7 Motivationen och den
senmoderna kulturen

Ett kulturkritiskt perspektiv
I detta kapitel anlägger jag avslutningsvis ett kulturkritiskt
perspektiv på motivationens förutsättningar. Den så kallade
tidsandan, samhällsklimatet, det man till vardags kallar tecken i
tiden eller kort och gott kulturen sätter vissa ramar för vad som
anses passande att tänka, tycka och göra. Vi kan tala om kulturen som om kulturen skulle vara ett slags ”motivationsfaktor”
som får oss att vilja saker på ett visst sätt. Man säger ”det ligger
i kulturen” eller ”det beror ju på den kultur vi lever i”. Eller:
”Så gjorde man inte på den tiden”. Underförstått är då att det
funnits en annan tid med en annan ”anda”, en annan kultur.
Att motivationen att lära på detta sätt är kulturellt betingad,
menar jag talar för ett kunskapsprocessinriktat och delvis
avrationaliserat motivationsideal, så som detta skisserades i
kapitel 1. Det finns, menar jag, en mängd ”kulturella faktorer”
som kan motarbeta – och förvisso även gynna – motiverandet
i regelrätta motivationshandlingar, helt enkelt därför att motivationen så att säga redan är förutsatt i flera avseenden och
analytiskt sett på flera nivåer. Hittills har jag teoretiskt och
empiriskt försökt visa att motivationen är språkligt, tillitsmässigt, handlingsmässigt och identitetsmässigt förutsatt.
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I detta kapitel visar jag hur motivationen är kulturellt förutsatt och vad det kan innebära för undervisning och lärande.
Min teoretiska kulturförståelse är inte väsensskild från
det vardagliga kulturbegrepp jag just har antytt. Ordet kultur
menar jag refererar till meningsaspekterna av det sociala livet:
hur vi uppfattar saker, tilldelar det meningar och betydelser,
vilka normer, ideal och självklarheter som gäller och så vidare.
Som lärare möter man kulturen i de förhållningssätt, normer
och ideal man aktualiserar i sin lärargärning och i det sätt på
vilket elever förhåller sig till sitt eget lärande och motiveras.
Rationaliseringstendenserna inom skolvärlden, som nämndes i inledningskapitlet, ingår i de kulturella förändringar som
i sin tur hör till en mer övergripande och fortfarande pågående
moderniseringsprocess. Likaså det jag antytt om en tilltagande
reflexivitet hör till denna pågående kulturella förändring, som
kan sägas vara senmodern, det vill säga höra till vår egen tid,
den tid som är nu men som pågått åtminstone lika länge som
jag själv har levt.
Med ett kulturkritiskt perspektiv på motivationens förutsättningar återvänder vi på sätt och vis till bokens början och
en cirkel sluts. Jag inledde med en kulturkritisk skiss över hur
det akademiska pedagogikämnet kom att ägna sig åt en ”självrannsakan” när det inte kunde leva upp till förväntningarna
på ”pedagogiseringen av samhället”. Lärarprofessionen har
samtidigt hamnat i en form av ”desillusionsinlärning” allteftersom pedagogiska trender kommit och gått. Och i själva
skolundervisningen har kraven ökat på att kunskapsinnehåll
och arbetsformer ska kunna motiveras rationellt, inte enbart
med enkla hänvisningar till ”så har det alltid varit” eller ”så
har vi alltid gjort”. Undervisningen har avtraditionaliserats i
112
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det att föreställningen om att saker och ting alltid kan göras
annorlunda har växt sig starkare. Med Ziehe kan man därtill
hävda att ”skolans atmosfär rationaliserats” i den meningen
att skolundervisningen blivit alltmer genomkommunicerad
och målstyrd.

Den kulturella moderniseringen
och identitetsskapandet
Genom den kulturella moderniseringen görs nya resurser tillgängliga för ungdomars identitetsarbete och motivation. Resurser görs tillgängliga i form av normer för hur de bör hantera sig
själva och ställa frågor om hur livet bör eller rentav ska levas.
”Känns detta rätt för mig?” är en sådan typisk identitetsfråga.
Man bör betrakta sig själv och man bör ägna sig åt intro
spektion: Har du verkligen känt efter hur du vill ha det? Och
kanske bör tilläggas att sådana frågeideal inte endast gäller de
unga utan mer eller mindre oss alla.
Rationaliseringen av identitetsarbetet visar sig i våra föreställningar om ”den delade individen” eller ”det kluvna självet”.
Exempelvis tänker vi naturligt och förhållandevis oreflekterat
om oss själva som både personer och roller, som när vi klargör
att den rollen vill jag inte gå in i. På motsvarande sätt kan vi
förstå oss själva som bestående av ett tankejag och ett känslojag: Jag känner ofta att jag vill göra något helt annat än det jag
tänkt ut. Olika typer av självrelationer gör oss på sätt och vis till
våra egna psykologer och kuratorer i en tid präglad av upplevd
ambivalens och social osäkerhet.
Man kan säga att den kulturella moderniseringen sprider
en pseudovetenskaplighet i den sociala vardagen som påverkar
© F ö rfattaren oc h S tudentlitteratur
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formerna för både identitetsskapandet och motivationsarbetet.
I detta, menar Ziehe (1993), gör sig gällande två former av självrelationer: en offensiv och en defensiv.
Defensivt närs känslan av utsatthet föranledd av risken att
bli förödmjukad, inte duga, verka pinsam och så vidare. Med
känslan av utsatthet följer risk för överkoncentration på den
egna inre känslovärlden, tillbakadragenhet och därmed förlust
av möjligheter till lustupplevelser och glädje.
I den defensiva positionen ges plats för inövade självbeskrivningar och andrahandsönskningar:
Så här blir det alltid för mig. Det krånglar till sig så jämnt. Jag
blir alltid så krånglig när jag ska göra nåt. Tänk om jag kunde
hantera det jag vill göra på ett mindre komplicerat sätt, för då
skulle jag kunna hitta fungerande lösningar på mina problem.
Alternativt införs motivationsvillkor:
Jag kan tänka mig att följa med, men bara om jag känner att det
är det jag verkligen vill. Jag vill absolut inte känna mig tveksam,
för då går det inte.
Uppfylls inte villkoren står vederbörande där och vet till sist
bara vad hon/han inte vill. Den del av personen som varseblir
och reflekterar uppslukas av känslor.
Offensivt å andra sidan kan man i varseblivningen och
reflektionen – på känslornas bekostnad – utnyttja de rationaliseringsmöjligheter som står till buds i en modern kultur.
Lycka, kärlek, glädje och spontanitet underkastas då rationella
planer, genomtänkta beslut och en ”självinstrumentalisering”
114
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(Ziehe 1993:294) som riskerar att misslyckas, eftersom man med
den eftersträvar något som i första hand erhålles som biprodukter av det man planerat. På motsvarande sätt måste man
för att bli motiverad att lära även ägna sig åt annat än själva
motivationen. Läroprocesserna måste få ha sin gång, så att
motivationen tillåts komma. Läroprocesser bör alltså erkännas
i tillit och inte undergrävas av till exempel överdrivna krav på
att få veta allting i förväg eller andra liknande rationalistiska
eller reflexiva anspråk.
”Erkännandet i tillit” motsvarar den fenomenologiska hållning som förespråkades i kapitel 1 och som tycks konkurrera
med en mer rationalistisk och i förekommande fall reflexiv
hållning, som i sin tur förefaller ha slagit igenom på flera kulturella nivåer och områden:
• i användningen av sociala medier och inom ramen för

den så kallade delningskulturen
• i synen på autenticitet, anonymitet och autonomi
• i sättet att förhålla sig till lärandet.
Återstoden av detta kapitel problematiserar dessa kulturella
nivåer, områden och aspekter både teoretiskt och empiriskt
i syfte att synliggöra hur motivationen att lära kan vara förutsatt i en tidsanda, för både unga och äldre, präglad av viss
ökad social ängslan och samtidigt ökade möjligheter att skapa
trygghet; rädsla för spontanitet och samtidigt upplevelser av
betydande frihet; ökade anspråk på social närhet och samtidigt
krav på anonymitet och distans; tendenser till social öppenhet
och samtidigt tendenser till tillbakadragenhet. Resten av detta
kapitel illustrerar hur dessa tendenser kan komma till uttryck
och vad de kan innebära för motivationen att lära.
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Delningskulturen
Jag minns en granne vars son satt mycket framför datorn.
Det var på den tiden då internet var ganska nytt, i mitten av
nittiotalet. Hans grabb, Christoffer, som då var i femtonårs
åldern chattade med sin kompis Andreas, som bodde på andra
sidan huvudleden, fågelvägen cirka 300 meter bort. Christoffers pappa tyckte att Christoffer tillbringade alltför mycket tid
framför datorn och var där och stötte på honom emellanåt: ”Du
kan väl gå över till Andreas och prata med honom i stället?”
Pappans förslag syntes meningslöst, med tanke på Christoffers otåliga röst och svar: ”Ja, men han är ju här!” Christoffer
nickade mot skärmen.
Pojken hade givetvis på ett sätt helt rätt i det han sa, och
samtidigt, på ett annat sätt, helt fel. Andreas var förvisso där
med sina skrivna ord och tankar. Men Andreas själv var knappast där, med allt det som en kroppslig närvaro kan förmedla.
Med lite välvilja kan vi hävda att Andreas och Christoffer hamnade rätt nära en direktkommunikation. Christoffers pappa
kunde också vittna om hur deras skriftliga chattande verkligen
tycktes likna ett samtal på tu man hand. Även medierad kommunikation kan självfallet erbjuda upplevelser av såväl närhet,
påtaglighet och autenticitet som verklighetskänsla – förutan
ögonkontakt, gester, mimik och andra betydelsebärande
kroppsrörelser.
Men brevväxlandet i realtid – och jag talar nu inte om
videosamtal eller att ”facetajma” – är sannerligen mer abstrakt
än låt oss säga ett telefonsamtal eller samtal ansikte mot ansikte.
De senare är mer konkreta, mer innehållsrika mer sammansatta, och inte minst därför osäkrare, mindre förutsägbara och
116
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svårare att kontrollera. Interaktion ansikte-mot-ansikte gör
anspråk på en annan form av tillit än den som aktualiseras i
sociala medier.
I skrivandet finns en fördröjning som ger betänketid, och
vi kan alltid redigera texten innan vi skickar den, och ingen vet
vad vi försöker säga förrän vi skickar, postar eller publicerar.
Chattsidor och mejlappar är i denna mening socialt säkrare
miljöer än sina analoga motsvarigheter.
På sociala medier kan vi redigera och ångra innan vi
skickar eller postar, samtidigt, när vi väl har gjort det, så får
vi vara beredda att stå för våra ord mycket lång tid framöver.
Sherry Turkle är en amerikansk professor i psykologi
som under ett trettiotal år forskat om digitala mediers psyko
sociala effekter. I boken Tillbaka till samtalet. Samtalets kraft
i en digital tid (2017) skriver hon om den osäkerhet människor
kan känna inför ett personligt samtal. En av hennes intervjupersoner påtalar exempelvis att det är så ”[…] lätt att göra en
tabbe […] alla i min generation föredrar att skriva ner saker
[…]” (s. 77).
Turkle menar att det särskilt bland unga finns en utbredd
ängslan inför spontana samtal (s. 44). Hon ger också flera exempel på hur konflikter i nära relationer lätt tar vägen över sociala
medier. Somliga sms-grälar i stället för att mötas öga mot öga
och upplever då att de minskar risken för att konflikten urartar
och/eller att någon av parterna i konflikten säger upp kontakten
med den andra. Andra i liknande situationer av osämja och
dispyt söker via delningar stöd hos kontakter på nätet – som
om det skulle finnas större skäl att hysa tillit till människor på
nätet än utanför det. Motivationen att låta sig motiveras av och
därmed utvecklas tillsammans med andra hämmas.
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Christoffer och Andreas var inte konflikträdda, ängsliga
eller förändringsobenägna av sig. Och de hade ingenting emot
personliga möten och samtal. Men de representerar den första
generationens internetanvändare som, när det begav sig, jämställde skriftlig internetkommunikation med vilken annan
direktkommunikation som helst: Han är ju här…!
Det utbredda messandet, mejlandet och postandet kan få
oss att tro att det pågår samtal i kontakterna på sociala medier,
det vill säga samtal jämförbara med de som sker i fysiska/analoga rum. Turkle (2017) menar att kommunikationen på sociala
medier är av en annan art än samtal öga mot öga. Kontakter
kan inte bli samtal som skapar förtroende (s. 52).
Förtroendeskapande samtal förutsätter den empati som
grundas i ögonkontakt, och saker som verklig förlåtelse och
försoning börjar enligt Turkle med insikten att vi bör mötas
ansikte mot ansikte (s. 49).
Delningskulturen på nätet hävdar hon försvagar relationerna mellan ord och känsla (s. 54). När man delar och ger
uttryck för en känsla kommer man i kontakt med den, känner
den i bokstavlig mening och lämnar den samtidigt ifrån sig i
delandet, blir av med den när man lägger ut den till andra och
försvagar känslans förankring i dess verbala uttryck. Turkle
menar också att konflikter ”exporteras” till digitala fora där de
förlorar sin verkan (s. 149).
Turkle lyfter alltså fram tre förhållanden i delningskulturen:
• social ängslan
• handlingar som förlorar känslomässiga förankringar
• export av konflikter.
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Vad dessa förhållanden innebär i undervisnings- och lärandesammanhang är inte svårt att spekulera i: ängslan för närhet
och konflikt, undvikande av krav och mer allmänt benägenhet att dra sig undan. Givet vissa omständigheter riskerar
utvecklingsmotivationen att hämmas eller undermineras i det
identitetsarbete som så påtagligt är beroende av den expressivitet och styrning av intryck som vi stiftade bekantskap med
i kapitel 2 och 3.
Självutvecklingen, självbestämmandet och självförverkligandet är identitetsskapandets fundamentala och konstituerande delprocesser. Iscensättningen av dessa delprocesser
betingas av de kulturella möjligheterna till självuttryck och
intrycksstyrning. Följande exempel ger en bild av denna betingning där tre samverkande socialpsykologiska balansakter
är i rörelse:
1. Strävan att visa sig själv, men samtidigt hemlighålla
sidor av sig själv som man särskilt vill ha kontroll över;
det handlar om anonymitet.
2. Anspråk på äkthet och samtidigt strävan att göra
önskvärda intryck på sin omgivning; det handlar om
autenticitet.
3. Önskan att kunna bestämma och råda över sitt liv och
samtidigt nödvändigheten av att erkänna beroendet
av exempelvis bekräftelse och psykosocialt stöd; det
handlar om autonomi.
Dessa tre balansakter, som samverkar och som också bildligt
kan förstås som kraftfält, menar jag lägger en grund eller bildar
sammanhanget för hur man låter sig motiveras. Och inte minst
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i användningen av sociala medier synliggörs extra tydligt hur
anonymiteten, autenticiteten och autonomin kan samspela.

Exemplet Lina: anonymitet, autenticitet
och autonomi
Lina är en elev som får illustrera hur växelverkan mellan
nämnda balansakter kan ta sig uttryck. Lina beskriver intrycksstyrningens betydelse i identitetsskapandet. Hon är sexton år,
en utåtriktad och glad tjej som går första året på estetprogrammet, är musikintresserad, spelar flera instrument, är duktig på
gitarr, men behärskar även piano, bas och trummor. Lina vill,
som hon säger, ”bli nåt med musiken”.
Som sina klasskamrater hänger hon en del på Facebook och
Instagram. Hon tillbringar alltmer tid på sociala medier och
beskriver gärna hur hon upplever det:
För mig tror jag det där är viktigt. Jag får många värdefulla kontakter på det sättet, kan prata med andra som har samma musikintressen och gillar samma stilar som jag. Man kan också bli uppmärksammad av dom som har mer erfarenhet och jag har märkt så
mycket lättare det går att presentera sig själv när man inte behöver
träffas fysiskt, utan kan välja med mer eftertanke hur man vill presentera sig, vad man vill lyfta fram som ens starka sidor och så där.
Jag känner mig mer skyddad när jag kan vara lagom anonym, eller
vad jag ska säga. På ett sätt kan jag vara mer öppen då när jag själv
kan bestämma vad jag ska sätta fokus på av det jag tycker att jag är
bra på och verkligen kan. Jag upplever faktiskt att jag kan vara mer
mig själv när jag får styra över det jag inte säger om mig själv. Jag
blir mer självsäker då. Och jag har också fått bevis på att det funkar
när jag fått riktigt fina spelningar. Det där har faktiskt förbättrat
min förmåga att samarbeta har jag märkt. Jag har märkt hur jag
blivit starkare som person.
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Huvuddragen i Linas berättelse är långt ifrån unik. Flera ungdomsforskare har dokumenterat liknande historier vilka framstår som tidstypiska och alltså kulturellt betingade (se Sorbring
m.fl. 2014, särskilt kapitel 5).
Lina, som alltså kunde ha varit någon annan, illustrerar
hur självuttrycket/intrycksstyrningen kan struktureras, och då
inte bara på sociala medier, utan även i andra livssammanhang,
och inte minst i skolan. Med självuttrycken/intrycksstyrningen
iscensätts alltså här identitetsarbetet på tre sätt, det vill säga som
• anonymitet (dölja sidor hos sig själv och samtidigt visa

lagom mycket)
• autenticitet (vara mer sig själv och samtidigt försöka

framstå som ”rätt”)
• autonomi (bestämma över sig själv och sin verklighet

och samtidigt undvika ensamhet genom att erkänna
beroende av andra).
Jag antar att motivation förutsätts i dessa tre identitetsskapande
former och att dessa grundformer i sin tur och var för sig på
ett mer konkret och handfast plan aktualiseras på åtminstone
tre olika sätt. Tre grundformer uppträder var och en i tre olika
versioner som man kan stöta på i pedagogiska miljöer, vilket jag
snart försöker visa med enstaka empiriska exempel invävda i de
teoretiska resonemangen. Tre grundformer med sina respektive
tre versioner ger nio typer av konkretiseringar.
• Anonymiseringen aktualiseras som maskering,

subjektivering och universalisering.
• Autenticiteten framträder som kongruens, harmoni och

symmetri.
© F ö rfattaren oc h S tudentlitteratur
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• Autonomin iscensätts som självbestämmande, själv

förståelse och självförverkligande.

Anonymisering: maskering, subjektivering
och universalisering
I tre huvudavdelningar illustrerar jag ovanstående nio versioner av motivationsförutsättningar och börjar med den version
av anonymiseringen som jag kallar maskering.

Maskering
I maskeringen gör vi oss ”namnlösa”, ”osynliga”, ”gömmer oss”
och blir anonyma för andra. Andra blir också anonyma för oss.
De kan framstå som intetsägande, abstrakta eller obestämda,
liksom platser och miljöer kan förefalla främmande eller
indifferenta: de säger oss inget särskilt, mer än att de är just
obestämda. Namn och beteckningar fastställer och särskiljer,
relaterar och möjliggör identifikation. Man kan maskera sin
särskildhet eller särart. Man gör sig främmande för andra och
stärker paradoxalt sina möjligheter att motiveras via den ökade
självständighet (autonomi) som maskeringen bidrar till. Med
förstärkt känsla av självbestämmande följer upplevelser av
ökade möjligheter till äkta eller autentiskt självförverkligande.

Subjektivering
Anonymiteten möjliggör eller förstärker autonomin som möjliggör ett autentiskt självförverkligande, vilket sammantaget
bidrar till lusten att samspela och lära.
122
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En rörelse i motsatt riktning är givetvis tänkbar. Den som
undanhåller andra människor sidor hos sig själv riskerar att
underminera kompetensen att samspela socialt. Och den som
alltför intensivt ägnar sig åt maskerad internetkommunikation
kan givetvis bli sämre på att kommunicera öga mot öga. Kompetensen att styra intryck och interagera kan försvagas både i
nätanvändningen och ”realt”. Bägge kommunikationsformerna
kan ge näring åt en tilltagande social ängslighet, vilken i sin
tur får ängsliga att dra sig undan, endera till ensamhet eller till
mindre och intima grupper.
I den lilla intima gruppen utestänger man världen och
gör sig anonym. Handlingsjaget (subjektet) förankras bland
förtrogna, medan andra – till exempel lärare! – hålls utanför.
Detta kallas subjektivering. I subjektiveringen/anonymiseringen regleras närhet/distans i sociala relationer vilket påverkar utvecklingsmotivationen endera riktat in mot eller ut från
den sociala miljö där subjektiveringen får sin näring. Social
försvagning utåt förstärker inåt, som möjliggör social förstärkning utåt, som … och så vidare.

Universalisering
Anonymiseringen aktualiseras alltså på individuell nivå som
maskering och på gruppnivå som subjektivering.
En tredje typ av anonymisering stöter man på inom byråkratiska och professionella system, det vill säga på organisationsnivå, bland annat inom skolsystemet. Jag har valt att kalla
denna anonymisering för universalisering.
Vi kan föreställa oss följande pedagogiska situation.
Universitetskursen har startat och pågått ett par veckor. Stu© F ö rfattaren oc h S tudentlitteratur
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denterna – cirka 200 stycken – har kommit igång med sina
nätbaserade inlämningsuppgifter av vilka somliga är små
och mycket lätta medan andra är mer omfattande och svåra.
Instruktionerna till de större uppgifterna är relativt långa och
detaljerade. De ger utrymme för tolkningar och även missuppfattningar. Och det dröjer inte förrän studenterna börjar
mejla sina bekymrade frågor till lärarna, som i sin tur ställer
sig frågande: Vad bör vi göra?
Frågorna kan förstås som unika uttryck för studenters oro,
sakliga informationsbehov eller kanske behov av bekräftelse,
och lärarna kan besvara frågorna enskilt eller publicera allmän
information på studentportalen och den digitala anslagstavlan.
Den allmänna informationen kan utformas efter den samlade
bild som studenternas frågor ger.
Det finns partikulära lösningar som tar hänsyn till varje
enskild individs omständigheter. Det finns också universella
lösningar som omfattar alla, därmed anonymiserar varje
enskild student. Även lärarna tenderar att anonymiseras i den
universella lösningen, eftersom de i denna inte behöver inter
agera med enskilda studenter. Samtidigt riskerar då studenternas
eventuella motivationsbehov att osynliggöras. Det förekommer
ju att vi frågar om saker bara för att få bekräftelse på att vi är på
rätt väg. Ibland vill vi bara få en liten puff i ryggen eller lugnas i
mötet med en förtroendegivande person för att komma vidare.
Inom ramen för en universell lösning synliggörs och tillgodoses i bästa fall angelägna allmänna informations- och
utvecklingsbehov. Men detta sker i så fall för en i princip
anonym mottagare och av en sändare, som inte ens behöver
skylta med sitt eget namn.
Allmän information är givetvis i många fall motiverande
124
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om vi ser till dess innehåll, men får i så fall svagt stöd av sin
socialt universaliserande och abstrakta (socialt tomma) form
(jfr Asplund 1987). Universaliserande former är motivationsmässigt paradoxala. Någon (och ingen bestämd) riktar sig till
alla (och en var, som varken är Jag eller Du).
Anonymiseringen är paradoxal på samtliga tre nivåer:
• Maskeringen och distanseringen på individnivå ökar

möjligheterna för den enskilda att komma nära och låta
sig motiveras.
• Subjektiveringen på gruppnivå stärker den enskildas
handlingsförmåga utanför gruppen genom att i gruppen
försvaga handlingsbenägenheten utåt, utanför gruppen.
• Universaliseringen på systemnivå försvagar den
enskildas möjligheter att få personliga (partikulära)
motivationsbehov tillgodosedda men ökar den enskildas
möjligheter till sakliga motiverande framställningar.
Sammantaget upprättas i anonymiseringen säkerhetsavstånd
i självframställningen och kontroll över intrycksstyrningen.
I motsatt riktning främjas närhet genom demaskeringar, social
öppenhet och partikulära hänsyn.

Autenticitet: kongruens, harmoni, symmetri
Pendlingen mellan närhet och distans i självuttrycket aktualiseras även som en autenticitetsproblematik, som när vi mot
oss själva och andra gör anspråk på äkthet, vilket berördes i
kapitel 4 och tillitssammanhanget. Att framstå som äkta utgör
ett tillitsskapande löfte.
© F ö rfattaren oc h S tudentlitteratur
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Autenticiteten, äktheten, berör självframställningens kvalitativa sida, vad vi lämnar ut av oss själva i förhållande till
ett föreställt original, till skillnad från anonymiteten som är
kvantitativ och handlar om hur mycket av oss själva vi lämnar
ut eller döljer.
Autenticiteten bestäms endera av hur man uppfattar för
hållandet mellan ett ideal och dess verkliga motsvarighet, eller
hur man uppfattar förhållandet mellan ett original och dess
kopia. I bägge fallen rör det sig om överensstämmelser. Det som
överensstämmer kan vara av olika slag:
När du berättar det här förstår jag verkligen hur du ser på det hela
och att du menar precis så som du säger. (Överenstämmelse mellan
det man säger, som är en typ av handling, och det man menar.)
Detta har du verkligen gjort av hela ditt hjärta! (Överenstämmelse
mellan avsikt och beteende.)
Var detta som jag gjorde nyss verkligen ett uttryck för den jag vill
att andra ska se mig som? Jag kände på nåt vis att detta verkligen
inte var jag. Jag gick liksom in i en roll som jag inte alls kände mig
bekväm med. (Bristande överenstämmelse mellan endera identitet
och roll, eller mellan person och roll.)
Lärarna nu för tiden har nästan helt förlorat sin traditionella ställning. (Bristande överenstämmelse mellan socialt tilldelad status
och yrkesmässig/professionell position.)

Närmast ovanstående ”överensstämmelser” illustrerar tre
autenticiteter, eller tre former av autenticitet, som kan namnges
med termer från språkvetenskap, musikteori och geometri.
Överenstämmelse mellan
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• handling och avsikt – kongruens (språkvetenskaplig

term)
• person och roll – harmoni (musikteoretisk term)
• position och status – symmetri (term från geometrin).

Kongruens
Bland sociologer, socialpsykologer och pedagoger talas det om
en tidstypisk autenticitetsproblematik (Illouz 2013). De sociala
äkthetsproblemen tilltar med framväxten av en modern kultur
och livsförståelse, som när vi föreställer oss att vi är både personer och roller, eller delade i ett känslojag och ett tankejag.
Delningar ger oss kopior av det vi känner till som original.
Något motsvarar något annat mer eller mindre troget, vilket i
sin tur bäddar för tvivel eller reflexivitet, som när vi som lärare
verkligen ”vill stå för vår sak” och känna att det vi gör representerar det vi anser oss vara och betraktar som våra ideal:
Menar jag verkligen allvar med denna uppgift, är det verkligen detta
jag vill göra – är detta verkligen jag?

Eller:
Han där känns inte äkta för fem öre! Tror han verkligen själv på det
han säger? Varför ska vi lyssna på honom?

I en kultur där tvivel på äkthet erkänns blir autenticiteten
viktig för viljan till samhandling. Äktheten motiverar och kan
ständigt betvivlas.
Sociologen Eva Illouz (2013) skriver om ”semiotisk överensstämmelse” (s. 52) och ”vilja” (s. 120–140), visserligen i en
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bok om kärleksrelationernas dynamik och historiska förändring, men ändå på ett sätt som kan överföras till pedagogiska sammanhang.
Det råder semiotisk överensstämmelse när göranden motsvarar avsikter. Handlingar är då autentiska. Det yttre beteendet blir ett sannfärdigt tecken på dess intention. Mitt ord för
detta är kongruens, som direktöversatt från latinet betyder just
överensstämmelse. Språkvetenskapligt brukar menas ”uttryck
av samma karaktär”, exempelvis ”kungen och drottningen” till
skillnad från ”kungen och Silvia”, som är en typisk diskrepans.
Vid diskrepans föreligger risk för tvivel och ifrågasättande:
Nu verkar du så snäll och tillmötesgående, men det enda du vill
är att vi jobbar ihjäl oss för att hinna klart – och det ställer vi inte
upp på.

Sociala diskrepanser väcker misstankar och tar uppmärksamhet från det som ska leda framåt och tenderar att
bromsa utveckling.
Tvivel bäddar för misstro och motivationsbortfall och
ger samtidigt näring åt reflexivt motivationsarbete i syfte att
urskulda bristande kongruens:
Okej, jag vet nu att en del av er tycker att jag varit onödigt hård, och
det får ni tycka, men vi gör faktiskt det här för er skull, och även om
min avsikt aldrig varit att lura er, så hade ni inte tjänat nåt på att
jag sagt hela sanningen från början, för då hade säkert hälften av er
hoppat av redan innan vi kommit igång. För att ni skulle orka har
jag varit tvungen att måla allt lite rosenrött. Jag tror ni fattar det nu.

Reflexiv kongruenshantering är en paradoxal motivationsform
där man rollspelar med tilliten som insats.
128
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Harmoni
Handlingar utförs av aktörer som går in i roller. Vi känner
också till det tudelade aktörssystemet person/roll och de
bristande överenstämmelser – disharmonier – som där ger
sig till känna:
Jag känner mig inte alls bekväm i den här rollen. Den rollen går jag
bara inte in i. Jag vill liksom inte gå in i en roll där, utan känna att
jag kan vara mer som jag är.

Överenstämmelser mellan person och roll skapas i en paradoxal
växelverkan där distans till rollen bidrar till närhet och samklang med den: närheten består i en harmonisk distansering.
Ordet harmoni betyder just samklang. Ackorden i musiken är
harmoniska om instrumentet är rätt stämt. Treklangen är en
typisk harmoni. Man harmonierar mer eller mindre med sin
roll, som består av en uppsättning förväntningar på beteenden
i en viss position eller situation. Förväntningar fungerar som
motivationsfaktorer och harmonin motiverar. Motivation inbegriper harmoniska förhållanden.
I motiverandet ingår att hantera sociala harmonier/disharmonier, att få människor att förhålla sig till sina roller, trivas
med dem eller lämna dem, erkänna dem och/eller bidra till att
omskapa dem. Sociala medier erbjuder möjligheter i dessa avseenden, men kan också underminera tilliten och hindra motiverandet. Två typiska problematiseringar ligger nära till hands.
Föreställningar om görbarhet på nätet kan få oss att
• tvivla på egna och andras avsikter (kongruensproblem

på handlingsnivå)
• ifrågasätta förväntningar (harmoniproblem på

aktörsnivå).
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Symmetri och legitimitet
Säger vi ”Lärarna nu för tiden har nästan helt förlorat sin traditionella ställning!” så talar vi i strukturella positionstermer. Vi
namnger en allmän och abstrakt lärare, inte den specifika och
konkreta högstadieläraren i matte Yngve Johansson.
Utåt är lärarpositionen en befattning. Man tilldelas en position för att befatta sig med uppgifter som ska utföras. Lärare
ska undervisa elever som bör lära sig. Befattningar/positioner
tilldelas samtidigt sociala betydelser utifrån. Positioner har en
frånsida och en tillsida.
På tillsidan skriver vi in positionens status, som är positionens socialt tilldelade värde. Statusen skänker positionen dess
legitimitet, det vill säga rätten att i positionen utöva viss makt,
som förverkligas i kraft av den auktoritet som statusen legitimerar. Makten är en social förmåga eller kapacitet i relationen
mellan auktoritet och legitimitet (se Jerkeby 1998:38).
Säger vi att en yrkesgrupp har förlorat sin ställning, så
antar vi att denna yrkesgrupp inte motsvarar sitt ideala värde.
Därmed har gruppen förlorat makt eftersom den inte är lika
legitim som förr: den har inte längre samma auktoritet.
Vid bristande överensstämmelse mellan positionens förväntade och faktiska värde uppstår asymmetri mellan position
och status. Legitimitets-/auktoritetsproblem kan då uppstå, som
i följande något tillspetsade undervisningssituation där stämningen är lite irriterad.
Läraren: ”Ja, det här har ni gjort bra i dag och nu är det dags att
plocka ihop …”
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(Jesper och Ida går overksamma runt bland sina klasskamrater
och ser inte ut att få något gjort. De får lärarens ögon på sig.)
Läraren: ”Jesper och Ida! Hur går det? Plockar ni ihop också, som
dom andra?”
Jesper och Ida med en mun: Ja, men vi håller ju på.
Läraren: ”Nej, det gör ni inte och förresten så ska ni bära ut
ritbordet efter er.”
Jesper: ”Varför då? Nils var ju med och tog in det.”
Läraren: ”Jo, men nu säger jag att ni ska göra det, och då gör ni
det.”
Ida: ”Ja, men varför då?”
Läraren: ”Nej, men snälla Ida! I det här klassrummet är det
faktiskt jag som bestämmer.”
Jesper (buttert viskande för sig själv): ”Det har jag aldrig märkt.”
Nils vänder sig lite retsamt till Jesper: ”Och vem är din favvo
lärare då?”
Jesper: ”Men, vad tror du …? Vad tycker du själv om lärarna på
den här skolan? Tycker du att dom är som lärare ska va? Tycker
du man får lust att göra nåt på det här stället?”
Nils: ”Varför måste du bli så sur? Vi kan väl bara göra som han
säger, annars får vi jobba på rasten, och det vill väl ingen.”

Ovanstående irritationer inbegriper tre sammanvävda motivationsproblem som blockerar möjligheterna att få rätsida
på situationen:
1. asymmetriproblemet (Jesper har aldrig märkt att det är
läraren som bestämmer i klassrummet) aktualiserat som
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2. lärarens och skolans bristande legitimitet (uttryckt i den
retoriska frågan ”Vad tycker du själv om lärarna på den
här skolan?”), vilket
3. både leder till och orsakas av bristande tillit, både till
skolan och till lärarna (… får inte lust att göra nåt på det
här stället … lärare som inte är som lärare ska va …).
Nils kommentar ”Vi kan väl bara göra som han säger,
annars…”, underförstår att kompisarna skapar ett onödigt auktoritetsproblem. Kommentaren illustrerar också ett villkorat
erkännande av lärarens auktoritet. För Nils del ligger lärarens
legitimitet nerbäddad i lärarens sanktionsmöjligheter, det vill
säga att läraren kan ställa in rasten. Nils motivationsarbete
består delvis i detta paradoxala erkännande. Till synes vill han
det han är tvingad till. Nils ”vill det han måste”. Den yttre motivationen är ställd på sin spets. Och visst kan vi påstå att Nils
är högst motiverad i just den bemärkelsen. Men framför allt är
han väl kluven – ambivalent. Den inre motivationen synes svag
och kan till och med sägas gå den yttre motivationens ärenden
just i sin svaghet. Det kallas resignation.

Autonomi: självbestämmande, självförståelse
och självförverkligande
Nils erkännande av lärarens möjlighet att sanktionera med
indragning av rast ingår i den del av Nils självförståelse som
säger att han kan påverka om han får någon rast eller inte.
Denna insikt om det egna ansvarets betydelse erbjuder en upplevelse av självbestämmande av typen om jag bestämmer mig
för att göra som läraren säger har jag bestämt över hur jag vill ha
132
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det. Denna ”självbestämning” i sin tur är ett följdriktigt försök
till självförverkligande, det vill säga att komma i åtnjutande av
en efterlängtad och välförtjänt rast.
Autonomin verkar inåt mot självförståelsen och utåt mot
självförverkligandet. Självförståelsen och självförverkligandet
kan gå samma eller skilda vägar.
De går samma vägar när jag som lärare ”får till det” och
samtidigt blir överens med mig själv:
Nu gör jag verkligen det jag vill och har lust till och allt blir som jag
har tänkt mig.

”Skilda vägar” erfar vi när det inte blir som vi har tänkt, men
vi ändå förstår vår situation, har kontroll över den på det sättet
och kan försonas med den:
Det var ju inte det här jag hade planerat för. Så här ville jag ju egentligen inte att det skulle bli. Men jag är ganska säker på var problemet
ligger och tar tag i det imorgon. Värre än så är det inte …

En mer problematisk variant av ”skilda vägar” är när förverkligandet går i stöpet under hopplösa förhållanden, det vill säga
att vi inte kan se och därmed förstå förlusten, misslyckandet,
den missade chansen och så vidare, som ett steg på vägen mot
en lösning där vi själva så att säga är ”herrar i vårt eget hus”.
Med tanke på motivationen och möjligheterna att lära
förefaller det fruktbart att se autonomin i ett processperspektiv, som något som pågår över tid, som en pendelrörelse där
förhållandet mellan självförståelse och självförverkligande
varierar. För att uttrycka det med lite andra ord: Ena stunden
får tanken (självförståelsen) gå handlingens (självförverkligandets) ärenden och ställa till rätta det som blivit ”fel” i förståelse
© F ö rfattaren oc h S tudentlitteratur
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och försoning. Andra stunden måste vi våga låta handlingen
gå före, det vill säga gå förverkligandets väg i tillit och nå den
självförståelse som självförverkligandet ger material till.
Självförverkligandet är ingen fixpunkt och självförståelsen
kan ändras under resans gång, det vill säga medan lärandet
sker och undervisningen pågår, liksom motivationen kan
aktualiseras som en aspekt av lärandet i pågående undervisning – ett lärande vars kärna utgörs av ett motivationsarbete.
Användningen av sociala medier och exempel hämtade
från den så kallade delningskulturen synliggör på ett särskilt
sätt vilka balansakter som sätts i rörelse i motivationsarbetet,
självförverkligandet och identitetsskapandet.

Avslutningsvis ytterligare balansakter
Avslutningsvis tänker jag nu lämna den specifika kopplingen
till sociala medier och delningskulturen och vidga kulturperspektivet. Jag utgår här från egenskaper i vad vi kan betrakta
som en mer allmän informations- och kommunikationsmiljö.
Därmed inte sagt att nyss bearbetade balansakter inte skulle
vara generella eller av allmän karaktär. Den empiriska utgångspunkten för dem var dock mer specifik än den utgångspunkt
jag valt för sista avdelningen. Även denna handlar om identitetsskapande balansakter som villkorar och ”sätter” förutsättningar för motivationsarbetet. Det handlar om ”filtreringar”
och samtidigt om ytterligare tre balansakter: att balansera
öppenhet/slutenhet mot mängden information som man
erbjuds, att balansera öppenhet/slutenhet mot mångfalden i
den information som man erbjuds och slutligen att balansera
tveklöshet/tveksamhet i inställningen till en erbjuden läropro134
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cess. Dessa balansakter är förenade med vissa sociala risker
och kringgärdade av ”fällor”. När man förhåller sig till dessa
risker och fällor vävs motivationsarbetet och lärandet samman
betingade av ”tecken i tiden”.

Tecken i tiden och filtreringar
Ett viktigt tecken i tiden kan vara att moderna samhällen, som
det svenska, är rika på information som möter gemene man
som en mångfald i vilken stort och smått, viktigt och oviktigt
blandas. I möten med denna relativt omfattande informationsmängd präglad av mångfald förekommer också betydande
försök att påverka, motivera och rentav manipulera. Politiker
vill påverka sina väljare. Myndigheter vill påverka sina medborgare. Arbetsgivare vill påverka sina anställda. Och lärare vill
påverka sina elever. Kulturellt sett ställs vi, unga som vuxna,
därmed inför livsuppgiften att skapa mening och relevans i den
mångfaldiga informationsmängd som tenderar att invadera
oss med sin påverkan. Följande exempel ska läsas mot denna
bakgrund. Och frågan är nu vad informationsmängden, informationens mångfald och viljan att påverka och manipulera kan
tänkas göra med motivationsmöjligheterna. Vilka förutsättningar för lärande bidrar de antydda kulturella tendenserna
till? Återigen utifrån Ziehe (1993) kan vi anta att informationsmängden och mångfalden, i kombination med en medvetenhet
om påverkan, tenderar att göra oss vaksamma och benägna att
filtrera i mängden, mångfalden och försöken att påverka.
Vi kan föreställa oss en lektion på en skola i ett klassrum,
vilket som helst, med elever som varken är mer eller mindre
motiverade än några andra elever någon annanstans. Läraren
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introducerar ett nytt arbetsområde och är varken bättre eller
sämre på att introducera och undervisa än någon annan lärare.
Som undervisningssammanhang är själva lektionen indifferent.
Den skiljer sig inte på något särskilt sätt från någon annan lektion – utom i ett avseende: under lektionen ger sig till känna
en filtreringsdynamik.

Filtrering av informationsmängd: upplysthetsfällan
Läraren introducerar ett arbete och ett möjligt lärande samt
utövar den makt hon formellt tilldelats i det uppdrag hon förväntas utföra. Dock vet vi alltså inget specifikt om allehanda
konkreta motivationsförhållanden när en elev i samspråk med
läraren säger: ”Det där vet jag redan!” Vi vet inte vad eleven vet,
bara att hon hävdar att hon vet. Hon talar som en person som
redan är upplyst och full av information. Och läraren utreder
elevens upplysthet:
Vad vet du?
Vad vet du att du vet?
Och hur vet du att du vet det du vet?

Motivationsarbetet börjar där, kanske inte så som vi skulle
önska att det börjar, men nu är det som det är. Oreflekterat
och närmast omedvetet gör sig eleven upplyst inför lärarens
anspråk på elevens lärande. Eleven säger egentligen STOPP!
Vänta! och filtrerar i mängden information som tenderar att
invadera henne och destabilisera hennes identitet.
Filtreringen av informationsmängden utgör inte endast ett
lärande-/motivationshinder utan sätter även lärarens motiva136
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tion på svåra prov. I filtrerandet finns emellertid en motivations
mässig utvecklingspotential. Filtrerandet är paradoxalt. Stopp–
vänta-reaktioner föranleder möten av motiverande samtal och
avstämningar som i bästa fall leder till en rimligt elevanpassad
undervisning, som i sin tur balanserar utmaningar mot trygghet.
Arbetsformer och kunskapsinnehåll anpassas till elevens mottaglighet och tillgänglighet. Eleven ges möjligheter att stabilisera
och utveckla sig. Men det är ju under förutsättning att läraren
”tar det så”. Motivationsarbetet och identitetsskapandet går då
varandras ärenden. Lärandehindren ger lärandemöjligheter.
Filtrerandet av informationsmängden utgör dock även
en ”upplysthetsfälla” (Ziehe 1993:295). Filtrerandet kan döda
elevens intresse att lära. Och läraren kan tappa lusten att undervisa. Risken finns att motivationsutrymmet krymper. Läraren
resignerar och eleven lämnas ifred.

Filtrering av mångfald: berördhetsfällan
Motsvarande oönskade situation kan uppstå när mångfalden
av information filtreras med berördhetsfrågor av typen: ”Vad
angår detta mig?” Berördhetsfrågor skyddar mot splittring.
I mångfalden blandas stort och smått utan att vi ens behöver
märka det. Man kan ju sovra. Och varseblivningen är selektiv.
Vem har till exempel inte på Facebook ”oberörd” scrollat förbi
alla tänkbara bilder av Lyckan för att plötsligt hamna i någons
personliga besked om att något mycket allvarligt har hänt. Och
vem har inte tagit del av en helt vanlig nyhetssändning på tv där
anekdotiska inslag varvas med rapporter från krig och svältkatastrofer. Och vem har inte därefter oberörd konstaterat: Man
kan ju inte lyssna på allt?
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Den berördhetsfälla Ziehe talar om får man anta delvis
verkar i kraft av sin osynlighet. Vi kan föreställa oss en mycket
subtil berördhet som filtrerar intryck genom ett identifikationsfilter: Vad angår detta mig med tanke på vem jag är? Detta angår
inte mig för det har inte med mig att göra, men om jag vore
någon annan, så kanske?
Berördhetsfrågor som i ett sammanhang filtrerar och
stänger ute, kan i ett annat sammanhang öppna dörren till
förhandlingsrummet, ansvaret och ansvarstagandet: Kanske
angår det inte Dig, men det angår alla oss andra. Och vad
angår då Dig – egentligen? Berätta …! Det angår mig vad som
inte angår dig!

Filter mot manipulation: processdödaren
Två filter och två fällor har presenterats: upplysthetsfällan och
berördhetsfällan. Slutligen till en tredje filtrering och fälla som
för Sveriges del ligger inbäddad i den så kallade informaliseringsprocessen (Löfgren 1988): vardagslivets demokratisering
och avhierarkisering, den sociala utjämningen, minskad distans mellan generationer, avbyråkratisering och fostran till
kritiska förhållningssätt.
Lärare uppmuntrar elever till kritisk förhandsgranskning
av både arbetsformer och undervisningsinnehåll. Elever uppmuntrar varandra till samma sak och får ibland stöd hemifrån.
Tilltagande känslighet för mediers och fostrares manipulationer har bidragit till utbredningen av en processdödande
inställning eller ”premiss” (s. 295): ett filter mot manipulation,
en processfälla: Varför ska jag lära mig detta?
Den processdödande premissen går lärares motivationsä138
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renden på ett paradoxalt sätt. Lärandets mål ska ju anges,
liksom dess mening bör kommuniceras övertygande. Alltså
bör processfrågor välkomnas. Ja, om de kommer på rätt sätt,
vid rätt tillfälle. Potentiellt utgör manipulationsfiltret en startpunkt för progression och ett led i motivationsarbetet. Men
alla kan vi tröttna på att ta allting från början varje gång. Och
plötsligt slår fällan igen! Än en gång! Läraren resignerar och
abdikerar, medan elever fråntas de utvecklingsmöjligheter
portionerade kriser i en välstrukturerad miljö kan erbjuda.
Vissa frågor bör inte ställas vid fel tillfälle, och inte för ofta,
hur legitima de än är.

Filtreringsparadoxen och vägarna ur den
Vi kan, för att ta Ziehe ett steg ytterligare, anta att det finns
ett filtrerande för att undvika lärande, och ett filtrerande för
att möjliggöra lärande. Det finns en regressiv filtrering och en
progressiv. Filtreringarna och fällorna är på detta sätt utvecklingsmässigt paradoxala:
Ge mig bara lite tid, så kommer jag snart igen med ny och fördubblad kraft! (Regression i progressionens tjänst.)
Vi behöver inte lära oss det här, det räcker om vi gör det så att vi blir
klara – målet med det här arbetet är att befrias från det. (Progression i regressionens tjänst.)

Så vad gör vi då för att inte hamna i fällorna och bidra till
processernas död? Jag ser två möjliga och korsande vägar att
gå: en förbi och en genom. Vägen genom fällorna innebär att vi
erkänner motivationsarbetet som ett självändamål i undervisningen, inte som något främmande och hindrande utanför det
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vi egentligen ska ägna oss åt, utan som det som framträder (som
fenomen) just i det vi håller på med. Fällor och processdödande
premisser blir då möjliga resurser i läroprocessen. Som lärare är
man då beredd att ta diskussionerna när de kommer och som
ett undervisningsmoment och för eleverna som blir de som ett
led i lärandet. Vi passerar då förbi fällan genom att gå igenom
den. Identitetsskapandet, motivationsarbetet och lärandet går
då varandras ärenden.
Alternativt avrationaliserar man i möjligaste mån undervisningsprocessen förbi fällor och processdödande premisser, förankrar den i upplevelser, undervisningsformer, sociala
relationer och ämnesinnehåll som synliggör lärares och elevers
ömsesidiga ansvar i och för lärandet. Läraren arrangerar
undervisningen på ett sätt som får eleverna att erkänna lärandet som ett självändamål, det vill säga gör en undervisning som
i kraft av sin ovanlighet berör, angår och är sig själv nog – kort
sagt en undervisning som låter sig erkännas som fenomen, som
det som framträder som något givet och talar till vårt ansvar för
det vi redan står i. Allt behöver då inte motiveras.
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