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1.0 INNLEDNING 

 

 

Motivasjon er et sentralt element i all menneskelig aktivitet, og er derfor et begrep man 

møter på i mange sammenhenger. Man kan si at motivasjon forteller noe om hvorfor et 

individ utfører en spesiell aktivitet, enten det er å løse mattematikkoppgaver, spille 

fotball eller å gjennomføre arbeidsoppgaver på jobben. Motivasjon har dermed 

betydning for mange ulike områder i livet som utdanning, sport og arbeidsliv. Innen 

pedagogisk forskning er derfor motivasjon et sentralt begrep, og fokuset er her ofte på 

motivasjon i forhold til læring. Forskning på motivasjonelle prosesser kan blant annet 

være med på å forklare de individuelle forskjellene man ser blant elever, der enkelte 

synes å både lære og trives i en skolekontekst, mens andre mistrives og henger etter 

faglig.  

 

Selve begrepet motivasjon er generelt betraktet som en hypotetisk konstruksjon som kan 

forklare hvorfor atferd settes i gang, og hvilken retning den tar. Deci og Ryan (1985:3) 

fremhever dette i sin definisjon av begrepet ved å si at “the study of motivation is the 

exploration of the energization and direction of behavior”. McClelland (1987:4) viser 

en lignende tankegang ved å hevde at motivasjon har å gjøre med ”how behavior gets 

started, is energized, is sustained, is directed, is stopped”.  

 

Ettersom motivasjon er et begrep som omfatter all menneskelig aktivitet, eksisterer det 

mange ulike innfallsvinkler til dette studiet. En av disse er å fokusere på en spesifikk 

type atferd, og studere hvilke elementer det er som setter i gang og styrer denne 

atferden. Mestringsmotivasjon er en innfallsvinkel til studiet av menneskelig motivasjon 

som spesifikt tar for seg atferd som involverer kompetanse (Wigfield og Eccles 2002:1). 

Fokuset for studiet av mestringsmotivasjon er med andre ord de situasjoner der 

individet skal mestre noe, individet må i disse situasjonene enten søke å oppnå 

kompetanse eller å unngå inkompetanse. Forskere med mestringsmotivasjon som 

område ønsker å forklare individers mestringsatferd gjennom blant annet å se på 

individets valg av oppgaver, utholdenhet på disse oppgavene, og kvaliteten på selve 

arbeidet med oppgavene. 
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Det har imidlertid oppstått flere ulike innfallsvinkler også til selve studiet av 

mestringsmotivasjon. Studiets begynnelse kan sies å være den klassiske 

mestringsmotivasjonsteoriens pionerarbeider. Siden har det blitt utviklet flere 

tilnærminger som skiller seg fra den klassiske teorien. To av disse nyere tilnærmingene 

er henholdsvis teorier om indre versus ytre motivasjon og målorienteringsteorier. Alle 

tre tilnærmingene har ulike måter å forklare mestringsatferd på, og har tradisjonelt blitt 

studert i isolasjon. Siden disse tilnærmingene har felles utgangspunkt, nemlig å forklare 

mestringsatferd, er det interessant å se på hva det er som skiller dem fra hverandre. Har 

de kun ulike begreper på samme de prosessene, eller eksisterer det vesentlige 

forskjeller? På den ene siden er det bra med flere tilnærminger som tar for seg ulike 

aspekter ved samme type atferd, men på den annen side kan man få et videre perspektiv 

på et område ved å innta en integrerende holdning der man kombinere de ulike 

tilnærmingene. Lar dette seg gjøre i forhold til de tre nevnte tilnærmingene til studiet av 

mestringsmotivasjon slik at vi får en rikere forståelse av individers mestringsatferd? 

 

 

1.1. PROBLEMSTILLING 

 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke hypotesen om at det eksisterer 

grunnleggende fellestrekk mellom ulike tilnærminger til studiet av mestringsmotivasjon. 

Oppgaven tar for seg tre ulike tilnærminger der den første betegnes som klassisk teori 

om mestringsmotivasjon. Den andre tilnærmingen er teori om indre versus ytre 

motivasjon, mens den tredje består av målorienteringsteoriene. Problemstillingen blir 

dermed som følger: 

 

Eksisterer det grunnleggende fellestrekk mellom klassisk teori om mestringsmotivasjon, 

indre versus  ytre motivasjon, og målorienteringsteorier? 

 

Gjennom denne problemstillingen vil oppgaven belyse hvordan hver av de ulike 

tilnærmingene forklarer individers mestringsmotivasjon. Videre søker oppgaven å finne 

svar på om det eksisterer elementer i alle de tre tilnærmingene som kan trekkes ut og 

integreres i en enhetlig modell som illustrerer menneskelig mestringsmotivasjon. For å 

finne ut av dette, kreves det at hver av de ulike tilnærmingene blir analysert og 
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sammenlignet i henhold til eventuelle fellestrekk, men også i henhold til avgjørende 

skiller. 

 

 

1.2 KILDEBRUK 

 

Oppgaven vil belyse den nevnte problemstillingen gjennom en teoretisk analyse av de 

ulike tilnærmingene til mestringsmotivasjon, og kildene vil bestå av aktuell litteratur og 

forskning på området. Fremstillingen av de tre tilnærmingene vil hovedsakelig bli basert 

på primærkilder, selv om sekundærkilder enkelte steder vil bli tatt i bruk. Dette fordi en 

primærkilde alltid vil være mer verdt enn en sekundærkilde, i og med at muligheten for 

forvrengning av informasjonen øker med antall ledd den har vært gjennom. Tradisjonell 

kildekritikk hevder at jo flere ledd en kilde har passert, jo mindre verdt er kilden 

(Alvesson og Skøldberg 1994:125). Kildene er valgt ut med tanke på at de skal 

fremstille grunnleggende tanker innenfor hver av tilnærmingene. Det er nettopp disse 

grunnleggende tankene som blir tatt med videre oppgaven, og diskutert i 

sammenligningsdelen.  

 

Oppgaven vil også bygge på nyere forskning som er aktuell i forhold til 

problemstillingen, både når det gjelder fremstillingen av hver av de aktuelle 

tilnærmingene, og i analysen av eventuelle fellestrekk. Når det gjelder 

forskningsrapportene, vil hovedfokuset også her være på primærkilder, det vil si 

rapporten slik den er beskrevet av forskerne selv, og ikke gjennom en annens tolkning 

av denne.  

 

 

1.3 BEGREPSAVKLARING OG AVGRENSNING 

 

Begrepet mestringsmotivasjon vil i denne oppgaven bli brukt som forklaring på 

mestringsatferd, det vil si hvorfor individer tar del i aktiviteter som involverer 

kompetanse. Når det er snakk om klassisk mestringsmotivasjonsteori refererer dette til 

pionerarbeidene til blant andre McClelland og Atkinson, og til forskere som bygger 

videre på disse teoriene. Teorier om indre versus ytre motivasjon og 

målorienteringsteorier blir i denne oppgaven betraktet som tilnærminger som også har 
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til hensikt å forklare mestringsatferd, men som tradisjonelt sett har blitt ansett som 

uavhengige av den klassiske teorien.  

 

I og med at denne oppgaven kun er av et visst omfang, er det en god del begrensninger 

som må klargjøres allerede i starten. Dette er spesielt viktig siden mestringsmotivasjon 

er et område med et rikt omfang av litteratur og aktuell forskning. De tre tilnærmingene 

som er valgt ut er ansett å være blant de mest sentrale innenfor studiet av 

mestringsmotivasjon ettersom hver av dem har vært utgangspunkt for mye forskning og 

teoridannelse. Utvalget av teori innenfor hver av disse tilnærmingene er gjort med tanke 

på at de har vært grunnleggende for videre forskning og teoridannelse, og i tillegg at de 

skal være relevante å ha med seg videre i oppgavens sammenligningsdel. Siden 

mestringsmotivasjon har innvirkning på mange aspekter ved mestringsatferd vil det bli 

for omfattende å skulle ta for seg alle disse effektene i denne oppgaven. Derfor er det 

kun prestasjoner som blir spesifikt fremhevet, og formålet blir da å finne ut av hva de 

ulike tilnærmingene hevder påvirker individers prestasjoner. 

 

Fokuset i denne oppgaven vil være på skolesituasjonen siden en stor andel av 

forskningen på mestringsmotivasjon har foregått i denne konteksten. Et meget 

interessant og viktig spørsmål er hvordan man som lærer kan bruke denne teoretiske 

kunnskapen i praksis. Oppgavens omfang tillater dessverre ikke en nærmere utdyping 

av denne problemstillingen, som derfor kun blir tatt opp igjen avslutningsvis. 

 

 

1.4 OPPGAVENS STRUKTUR 

 

Den første delen av oppgaven består av en redegjørelse for de tre ulike retningene innen 

studiet av mestringsmotivasjon. Den klassiske teorien om mestringsmotivasjon er den 

første som vil bli tatt opp, og viet størst plass i kapittel 2, fordi det er denne som 

representerer starten på selve studiet av mestringsmotivasjon. Her vil teoriene til 

McClelland og Atkinson stå i fokus. Videre i kapittel 3 vil Deci og Ryans teori om indre 

motivasjon bli tatt opp med selvbestemmelsesteorien som et grunnleggende element. I 

kapittel 4 vil flere teoretikere i forhold til målorientering bli nevnt, men fokuset er 

likevel på å trekke ut elementer som kan være representative for flesteparten av teoriene 

på dette området. I neste hoveddel (kapittel 5, 6 og 7) vil de ulike retningene bli 
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sammenlignet parvis i et forsøk på å finne eventuelle grunnleggende fellestrekk og 

forskjeller. Kapittel 8 vil være et avsluttende sammenligningskapittel der en japansk 

studie som tar for seg elementer fra alle de tre ulike tilnærmingene, blir presentert og 

vurdert i forhold til sammenligningsdelens tidligere konklusjoner. I avslutningen 

(kapittel 9) vil oppgavens hovedfunn bli presentert, og i tillegg kommer spørsmålet om 

hvilke konsekvenser disse funnene har til å bli tatt opp.  
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2.0 KLASSISK MESTRINGSMOTIVASJONSTEORI 

 

 

Motivasjonstradisjonen som skal presenteres først, har hatt stor innflytelse på 

forskningen innen området menneskelig motivasjon, og dette kommer tydelig frem når 

man ser på det store omfanget av teori og forskning som eksisterer innenfor denne 

tradisjonen. Nettopp derfor er det en stor utfordring å kort skulle presentere et utvalg av 

teoriene og forskningen på en måte som får frem helheten på denne tilnærmingen. 

Hovedvekten vil derfor bli lagt på de teoriene som i stor grad har vært utgangspunktet 

for annen forskning innenfor dette området. Den første teorien som vil bli presentert er 

McClellands affektive vekkingsmodell som tar for seg hvordan motiver generelt 

utvikles. Det er likevel mestringsmotivet som det mer spesifikt vil bli fokusert på, og 

hvordan utviklingen av dette motivet fører til individuelle forskjeller i 

mestringssituasjoner. Den andre teorien som vil bli trukket frem, er Atkinsons 

episodiske motivasjonsmodell. I denne modellen kommer oppgavens vanskegrad inn 

som et avgjørende element i tillegg til motiver. Atkinsons teori har vært utgangspunkt 

for mye forskning, og den har både blitt kritisert og videreutviklet. Dette kapittelet vil 

spesielt ta opp Nygård og Raynor sine innvendinger og videreutviklinger av den 

episodiske modellen.  

 

Innledningsvis kan man si at denne tilnærmingen tradisjonelt har referert til 

mestringsmotivasjon som individets behov for å mestre eller prestere (Atkinson og 

Birch 1978:75). Denne formen for motivasjon blir ansett som en viktig determinant når 

det gjelder de ønsker, innsats og utholdenhet som individet fremviser i en situasjon der 

en prestasjon vil bli vurdert på grunnlag av visse standarder. Denne type atferd 

benevnes vanligvis mestringsorientert atferd. Mestringsmotivet forekom først på 

Murrays behovsliste (1938), som gikk ut i fra at behov var utgangspunkt for all atferd, 

og har siden vært det motivet som i størst grad har blitt studert (Heckhausen 1991:199).  

 

 

2.1 DEN AFFEKTIVE VEKKINGSMODELLEN  

 

I en presentasjon av mestringsmotivasjon som en retning innen motivasjonsforskningen 

er det naturlig å starte med boken The Achievement Motive av McClelland, Atkinson, 
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Clark og Lowell, som ble gitt ut i 1953. Boken er et viktig bidrag til psykologisk teori, 

og spesielt motivasjonsteori, men forfatterne har også utviklet praktiske metoder for å 

måle mestringsmotivet. Rand (1991:13) hevder at metodene disse forskerne kom frem 

til har vist seg å fungere godt i ettertid. Det er imidlertid selve teorien om utviklingen av 

motiver som her skal belyses, da det er nettopp disse grunnleggende teoretiske 

antakelsene som kommer til å bli tatt opp igjen senere i oppgaven.  

 

 

2.1.1 Utviklingen av motiver 

 

Motiver er det grunnleggende fundamentet i mestringsmotivasjonsteori og blir dermed 

et sentralt begrep i forståelsen av denne teorien. McClelland m.fl. (1953:28) definerer et 

motiv på følgende måte: 
 

”A motive is the redintegration by a cue of a change in an affective situation”.  

 

Ordet redintegration er ment å dekke tidligere læring i denne definisjonen (McClelland 

m.fl. 1953:28). Individet gjenkjenner med andre ord en gitt situasjon på bakgrunn av 

visse kjennetegn eller signaler, og får på grunnlag av dette forventninger om hva som 

vil skje i den spesifikke situasjonen individet befinner seg i for øyeblikket. Disse 

forventningene fører igjen til at et spesielt motiv vekkes.  

 

Denne definisjonen på motiver må imidlertid utdypes, og man kan starte med å si at en 

grunnleggende antakelse for den affektive vekkingsmodellen er at mennesket er 

kontinuerlig aktivt. En konsekvens blir dermed at man ikke bør stille spørsmålet om hva 

som vekker menneskers aktivitet, men heller se på hva som motiverer en person til å 

skifte over fra en aktivitet til en annen. Siden mennesket er kontinuerlig aktivt vil det 

stadig gjenta visse handlinger. Hver gang en handling gjentas vil personen oppleve 

behag eller ubehag som kommer samtidig med, eller som etterfølger handlingen. En 

konsekvens av dette er dannelsen av forventninger om at visse affekter opptrer sammen 

med bestemte handlinger. Når man gjenkjenner en situasjon, danner det seg dermed en 

forventning om affektendring. Man vil kunne assosiere en handling både med den affekt 

som kommer samtidig med handlingen og den som følger etter, og det er nettopp denne 

affektive assosiasjonen som gjenkjenner et motiv (Rand 1991). 
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Affekter blir dermed et sentralt begrep i denne modellen. Affekter er medfødte, og de er 

en forutsetning for utvikling av motiver. De kan være av positiv eller negativ art, og trer 

frem i situasjoner som inneholder en diskrepans mellom forventning og persepsjon. 

Signaler eller kjennetegn som opptrer sammen med disse affektive tilstandene, 

endringer i affektive tilstander og forholdene som produserer dem, vil siden være i stand 

til å gjenskape en tilstand som springer ut i fra den opprinnelige affektive situasjonen, 

men som likevel ikke er identisk med den (McClelland m.fl. 1953:28). Vi ser altså at 

affekt er medfødte resultater av visse avvik mellom forventning og persepsjon, og at et 

motiv er det lærte resultatet av å koble ulike signaler til affekt eller til forholdene som 

produserer denne affekten (McClelland m.fl. 1953:67f.). Alle motiver er dermed lærte, 

og man skiller av denne grunn ikke mellom primære og sekundære motiver. 

 

I motsetning til tidligere teorier som har sett på motiver kun som angst- eller 

spenningsreduksjon, understreker McClelland at det også eksisterer medfødte 

behagsopplevelser. Enhver motivasjonsteori må derfor også ta med i betraktningen de 

medfødte følelsene av behag og velvære, i tillegg til følelsene av ubehag og spenning 

(McClelland m.fl. 1953:12). Både positive og negative former for affekt er som nevnt 

tidligere selve grunnlaget for motiver, og McClelland karakteriserer de positive 

affektene som appetittilstander og de negative som engstelsesttilstander. På bakgrunn av 

denne tankegangen deler McClelland motiver inn i to grupper. Når individet forventer 

en positiv affektendring oppstår et appetittmotiv, mens det på den annen side oppstår et 

engstelsesmotiv når individet forventer en affektendring i negativ retning. Det 

førstnevnte motivet, appetittmotivet, vil føre til en tilnærmingsatferd, mens 

engstelsesmotivet vil fremme en unngåelsesatferd (Rand 1991:16). Tilnærming er i 

denne sammenhengen definert som hvilken som helst aktivitet der målet er å 

opprettholde eller fremme en viss form for stimulering. Unngåelse defineres som 

aktiviteter der målet er å avbryte, fjerne eller rømme fra en viss form for stimulering 

(McClelland m.fl. 1953:35).  

 

Hvordan kan man så identifisere et motiv eller se at et bestemt motiv er vekket i en 

situasjon eller en handlingsrekke? Mennesker har individuelle responser på forventning 

om affektforandring, og disse responsene kan variere betydelig. Likevel kan man 

generelt si at alle responser har som mål enten å nærme seg eller opprettholde behag, 

eller på den annen side å unngå eller redusere ubehag (McClelland m.fl. 1953:35ff.). 
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Her kommer teoriens hedonistiske utgangspunkt tydelig frem. Denne kan kort sies å gå 

ut på at mennesket har en iboende tendens i seg til å handle slik at det unngår smerte og 

oppnår nytelse (Nygård 1993:165). McClelland sier at man kun kan hevde at et motiv er 

til stede når en handlingsrekke resulterer i enten tilnærming til, eller unngåelse av en 

situasjon (McClelland m.fl. 1953:39). Vi ser her at motiver gir individets atferd en 

retning, og at dette innebærer enten å unngå en situasjon når det oppstår et 

engstelsesmotiv, eller å oppsøke en situasjon når det oppstår et appetittmotiv, med andre 

ord å unngå ubehag eller å oppnå nytelse. 

 

McClelland og kolleger anser motiver som relativt stabile personlighetstrekk som 

varierer lite for det enkelte individ fra situasjon til situasjon. Selv om motiver er 

generelle, og selv om man finner de samme motivene hos alle mennesker, kan de likevel 

variere i styrke fra person til person. Dette skyldes ulik læring ettersom motivstyrken 

bygges opp etter vanlige assosiasjonslover. En følge av dette er at et motiv som dannes 

ved at mange stimuli tidlig og hyppig knyttes sammen med raske og intense 

affektforandringer blir sterkt. På denne måten blir motivet mer generalisert og dermed 

vanskeligere å ekstingvere. Dette kan forklare hvorfor motiver som dannes tidlig i 

barneårene blir så sterke og vanskelige å ekstingvere da man kan hevde at jo større 

variasjon det er på signalene som responsen er knyttet til, jo vanskeligere vil det være å 

fjerne denne. Evnen til å diskriminere mellom stimuli er ennå ikke godt utviklet hos 

mindre barn, og affektive forandringer kan derfor ha forholdsvis generelle virkninger. I 

tillegg oppleves de affektive endringene gjerne som mer intense i barndommen enn de 

gjør senere i livet, noe som fører til at motivene som dannes i denne perioden blir sterke 

(Rand 1991:16ff).  

 

 

2.1.2 Mestringsmotivet 

 

Et motiv er som vi har sett det lærte resultatet av å assosiere visse signaler med affekt 

eller de forholdene som produserer affekt. Dette sier imidlertid ikke noe om hvordan 

man kan skille mellom de ulike motivene. Hva er det for eksempel som spesifikt 

karakteriserer mestringsmotivet i forhold til andre motiver? Svaret McClelland gir er at 

motiver først og fremst bør bli holdt fra hverandre ved hjelp av hvilke forventninger 

som er involvert (McClelland m.fl. 1953:76). Disse forventningene blir dannet gjennom 
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erfaring, og når det gjelder mestringsmotivet har man å gjøre med de forventningene 

som er bygd opp gjennom erfaringer med mestringssituasjoner. McClelland definerer 

mestringsmotivet som ”affekt i forbindelse med en vurdert prestasjon” (McClelland 

m.fl. 1953:79). Dette innebærer for det første at individet må være i besittelse av 

standarder for vurdering av egen prestasjon, med andre ord at individet har noen 

subjektive kvalitetskrav som det vurderer egen prestasjon ut i fra. I tillegg er det et 

kriterium at det er knyttet følelser av positiv eller negativ art til denne vurderingen.  

 

I samsvar med McClellands generelle teori om utviklingen av motiver har også 

mestringsmotivet et tilnærmings- og et unngåelsesaspekt. Det førstnevnte består av en 

søken etter og håp om suksess, mens unngåelsesaspektet er karakterisert av en defensiv 

holdning og redsel for å mislykkes (McClelland m.fl. 1953:74). Hvilket av aspektene 

som er fremtredende i en mestringssituasjon er avgjørende for individets atferd og 

prestasjoner, og et interessant spørsmål blir derfor om hvordan de individuelle 

forskjellene i mestringsmotivet har oppstått. Hvorfor har noen individer et mer 

fremtredende tilnærmingsaspekt enn andre hos individer der unngåelsesaspektet ved 

mestringsmotivet dominerer? Det avgjørende elementet her er den læringen som har 

funnet sted i tidligere mestringssituasjoner. På bakgrunn av disse tidligere erfaringene 

danner altså individet forventninger om hvordan det vil mestre et bestemt problem i 

forhold til de kvalitetskravene det har til dette problemet. Forventer man å ikke innfri 

disse kravene, vil et engstelsesmotiv oppstå, og man forsøker følgelig å unngå 

situasjonen. Om man på den annen side forventer å mestre problemet på en måte som 

tilfredsstiller kravene, fører dette til en behagsopplevelse i form av et appetittmotiv, og 

man vil som en følge av dette oppsøke situasjonen.  

 

Hvordan vil denne tankegangen utarte seg i praksis, for eksempel i en skolesituasjon der 

barn og unge konstant møter mestringssituasjoner? En naturlig følge vil være at en elev 

som stadig opplever å mislykkes med skoleoppgaver danner forventninger om også å 

mislykkes i fremtiden, og derfor vil forsøke å unngå disse situasjonene. En elev som 

derimot lykkes med de fleste skoleoppgaver vil få forventninger om mestring, og 

dermed oppsøke disse situasjonene for å oppnå den behagsopplevelsen som mestring 

gir. Dette er en meget generell slutning, og man kan spørre seg om det faktisk er så 

enkelt i praksis som man kan få inntrykk av gjennom McClellands beskrivelse av 

mestringsmotivet i nokså generelle termer. Denne generelle beskrivelsen kan imidlertid 
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være nødvendig for å få tak i essensen i et motiv som manifesterer seg i mange ulike og 

komplekse situasjoner der mennesker møter krav om mestring eller problemløsning. 

Den kan også være nødvendig på bakgrunn av formålet om å redegjøre for motivers 

utvikling generelt. Likevel kan man stille spørsmålet om det ikke er slik at en elev med 

et sterkt mestringsmotiv også kan oppfatte oppgaver som kjedelige, og dermed ikke få 

den nevnte behagsopplevelsen ved mestring? Vil individer med et sterkt 

unngåelsesmotiv aldri føle behag ved skolearbeid og være motivert for dette? Kan det 

være tilfellet at de to ulike aspektene ved motivet er fremtredende i forskjellige 

situasjoner eller ved ulike typer oppgaver? John W. Atkinsons episodiske 

motivasjonsmodell tar opp noe av denne problematikken da den i tillegg til motiver 

trekker inn situasjonelle faktorer som avgjørende for mestringsatferden. 

 

 

2.2 ATKINSONS EPISODISKE MOTIVASJONSMODELL 

 

I tråd med McClelland med flere (1953) har Atkinson det utgangspunkt at individet er 

grunnleggende aktivt. Mens McClelland fokuserer på utviklingen av motiver generelt, 

og hvordan disse gir individets atferd retning, tar Atkinson imidlertid opp hva som 

påvirker individets motivasjon i en enkeltstående handling, derav navnet episodisk. Man 

kan si at Atkinson var den første til å utvikle en formell modell over motivasjon som har 

som formål å forklare mestringsrelatert atferd som det å strebe etter suksess, og valg og 

utholdenhet i forhold til oppgaver som involverer kompetanse (Eccles, Wigfield og 

Schiefele 1998).  

 

I følge Rand (1991:20) er det tydelig at Atkinson er inspirert av Kurt Lewin (1938), som 

var blant de første til å hevde at atferd alltid må bli betraktet som en interaksjon mellom 

individets egenskaper og dets umiddelbare psykologiske miljø (Atkinson og Birch 

1978:221). Som vi skal se trekker Atkinson i tillegg til individets egenskaper i form av 

motiver inn miljømessige forhold i form av oppgavens vanskegrad og forventning om 

suksess. Han vil vise hvordan personlighetstrekk og det øyeblikkelige miljøet eller 

situasjonen, i fellesskap påvirker de kreftene som enten ønsker å sette i gang eller å 

hemme en viss type atferd (Atkinson og Birch 1978:74). McClelland (1985) hevder 

dessuten at Atkinson også er influert av Tolman, som trekker inn kognitive elementer i 

sin læringsteori, og har hatt sterk innflytelse på utviklingen av forventning x verdi-
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teorier. I tillegg påpeker McClelland at Atkinsons matematiske formel, som dette 

kapittelet kommer til å ta opp, er meget lik Hulls (1952), men at Atkinson i motsetning 

til Hull definerer variablene i kognitive termer, noe avsnittet nedenfor viser. 

 

 

2.2.1 Motivasjonsbegrepets komponenter 

 

I motsetning til den affektive vekkingsmodellen som er beskrevet tidligere, og som 

opererer med et enhetlig motivasjonsbegrep, deler Atkinson begrepet opp i flere 

komponenter som samvirker etter bestemte regler. Det er tre hovedkomponenter i denne 

modellen som det er nødvendig å utdype nærmere, nemlig motiv, forventning og 

insentiv.  

 

For det første har vi altså begrepet motiv som vi kjenner igjen fra McClellands modell. 

Atkinson definerer motiv som 

 
”…a disposition to strive for a certain kind of satisfaction, as a capacity for satisfaction in the 

attainment of a certain class of incentives” (Atkinson 1983:103). 

 

Atkinson ser på motiver som relativt generelle og stabile personlighetstrekk som har sin 

bakgrunn i opplevelser i tidlig barndom (Atkinson 1983:103). Mestringsmotivet er altså 

en latent disposisjon som blir vekket når individet får en kognitiv forventning om at det 

å gjennomføre en bestemt handling, gir et ønsket resultat (Atkinson 1983:63). Dette kan 

enten være å nærme seg en positiv konsekvens eller å unngå en negativ konsekvens 

(Atkinson 1983:95). Her ser vi at Atkinson også trekker inn et tilnærmings- og et 

unngåelsesaspekt ved motivet. Tilnærmingsaspektet vil da bestå av motivet for å oppnå 

suksess (Ms), mens motivet for å unngå nederlag (Mf) utgjør unngåelsesaspektet 

(Atkinson 1983:103). 

 

Den andre komponenten i Atkinsons motivasjonsbegrep er forventning. En forventning 

er  
  

”…a cognitive anticipation, usually aroused by cues in a situation that performance of some act 

will be followed by a particular consequence” (Atkinson 1983:102). 
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Det er viktig å merke seg at dette er en subjektiv antakelse der individet vurderer 

sannsynligheten for at handlingen skal føre til en bestemt konsekvens. Individet danner 

seg med andre ord en forventning om hvor stor sannsynligheten for å lykkes (Ps), eller 

for å mislykkes (Pf) er (Atkinson 1983:102). 

 

Den siste hovedkomponenten benevnes insentiv og 

 
”…represents the relative attractiveness of a specific goal that is offered in a situation, or the 

relative unattractiveness of an event that might occur as a consequence of some act” (Atkinson 

1983:102). 

 

Man kan si at insentivet representerer den subjektive verdien som konsekvensen av en 

handling har for individet (Atkinson og Birch 1978:91). Atkinson går ut i fra at det har 

større verdi (Is) å lykkes på en vanskelig enn på en enkel oppgave. Motsatt vil det ha 

høyere negativ insentivverdi (If) å mislykkes jo lettere oppgaven er (Rand 1991:24f.). 

Her ser vi at insentivverdien er forbundet med den subjektive sannsynligheten for å 

lykkes eller mislykkes med oppgaven, noe vi skal komme tilbake til når vi ser på 

handlingstendensen i en mestringssituasjon.   

 

I tråd med den generelle teorien om hvordan motiver utvikles deler som nevnt Atkinson 

mestringsmotivet inn i et tilnærmings- og et unngåelsesmotiv (Ms og Mf). På samme 

måte deler han insentiv inn i et tiltreknings- og et frastøtningsinsentiv (Is og If), og 

forventning deles inn i forventning om å lykkes og forventning om å mislykkes (Ps og 

Pf). Til sammen blir dette seks ulike variabler, og resultatet man får når man kombinerer 

disse i den vekkede tilstand betegnes motivasjon (Rand 1991:21). Her ser vi at skillet 

mellom McClelland og Atkinsons motivasjonsbegrep trer tydelig frem siden Atkinson i 

tillegg til motiv har insentiv og forventning som avgjørende komponenter i sitt 

motivasjonsbegrep. 

 

 

2.2.2 Handlingstendensen i en mestringssituasjon 

 

For å finne handlingstendensen i en mestringssituasjon må man ta i betraktning de seks 

ulike faktorene nevnt ovenfor, og som i vekket tilstand utgjør to hovedtendenser som vil 
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trekke i motsatt retning. Mestringsmotivasjon beskrives derfor av Atkinson som 

differansen mellom en tendens til å søke suksess gjennom mestring (Ts) og en tendens 

til å unngå nederlag (Tf) (Rand 1991:21). Handlingstendensen som kan beskrives som 

den virksomme motivasjonen, eller resultantmotivasjonen, kan fremstilles som:  

                       

      T = Ts – Tf 

 

Hver av de to tendensene er en funksjon av styrken på henholdsvis motiv, forventning 

og insentiv (Atkinson 1958:324). Dette kan man uttrykke ved å si at Ts = Ms x Ps x Is 

der Ms utgjør styrken av motivet for å søke suksess, Ps graden av forventning om 

suksess og Is insentivverdien av å lykkes. På samme måte kan man fremstille tendensen 

til å unngå nederlag som Tf = Mf x Pf x If der Mf utgjør styrken på motivet for å unngå 

nederlag, Pf sannsynligheten for å mislykkes med oppgaven og If den negative 

insentivverdien av å mislykkes med oppgaven. Handlingstendensen kan dermed mer 

nøyaktig fremstilles som: 

 

      T = (Ms x Ps x Is) – (Mf x Pf x If) 

 

Dette uttrykket forenkler Atkinson igjen til  

 

     T = (Ms-Mf)(Ps(1-Ps)) 

 

Dette kan han gjøre fordi han begrenser seg til å behandle kun én dimensjon ved 

insentivet, nemlig den som har med mestring å gjøre. Han går ut i fra at Ps og Is er 

omvendt proporsjonale av hverandre, og med utgangspunkt i forventning x verdi- 

teorier hevder han at insentivverdien er større jo vanskeligere oppgaven er. Insentivet 

(Is) avhenger følgelig av sannsynligheten for suksess (Ps). Siden summen av Ps og Is 

alltid vil være 1, kan man beskrive dette forholdet som Is = 1 – Ps (Atkinson 1974:14). 

Samme tankegang kan brukes på motivet for å unngå nederlag (Mf) da det vil være 

større negativ insentivverdi knyttet til å mislykkes på enkle oppgaver. Atkinson skriver 

det som If = -Ps (Atkinson 1974:16). Dette betyr i praksis at det er oppgavens 

vanskegrad som vil føre til variasjonen i det enkelte individs motivasjon når man tar 

med i betraktningen at motiver er relativt stabile personlighetstrekk.  
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Rand (1991) tar utgangspunkt i en mer avansert modell utviklet av Atkinson (1958:327) 

når han eksemplifiserer beregningen av resultantmotivasjonen.  

 

 

Oppgave Ms   x   Ps      x  Is     =  Ts  Mf     x  Pf     x  If       = Tf Resultant- 

          motivasjon 

 

A 1 .10 .90 .09  1 .90 -.10 -.09 0 

B 1 .30 .70 .21  1 .70 -.30 -.21 0 

C 1 .50 .50 .25  1 .50 -.50 -.25 0 

D 1 .70 .30 .21  1 .30 -.70 -.21 0 

E 1 .90 .10 .09  1 .10 -.90 -.09 0 

 

Tabell 1: Anvendelse av Atkinsons modell for beregning av resultantmotivasjon (Rand 

1991:24). 

 

 

Rand (1991) tar som eksempel en situasjon der et individ har valget mellom fem ulike 

oppgaver. I denne situasjonen har individet også en oppfatning av hvor stor 

sannsynligheten er for å mestre hver enkelt av disse oppgavene. Ut i fra tabellen leser vi 

at oppgave A er den vanskeligste, og har derfor lavest Ps, mens oppgave E har høyest 

Ps, og er dermed den enkleste av oppgavene. En av antakelsene som ligger til grunn for 

denne modellen er at Ps og Pf til sammen blir 1, uttrykt ved Pf = 1-Ps. Ser man for 

eksempel på den vanskeligste oppgaven (oppgave A) er Ps 0.10, mens på motsatt side er 

Pf 0.9. Tabellen illustrerer også Atkinsons tankegang om at Is henger sammen med Ps, 

og at disse verdiene til sammen blir 1.0, slik at man kan si Is = 1- Ps. Sammenhengen 

mellom den subjektive sannsynligheten for å lykkes og insentivverdien av å lykkes, ser 

vi i tabellen blant annet ved at den vanskeligste oppgaven, som har lavest Ps (.10), har 

høyest Is (.90). Den samme oppgaven har også lavest negativ insentivverdi (If) siden If 

= -Ps. I dette tilfellet da Ps = .10, ser vi at If = -.10. Den negative insentivverdien av å 

mislykkes på en så vanskelig oppgave er med andre ord lav. 

 

I tabellen ovenfor er Ms og Mf like sterke og derfor blir resultantmotivasjonen lik 0. For 

å predikere et individs valg må man i tillegg til sannsynligheten for å lykkes og 

insentivverdien sette inn styrken av Ms og Mf. Rand viser på bakgrunn av Atkinsons 
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teori at oppgavevalget vil bli annerledes for individer med Ms > Mf enn individer med 

Ms < Mf. De mestringsmotiverte (Ms > Mf) vil velge den oppgaven det er høyest 

resultantmotivasjon for, det vil si den subjektivt sett middels vanskelige oppgaven der 

Ps og Pf er like stor, altså 0.5. Det er med andre ord middels vanskelige oppgaver som 

utløser den sterkeste motivasjonen hos Ms-dominerte. Situasjonen er en helt annen for 

individer med Ms < Mf. Siden alle deres verdier blir negative, skulle de egentlig ikke 

velge noen av oppgavene. Når de likevel gjør dette må det være fordi det kommer en 

annen motivasjon inn i bildet. Atkinson refererer til denne som extrinsic motivation, en 

form for motivasjon som betegner noe ytre i forhold til mestringsmotivasjonen, som for 

eksempel det å skulle tilfredsstille en lærers krav. Man må derfor ta denne positive 

motivasjonen og trekke fra den negative resultantmotivasjonen. Da vil man se at det hos 

elever med Ms < Mf er sterkest motstand mot oppgaver av middels vanskegrad, og 

svakest motstand mot den enkleste eller den vanskeligste oppgaven. Dette kan være 

fordi man er sikker på å mestre den enkleste, eller at det ikke gjør noe om man ikke 

mestrer den vanskeligste fordi den er det nesten ingen andre som mestrer heller (Rand 

1991:26ff.). 

 

 

2.2.3 Sammenhengen mellom mestringsmotivasjon og prestasjoner 

 

Atkinson regnet i utgangspunktet med at det er et lineært forhold mellom 

resultantmotivasjonens styrke og kvaliteten og kvantiteten på prestasjonen (Rand 

1991:63). Når man har testet denne påstanden med utgangspunkt i Atkinsons episodiske 

modell, har man fått resultater som støtter dette. Blant annet har man sett at Ms-

dominerte studenter har større utholdenhet og får bedre karakterer enn Mf-dominerte 

(Rand 1991:60). Denne tendensen har blitt funnet i en rekke undersøkelser, også norske. 

Her viser Rand (1991:61) til blant annet Gjesme (1972) og Rand (1965). Man kan altså 

forvente en positiv sammenheng mellom Ms og prestasjoner, og en negativ 

sammenheng mellom Mf og prestasjoner. Etter hvert begynte man også å trekke inn Ps i 

undersøkelsene. Disse viste som predikert ut i fra den episodiske modellen at det er ved 

Ps=.50 at man tydeligst ser forskjellen i motivasjon mellom en person med høy Ms og 

en med lav Ms. Figuren nedenfor er en illustrasjon på dette da den viser forskjellen i 
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motivasjon mellom to personer med ulik Ms-dominans i henhold til ulike Ps-verdier 

(Rand 1991:61). 

 

 
Figur 1: Denne figuren viser forskjellen i motivasjon mellom to personer med ulik Ms-

dominans ved ulike verdier av Ps (Rand 1991:61). 

 

 

Etter hvert ønsket man imidlertid å trekke inn flere motiver enn mestringsmotivet i 

studiene, og man begynte å oppdage uventede resultater. Det viste seg nemlig at når 

man trakk inn tilhørighetsmotivet, sank prestasjonene til forsøkspersonene med høyt 

mestringsmotiv, mens prestasjonene økte hos de med lavt mestringsmotiv (Rand 

1991:63). Forholdet var med andre ord ikke lenger lineært slik som Atkinson hadde 

predikert. Disse resultatene førte til at Atkinson gav opp dette prinsippet, og innførte i 

stedet et kurvlineært forhold mellom motivasjon og prestasjon. Dette impliserer at det 

eksisterer et optimalt motivasjonsnivå, og at økning i motivasjonen utover dette nivået 

vil føre til nedgang i prestasjoner. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kun går 

på prestasjonens kvalitet, og gjelder for eksempel ikke for fenomenet utholdenhet. 

Figuren nedenfor illustrerer dette prinsippet der et individ med Mf = 1 vil ha lavere 

prestasjon enn et individ med Mf = 4. Individet med høyest grad av engstelse vil med 

andre ord ha den beste prestasjonen når resultantmotivasjonen er høyere enn det som er 
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optimalt. Dette er motsatt av hva det ville vært om forholdet var lineært (Rand 

1991:64f.). 

  
Figur 2: Denne figuren eksemplifiserer hvordan prestasjonen kan øke på grunn av øket 

Mf under forutsetning av at man antar et optimalt motivasjonsnivå (Rand 1991:64). 

 

 

2.3 KRITIKK OG VIDEREFØRINGER AV ATKINSONS MODELL 

 

Det har vært gjort mye forskning med utgangspunkt i Atkinsons episodiske modell, og 

denne har ofte hatt til hensikt å prøve ut og videreutvikle teorien (Rand 1991:60). Her 

vil Atkinsons egen videreutvikling av den episodiske modellen bli nevnt, før både 

Nygårds og Raynors kritikk og forslag til løsning blir presentert.  

 

 

2.3.1 Atkinsons videreføring av egen modell 

 

Det er visse begrensninger ved den episodiske motivasjonsmodellen som blant annet 

kommer av at den er en sterkt forenklet modell. Den er som navnet sier episodisk, og 

som en følge av dette tar den kun for seg enkeltstående handlinger, og kan dermed ikke 
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anvendes på mer komplekse situasjoner. I tillegg må de enkeltstående handlingene være 

av samme art, men av ulik vanskegrad (Rand 1991:22). Dette kan sies å være en viktig 

begrensning ved modellens anvendelighet. I en undervisningssituasjon kan man med 

utgangspunkt i den episodiske modellen kun se på én oppgavetype, og denne bør i 

tillegg være av en slik art at den er inndelt i ulike nivåer der man enten mestrer 

oppgaven eller ikke. På denne måten kan man studere mestringsmotivet isolert, selv om 

man kan hevde at det også er andre motiver involvert i en mestringssituasjon. Om man 

sammenligner to ulike oppgavetyper vil man være nødt til å trekke inn andre motiver 

enn mestringsmotivet siden det kan være andre ting enn oppgavenes vanskegrad som 

gjør at en person tiltrekkes eller frastøtes av de to ulike oppgavene.  

 

Atkinson har selv tatt tak i dette problemet, og innrømmer at det er begrensninger ved 

den episodiske modellen (Atkinson og Birch 1978:76). Blant annet må flere elementer 

enn styrken på tendensen til å utføre en viss oppgave trekkes inn for å forklare 

fenomener som utholdenhet. Dette viste blant annet studier gjort av Feather (1966) på 

individuelle forskjeller i utholdenhet, og som ble utgangspunkt for en interesse rundt 

årsaker til endring i individets aktivitet og handlingens dynamikk. Som en følge av dette 

har Atkinson i samarbeid med Birch tatt utgangspunkt i den episodiske modellen, og 

dannet dynamisk handlingsteori som kan forklare og predikere flere typer handlinger.  

 

Dynamisk handlingsteori er en kompleks modell siden den har blitt utvidet til også å 

omfatte lengre tidsrom og flere mulige, men ulike handlinger. Dette på bakgrunn av 

erkjennelsen av at man må ta med i betraktningen konkurrerende handlingstendenser og 

deres samtidige endringer i styrke. Denne tankegangen forutsetter flere motivsystemer, 

flere insentiver, og flere motivvekkende forhold enn oppgavens vanskegrad om man ser 

i forhold til den episodiske modellen. Utgangspunktet er fortsatt at individet er 

kontinuerlig aktivt, men i denne modellen blir det fokusert på at flere 

handlingstendenser konkurrerer om å komme til uttrykk. Den handlingstendensen som 

er sterkest vil dermed bli uttrykt i handling, og vare helt til en annen tendens viser seg 

sterkere (Rand 1991).  

 

Som vi ser er dynamisk handlingsteori en meget komplisert modell. Nettopp fordi den 

er såpass omfattende er den vanskelig å teste empirisk, og det har derfor blitt gjort lite 

forskning som går direkte på å utprøve modellen (Rand 1991:111). Dynamisk 
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handlingsteori vil derfor ikke bli nærmere utdypet her. Hovedvekten vil i stedet bli lagt 

på Nygård og Raynor sine utvidelser av den episodiske modellen siden disse teoriene i 

større grad har blitt testet ut empirisk, og derfor vil kunne være av større praktisk nytte. 

 

 

2.3.2 Nygårds kritikk og forslag til løsning 

 

Nygård har som allerede nevnt, kommet med sterke innvendinger mot Atkinsons teori 

og da spesielt hans kurvlineære betraktninger når det gjelder forholdet mellom 

motivasjon og prestasjon. Han hevder at denne modellen ikke stemmer overens med 

hovedmengden av empiri som er tilgjengelig på området. I tillegg mener Nygård at det 

er unødvendig med enda et kurvlineært forhold i en teori som allerede har et slikt 

forhold, slik Atkinson har for sammenhengen mellom Ps og motivasjon. Nygård hevder 

at man heller bør se om det er mulig å bygge videre på de relasjonene som allerede er en 

del av modellen (Rand 1991:65). 

 

Nygård mener med andre ord at Atkinson ikke har funnet en tilfredsstillende løsning på 

problemet som oppstod i og med de uventede resultatene som ble oppnådd i studier på 

sammenhengen mellom mestringsmotivasjon og prestasjon, noe vi var inne på tidligere 

i dette kapittelet. Spesielt fremhever han at det ikke lar det seg gjøre å bruke Yerkes-

Dodsons prinsipp (Yerkes og Dodson 1908) i denne sammenheng slik Atkinson har 

gjort. Yerkes og Dodson refererer til stimuleringsintensitet, og at det for hver oppgave 

eksisterer et optimalt stimuleringsnivå. Dette lar seg i følge Nygård ikke overføre til at 

det eksisterer et optimalt motivasjonsnivå for hver oppgave, slik Atkinson hevder. 

Atkinsons motivasjonsbegrep ser på individets tendens til å ta del i en aktivitet, og dette 

kan ikke sidestilles med begrepet stimuleringsintensitet slik at disse kan brukes om 

hverandre (Nygård 1977:105f.).   

 

Nygård har selv med utgangspunkt i de uventede resultatene dannet en revisjon av 

Atkinsons modell der han legger til grunn at det er et omvent U- forhold mellom 

stimuleringsnivået og graden av tiltrekning (Nygård 1977:108). Spesielt tar han opp i 

sin revisjon Atkinsons antagelse om at Ms-dominerte aldri vil ha negative følelser for en 

oppgave om man ikke trekker inn annen motivasjon enn mestringsmotivasjon, og at Mf-

dominerte ikke vil tiltrekkes av en oppgave på grunnlag av mestringsmotivasjon alene 
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(Rand 1991:65). Det er tre grunnleggende forutsetninger for Nygårds løsning på 

problemet. Den første er at situasjoner som gir en moderat grad av stimulering er 

forbundet med positive følelser. Den andre er at situasjoner som gir meget høy eller 

meget lav grad av stimulering er forbundet med negative følelser, og for det tredje ser 

Nygård på hvilke egenskaper en oppgave må ha for å stimulere 

mestringsmotivasjonssystemet. Her sier han at sterkest stimulering av mestringsmotivet 

vil bli oppnådd når Ps = .50, og den svakeste stimuleringen vil bli oppnådd når Ps = 

1.00 eller 0. Det er med andre ord oppgaver som det er knyttet høyest grad av 

mestringsusikkerhet til som gir størst grad av stimulering, mens oppgaver man er sikker 

på å mestre, eller man vet man ikke har mulighet til å mestre, gir lavest grad av 

stimulering (Nygård 1977:108).  

 

Med disse antakelsene som utgangspunkt, ser Nygård på sammenhenger mellom Ps, 

stimuleringsnivå og følelsesreaksjoner for Ms- og Mf-systemene (Rand 1991:67). I 

samsvar med Atkinson ser Nygård på Ms som en kapasitet til å forvente positiv affekt i 

mestringssituasjoner. Ut i fra de tre grunnleggende antakelsene ser han på hvordan Ms- 

dominerte individer vil reagere i mestringssituasjoner. Siden situasjonen som gir høyest 

grad av stimulering inntreffer når Ps = .50, og Ms-dominerte her forventer positiv 

affekt, vil vi ikke problemet med negativ affekt i forbindelse med for høy grad av 

stimulering eksistere for denne gruppen. Dette fordi situasjonen som gir størst grad av 

stimulering vil være den mest attraktive, noe som er i tråd med Atkinsons teori. 

Forskjellen blir derimot tydelig når vi tar for oss de oppgavene der Ps nærmer seg 1.00 

eller .00. Her sier Atkinson at oppgavene ikke vil påvirke individets atferd, og at en 

person med sterk Ms derfor vil reagere på samme måte som en med et svakere Ms. 

Nygård hevder derimot i tråd med sin andre grunnleggende antakelse at Ms-dominerte 

kan få for lav grad av stimulering om oppgavene er for enkle eller for vanskelige, slik at 

negativ effekt vil inntreffe og man vil prøve å unngå situasjonen. I motsetning til 

Atkinson hevder altså Nygård at insentivverdien av meget enkle eller meget vanskelige 

oppgaver kan være negativ for individer med et sterkt Ms (Nygård 1977:109ff.). 

 

Når det gjelder Mf-dominerte personer sier Nygård i likhet med Atkinson at Mf består 

av en kapasitet til å forvente negative følelser i en mestringssituasjon. Begge er også 

enige om at denne kapasiteten i likhet med Ms blir vekket maksimalt i situasjoner med 

like stor sjanse for å lykkes eller mislykkes, det vil si når Pf = .50. I denne type 
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situasjoner vil Mf-dominerte oppleve en for høy grad av stimuleringsintensitet, og som 

en følge av dette vil de oppleve negativ affekt. Siden de aller fleste situasjoner blir 

ansett som truende for individer med et sterkt Mf, vil kun de situasjoner med en meget 

lav grad av utfordring, Pf rundt .00 eller 1.00, kunne bli betraktet som behagelige og 

dermed fremme handling. I motsetning til Atkinson, som mener at ingen oppgaver kan 

ha positiv insentivverdi for Mf-dominerte, hevder Nygård at det er en mulighet for at 

både meget enkle og meget vanskelige oppgaver kan ha det. Optimal stimulering for 

Mf-dominerte vil dermed finne sted når Pf enten er meget høy eller meget lav (Nygård 

1977:113).  

 

Her kan man imidlertid stille spørsmålet om Mf-dominerte faktisk kan få positive 

følelser ved å arbeide med oppgaver som er for vanskelige, og dermed utenfor 

rekkevidde når det gjelder mestring. På den ene siden er det naturlig å anta at enkle 

oppgaver fremkaller en forventning om mestring, og som en følge av dette positive 

følelser, slik Nygård hevder. På den annen side kan man stille spørsmålet om en 

oppgave individet ikke har mulighet for å mestre vil kunne fremkalle positive følelser. 

Man kan hevde at i beste fall vil følelsen være nøytral fordi den Mf-dominerte i dette 

tilfellet ikke bør være redd for å mislykkes siden ingen forventer mestring uansett.  

 

Forskjellen mellom Atkinson og Nygård kommer altså tydelig frem når vi fokuserer på 

meget enkle eller meget vanskelige oppgaver. Når det gjelder oppgaver med middels 

vanskegrad er de enige om at dette fremkaller positive følelser hos Ms-dominerte, og 

negative følelser hos Mf-dominerte. Atkinsons modell går imidlertid ut i fra at en Ms-

dominert person aldri kan ha negative følelser i forbindelse med en oppgave, mens 

Nygård hevder at dette kan inntreffe når oppgavene er meget lette eller meget 

vanskelige. Nygård predikerer faktisk høyere prestasjoner hos Mf-dominerte på denne 

typen oppgaver, mens Atkinson predikerer at en person med Ms > Mf aldri vil prestere 

dårligere enn en person med Ms < Mf. Nygård har gått gjennom undersøkelser på 

området, og kommet frem til at de fleste støtter hans syn (Rand 1991:68f.).  
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2.3.3 Raynors utvidelse av Atkinsons modell 

 

Nå har vi sett hvordan Nygård utvider affektsiden i Atkinsons episodiske modell, og vi 

skal gå videre med å se på hvordan Raynor utvider den instrumentelle siden ved å 

trekke inn et fremtidselement. Raynor hevder nemlig at det er vesentlige mangler ved 

Atkinsons episodiske modell i og med at den ikke skiller mellom fremtidige og mer 

nåtidige forventede konsekvenser av den umiddelbare aktiviteten, og han ønsker derfor 

å utvide modellen (Raynor 1978:109). 

 

Raynor hevder at det er empirisk belegg for å si at en utvidelse er nødvendig. Blant 

annet viser han til Isaacson og Raynor (1966) som undersøkte effekten av 

mestringsmotivasjon og antatt instrumentalitet av gode karakterer for fremtidig 

karrieresuksess, på studenters akademiske prestasjoner. De kom frem til at studenter 

med et sterkt motiv for å oppnå suksess fikk bedre karakterer, mens studenter med et 

sterkt motiv for å unngå nederlag fikk dårligere karakterer, jo sterkere den oppfattede 

instrumentaliteten var (Raynor 1978:75). Resultatene fra denne studien førte til videre 

forskning. Raynor, Atkinson og Brown (1974) viste i en studie at studenters motivasjon 

før en eksamen hadde sammenheng med om de betraktet denne eksamen som 

instrumentell i forhold til deres fremtidige mål. De fant her signifikante forskjeller i 

studentenes motivasjon, både når det gjaldt ønsket om å gjøre det bra på eksamen og 

graden av eksamensangst, i forhold til om eksamen ble ansett å være instrumentell for 

fremtidige mål eller ikke (Raynor, Atkinson og Brown 1974). Raynor ønsker nettopp å 

finne ut av hvordan et individ oppfatter den nåværende oppgaven i forhold til sine egne 

fremtidige mål, og hvordan dette påvirker motivasjonen for denne aktiviteten. Han 

stiller altså spørsmålet om hvilken betydning fremtidsorientering har for den nåværende 

motivasjonen. Hva er så Raynors svar på dette spørsmålet?  

 

I tillegg til å bygge på generell forventning x verdi- teori, der han refererer til Edwards 

(1954), er Raynor influert av Lewins (1938) tankegang om atferd som en rekke steg på 

en sti som fører mot et mål (Raynor 1978:71). Raynor betrakter som en følge av dette 

hver enkelt handling som en del av en handlingssekvens som fører frem mot et endelig 

mål. På denne måten blir hver oppgave instrumentell i forhold til et fremtidig mål, og 

dette målet får dermed en motivasjonell effekt på mestringsmotivasjonen for den 

nåtidige oppgaven. 
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Raynor skiller mellom kontingente og ikke-kontingente stier, eller contingent and 

noncontingent paths. Han definerer en ikke-kontingent sti som en rekke steg der 

tidligere suksess eller nederlag ikke har betydning for fortsatt aktivitet på stien. Utfallet 

av aktiviteten på et steg påvirker med andre ord ikke fremtidig suksess eller nederlag. 

På den annen side har vi kontingente stier, og det er disse som er fokus for Raynors 

teori. En kontingent sti innebærer at øyeblikkelig suksess på et steg er nødvendig for å 

ha mulighet til å fortsatt kunne strebe etter en fremtidig suksess, mens nederlag på dette 

steget innebærer at man mister muligheten til å fortsette på den aktuelle stien (Raynor 

1978:78). Det er altså kun for aktiviteter som er en del av en kontingent sti at 

fremtidsorienteringen har betydning. Hvert steg på den kontingente stien kan dermed 

sies å være instrumentelt fordi det er å betrakte som et middel på veien mot et endelig 

mål. Motsatt vil stegene på den ikke-kontingente stien være uavhengige av hverandre, 

og dermed ikke ha instrumentell verdi. 

 

Raynor lar Atkinsons formel for en handlingstendens, T = (Ms-Mf)(Ps(1-Ps)), gjelde for 

stegene på en ikke-kontingent sti. Når det gjelder handlingstendensen for et steg på en 

kontingent sti, finner man denne ved å beregne tendensen til å oppnå suksess samt 

tendensen til å unngå nederlag for hvert trinn på stien, og deretter summere alle disse 

tendensene. Dette kan fremstilles i formelen  

 

 
                                             N 

         Ts + Tf = (Ms – Mf)   Σ   (P1sn x Isn) 
                                           n = 1 

 

 

Denne formelen viser at mestringsmotivasjonen for en bestemt aktivitet på en 

kontingent sti blir bestemt av individets karakteristiske mestringsmotivasjon (Ms – Mf) 

og summen av de situasjonsmessige komponentene der den subjektive sannsynligheten 

for suksess og insentivverdien er avgjørende (Raynor 1974:127f.). Her er det imidlertid 

viktig å merke seg at i likhet med Atkinson betrakter Raynor insentivverdien som en 

omvendt funksjon av sannsynligheten for suksess (Raynor 1974:130). Konsekvensen 

blir at siden individets motivkonstellasjon er stabil, vil det være sannsynligheten for 

suksess som bestemmer styrken på handlingstendensen. 
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Raynor tar i likhet med Lewin (1938) i bruk begrepet psykologisk avstand eller 

psychological distance. Dette begrepet bruker han i forbindelse med den subjektive 

sannsynligheten for at den umiddelbare aktiviteten vil føre til fremtidig suksess. Om 

sannsynligheten er liten, sier man at den psykologiske avstanden mellom individet og 

fremtidig suksess er stor. Om sannsynligheten for fremtidig suksess på den annen side 

er stor, vil den psykologiske avstanden være liten. Sannsynligheten for suksess og 

psykologisk avstand vil dermed samvariere på den måten at de er omvendt 

proporsjonale av hverandre (Raynor 1978:79). 

 

Psykologisk avstand og oppfattelsen av fremtidig suksess eller nederlag, vil dermed 

påvirke motivasjonens styrke for den umiddelbare aktiviteten på en kontingent sti, men 

ikke på en ikke-kontingent sti. Handlingstendensen vekket på et steg på en kontingent 

sti bestemmer som vi har sett ikke atferden direkte, men blir summert for å fremme en 

resulterende mestringstendens som opprettholder aktiviteten på den kontingente stien. 

Dette betyr at hver antatte suksess på denne stien vil fremme en tendens til å oppnå 

suksess, og om man summerer disse får man den totale tendensen for å oppnå suksess 

for den umiddelbare aktiviteten. På samme måte får man den totale tendensen for å 

unngå nederlag om man summerer sammen hvert antatt mulige nederlag på stien. Når 

man da har fått en total tilnærmingstendens og en total unngåelsestendens, vil 

differansen mellom disse utgjøre handlingstendensens styrke (Raynor 1978:81). I 

figuren nedenfor, som Rand (1991) har laget for å illustrere Raynors tankegang, ser vi 

hvordan tendensen til å søke suksess og tendensen til å unngå nederlag for hvert steg 

summeres for å bestemme tendensen i den umiddelbare situasjonen.  

 

 

 
Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1 

P   

 

                 Ts =    Ts1        + Ts2     + Ts3    + Ts4     

      Tf =     Tf1        + Tf2     + Tf3    + Tf4 

 

Figur 3: Figuren viser hvordan senere steg påvirker motivasjonen for første 

handling i en kontingent sti (Rand 1991:118). 
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På en ikke-kontingent sti vil det kun være sannsynligheten for å lykkes på den 

umiddelbare oppgaven som har betydning for mestringsmotivasjonen. På en kontingent 

sti vil det derimot være styrken på forventningen om sammenhengen mellom 

umiddelbar suksess og fremtidig suksess, representert ved den subjektive forventningen 

om umiddelbar suksess (P1s1), og den subjektive forventningen om fremtidig suksess 

(P2s2). Det er altså den kombinerte vanskeligheten på umiddelbar og fremtidig suksess 

som bestemmer sannsynligheten for at den umiddelbare aktiviteten vil føre til fremtidig 

suksess (Raynor 1978:78). Styrken på forventningen om at umiddelbar aktivitet vil føre 

til fremtidig suksess (P1sn) er å betrakte som en multiplikativ funksjon av den 

subjektive sannsynligheten for suksess på hvert trinn på stien. Dette kan fremstilles ved 

formelen 

 

 P1sn = P1s1 x P2s2 x P3s3 x…...x Pnsn 

 

Raynor antar også at lengden på den kontingente stien vil øke individets karakteristiske 

motivasjon, slik at individer med Ms > Mf vil få en sterkere tilnærmingsmotivasjon, og 

individer med Mf > Ms vil bli få en sterkere unngåelsesmotivasjon jo lenger stien er. 

Dette innebærer med andre ord at de motivasjonelle forskjellene blir sterkere jo lenger 

en kontingent sti er (Raynor 1978:81), noe tabellen nedenfor illustrerer. 

 

                                                                                  Handlingstendens hvis Ms – Mf er 

        

Steg Ps 1-Ps 1.00 -1.00 

 

1 .50 .50 .25 -.25 

2 .25 .75 .19 -.19 

3 .13 .88 .11 -.11 

4 .06 .94 .06 -.06 

 

Sum 

   

.61 

 

-.61 

 

Tabell 2: Eksempel på beregning av handlingstendensen når Ms-Mf og Ps er kjent 

(Rand 1991:120). 

  



 31

Ut i fra tabellen ser vi at sannsynligheten for å lykkes blir mindre jo flere steg det er på 

stien, men at motivasjonen likevel vil øke siden man summerer alle de samlede 

tendensene. 

 

I likhet med Atkinson begrenser også Raynor seg til å kun behandle ett motiv, nemlig 

mestringsmotivet. Han er med andre ord bare opptatt av selve mestringsaspektet, og 

andre former for mål behandler modellen ikke. Dette fører til at også Raynors utvidelse 

av Atkinsons episodiske modell får et begrenset virkeområde (Rand 1991:118). Raynor 

har dessuten møtt kritikk blant annet av Gjesme (se Gjesme 1974, 1981) for sin 

oppfattelse av psykologisk avstand som består av den totale subjektive sannsynligheten 

for at den umiddelbare aktiviteten vil føre til fremtidig suksess (Raynor 1978:79). 

Gjesme kritiserer i denne sammenheng Raynor for å ha utelatt tidsperspektivet, og han 

anser fysisk tid, det vil si avstanden i målt tid mellom individet og målet, som viktig i 

dannelsen av psykologisk avstand. Psykologisk avstand vil som en følge av dette øke i 

takt med målets avstand i tid. I tillegg til målets grad av oppnåelighet og fysisk tid, 

trekker Gjesme inn en tredje komponent i sin redegjørelse av psykologisk avstand, 

nemlig personlighetsfaktoren Future Time Orientation (FTO). FTO er et relativt stabilt 

personlighetstrekk som påvirker individets opptatthet med og orientering mot framtidige 

mål og hendelser (Rand 1991:122ff.). Vi ser her at Gjesme utvider Raynors begrep om 

psykologisk avstand. 

 

Raynor er som vi har sett et eksempel på videreutviklingen som har blitt gjort av 

Atkinsons episodiske modell. Raynors teori er imidlertid bare en av mange teorier som 

bygger på og videreutvikler McClelland og Atkinsons modeller. Som vi var inne på i 

begynnelsen av dette kapittelet eksisterer det et meget stort omfang av litteratur innenfor 

denne motivasjonstradisjonen, og vi har her kun tatt for oss et lite utvalg. Målet med 

dette kapittelet har vært å få en oversikt over de klassiske teoriene til McClelland og 

Atkinson, og vise hvilken betydning de har hatt for den videre utviklingen av studiet av 

mestringsmotivasjon.  

 

Det er imidlertid et stort antall andre forskere enn de som er nevnt i dette kapittelet som 

også har hatt stor innflytelse på dette området, og som det er verdt å nevne til tross for at 

det ikke lar seg gjøre å gå nærmere inn på teoriene deres grunnet oppgavens begrensede 

omfang. I denne sammenheng er blant andre Heckhausen (1977, 1991) et viktig navn 
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siden han har utviklet en meget omfattende og nyansert teori om motivasjon (Rand 

1991:130). I Norge kan man trekke frem Gjesme og Nygård som sentrale navn. De har 

utviklet en anerkjent metode for å måle mestringsmotiver, The Achievement Motives 

Scale (Gjesme og Nygård 1970). Gjesme har foruten å fokusere på tidsaspektet ved 

mestringsmotivasjon, blant annet studert individuelle forskjeller i mestringsmotivasjon 

og betydning av disse i en undervisningssituasjon (Gjesme 1972, 1979). Nygård har i 

tillegg til å revidere Atkinsons episodiske modell, vært opptatt av utholdenhetsforskning 

(Nygård 1975, 1977).  
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3.0 INDRE VERSUS YTRE MOTIVASJON 

 

 

Om vi igjen vender tilbake til Deci og Ryans definisjon på motivasjonsbegrepet som ble 

nevnt i innledningen, sier denne at motivasjon er det som setter i gang og styrer atferd i 

en bestemt retning (Deci og Ryan 1985:3). Et sentralt spørsmål man da kan stille er om 

hva, altså hvilke elementer eller faktorer, det er som setter i gang og styrer denne 

atferden. Et naturlig skille blir mellom indre og ytre faktorer, og nettopp begrepene 

indre og ytre motivasjon er sentrale begreper innen motivasjonsforskningen. Dette 

kapittelet vil redegjøre for skillet mellom indre og ytre motivasjon i 

mestringssituasjoner som en tilnærming til studiet av mestringsmotivasjon. Fokuset vil 

være på Deci og Ryans teori om indre motivasjon, og mer spesifikt på 

selvbestemmelsesteorien, ettersom denne blir viet mye plass i litteraturen og i tillegg har 

vært utgangspunkt for en god del forskningen gjort innenfor denne tradisjonen.  

 

 

3.1 BEGREPSAVKLARING 

 

Indre og ytre motivasjon er begreper som beskriver hvor kilden til det som forårsaker 

aktivitet hos individet er lokalisert (Aslaksen 1998:6). Pintrich og Schunk (2002) er 

blant de som tar opp dette skillet. De definerer indre motivasjon som en tendens til å ta 

del i en aktivitet for aktivitetens egen skyld, noe som impliserer at det å delta i 

aktiviteten er en belønning i seg selv, for eksempel fordi den er morsom eller 

interessant. På den annen side har vi ytre motivasjon som referer til det å betrakte 

aktiviteten man tar del i kun som et middel for å nå et mål, det vil si at man utfører 

aktiviteten fordi man antar at denne vil resultere i et ønskelig utfall (Pintrich og Schunk 

2002: 245). Kort kan man dermed si at ved indre motivert atferd er aktiviteten et mål i 

seg selv, mens ytre motivert atferd kan karakteriseres som instrumentell fordi det 

primære målet ligger utenfor selve aktiviteten. Begrepene indre og ytre motivasjon er 

her beskrevet som en sterk dikotomi, det vil si to atskilte og uforenelige størrelser, noe 

som er i samsvar med mye av litteraturen på området. Denne dikotomien skal vi 

imidlertid stille spørsmål ved senere i kapittelet.  
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Det er indre motivasjon som tradisjonelt har blitt betraktet som den ideelle formen for 

motivasjon. Det interessante blir dermed å finne ut av hvilke elementer det er som 

kjennetegner nettopp indre motivasjon, og hvordan man skal fremme denne formen for 

motivasjon for eksempel i skolesystemet. Etter at man kom frem til at visse aspekter ved 

den menneskelige atferd, deriblant interesse for og utforsking av nye ting, ikke kunne 

forklares ut i fra de tradisjonelle driv-teoriene (for eksempel Hull 1943), har indre 

motivasjon blitt konseptualisert på flere ulike måter. Blant andre har Deci og Ryan 

(1985) gått nærmere inn i denne konstruksjonen for å se hvilke elementer den består av, 

og de har utviklet en egen teori om indre motivasjon som benevnes self-determination 

theory eller selvbestemmelsesteorien.  

 

 

3.2 DECI OG RYANS SELVBESTEMMELSESTEORI 

 

Før man går nærmere inn på selvbestemmelsesteorien kan det være nyttig å se på 

bakgrunnen for utviklingen av denne. Deci og Ryan (1985) har hva de kaller an 

organismic approach til studiet av motivasjon, og denne tilnærmingen er et viktig 

utgangspunkt for deres teori. Tidligere har synet på motivasjon i stor grad hatt et 

element av mekanistiske teorier i seg. Disse betrakter mennesket som passivt, altså styrt 

enten av psykologiske driv eller miljømessige stimuli (Deci og Ryan 1985:3). 

Organismic theories er imidlertid en kontrast til en mekanistisk tankegang da de 

innebærer en grunnleggende antakelse om mennesket som en aktiv organisme. Dette 

betyr at mennesket er født med visse indre behov og psykologiske driv som gjør det i 

stand til selv å kunne velge mellom ulike former for atferd, og selv kunne gjennomføre 

den type atferd det måtte ønske. Individet kan dermed inneha kontroll over miljøet 

gjennom sin atferd, men denne atferden blir igjen påvirket av indre strukturer som er i 

stadig utvikling ved at den påvirkes av erfaringer som integreres i en indre, enhetlig 

struktur man kan kalle selvet. Med dette synet på motivasjon følger at man i hovedsak 

er opptatt av strukturen på individers erfaringer, og ønsker å finne ut av den 

psykologiske meningen et stimuli har for individet, heller enn å undersøke de objektive 

egenskapene ved ulike stimuli (Deci og Ryan 1985:8f.).  
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3.2.1 Menneskelige behov som utgangspunkt for indre motivert atferd 

 

Individets indre struktur påvirkes altså i følge Deci og Ryan av dets handlinger eller 

atferd. Deci (1996) antar at det er tre medfødte, grunnleggende behov som ligger bak all 

atferd; behovet for kompetanse, behovet for autonomi og behovet for tilhørighet i form 

av for eksempel sosial støtte. Deci og Ryan (1985) hevder at disse behovene er 

grunnlaget for en energi de betegner som indre motivasjon og at denne energien blir et 

viktig element også i utviklingen av den indre strukturen. De definerer indre motivasjon 

som ”the energy source that is central to the active nature of the organism” (Deci og 

Ryan 1985:11).   

 

Når det gjelder behovet for tilhørighet bygger Deci og Ryan blant annet på Harlow 

(1958) som studerer individets tendens mot sosial tilhørighet, og betydningen av å ha 

sunne relasjoner til andre mennesker (Deci og Ryan 1991:242). Deci og Ryan sier at 

dette behovet består av individers streben etter å søke forbindelser og vise omsorg for 

andre, samt å føle at man på en tilfredsstillende og sammenhengende måte er involvert i 

den sosiale verden mer generelt (Deci og Ryan 1991:243). 

 

Deci og Ryan fokuserer imidlertid spesielt på de medfødte behovene for kompetanse og 

autonomi, og hevder at det er bred enighet om at indre motivasjon er basert på disse 

behovene (Deci og Ryan 1985:5). Kompetanse viser til en forståelse for hvordan man 

skal nå ulike ytre og indre utfall, og effektivitet i forhold til å utføre de nødvendige 

aktivitetene (Deci 1996). Her bygger de på White (1959) sitt begrep effectance 

motivation som innebærer at individer har en medfødt motivasjon i forhold til det å 

være effektiv og kompetent i sin samhandling med miljøet (Deci og Ryan 1985:5). 

Begrepet kan imidlertid også sees i sammenheng med Murrays need for achievement 

(Murray 1938). 

 

Autonomi betyr å selv være utgangspunktet for ens egne handlinger og selv kunne 

regulere disse handlingene (Deci 1996). Behovet for autonomi forekom imidlertid i 

likhet med behovet for kompetanse, først på Murrays behovsliste (Murray 1938). 

Murray (i Hall og Lindzey 1978:218) beskriver autonomi som et behov for blant annet å 

være uavhengig, det vil si fri fra tvang og begrensninger, og som et behov for å unngå 

aktiviteter pålagt av dominerende autoriteter. 
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Det er viktig å understreke at selv om det kan være teoretisk nyttig og operasjonelt 

mulig å skille mellom behovet for kompetanse og behovet for autonomi, så henger de 

nøye sammen siden de i fellesskap utgjør grunnlaget for indre motivasjon. En følelse av 

kompetanse alene vil ikke nødvendigvis fremme indre motivasjon, det er den 

selvbestemte kompetansen i form av en følelse av autonomi, som er avgjørende (Deci 

og Ryan 1985:32). For å være selvbestemmende må man imidlertid ha den nødvendige 

kompetansen for å takle ulike sider ved miljøet, og vi ser dermed at de to behovene er 

avhengige av hverandre for å utgjøre et grunnlag for indre motivasjon (Deci og Ryan 

1985:30). 

 

De indre behovene for kompetanse og autonomi fører til en stadig pågående prosess der 

individet søker etter optimale utfordringer som det forsøker å overvinne. Individet får 

med andre ord tilfredsstilt behovene for kompetanse og autonomi ved å søke situasjoner 

som interesserer dem, og som gjør krav på bruk av kreativitet og menneskelige 

ressurser. Begrepet interesse blir ofte fremhevet som et karakteristisk trekk ved indre 

motivert atferd, men er ikke ensbetydende med denne type atferd. Mange handlinger 

som ikke er indre motiverte kan være orienterte mot kompetanse og preget av interesse. 

Det er flere elementer som må være til stede om man skal kunne si at atferd er indre 

motivert, blant annet må individet ha en følelse av kontroll og valgmulighet (Deci og 

Ryan 1985:29).    

 

 

3.2.2 Kontroll og valgmulighet som avgjørende elementer 

 

Et avgjørende element i indre motivert atferd er som vi har sett autonomi eller 

selvbestemmelse. Det er imidlertid visse forutsetninger som må ligge til grunn for at 

individet skal få en følelse av autonomi, og som en følge av dette bli indre motivert for 

en handling. For at indre motivasjon skal utvikles for en bestemt type atferd, må denne 

være fri for ytre belønning, kontroll eller normativ vurdering. Det handlende individ må 

med andre ord føle seg fri for press, og oppleve at det er han selv som bestemmer over 

sin egen handling, med andre ord at denne er autonom. En følge av dette er at individet 

må se seg selv som årsaken til de endringene handlingen skaper i miljøet. Deci og Ryan 

(1985:30f.) bygger på DeCharms (1968) som hevder at indre motivert atferd kommer 
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som et resultat av ønsket om å erfare at man personlig forårsaker endringer i miljøet på 

en effektiv måte. Dette kan sees i sammenheng med individers grunnleggende ønske om 

å ha kontroll over sitt eget miljø, og bestemme over sin egen skjebne.   

 

Det er imidlertid viktig å påpeke at kontroll alene ikke er ensbetydende med 

selvbestemmelse. Selvbestemmelse impliserer at individet opplever å ha valgmulighet 

(Deci og Ryan 1985:38). Kontroll betyr at det er et samsvar mellom atferd og utfallet av 

denne atferden. En person har derfor kontroll når handlingen fører frem til det intenderte 

utfallet, men dette vil ikke si at personen er selvbestemmende i betydningen av å ha 

valgmulighet når det gjelder hvilken type handling han skal gjennomføre. 

Selvbestemmelse og autonomi impliserer at personen også har frihet til å bestemme om 

han i det hele tatt ønsker å ha kontroll eller ikke over handlingen. Selvbestemmelse kan 

dermed sies å være et aspekt ved den menneskelige væremåte som involverer følelsen 

av å ha et valg, og som fører til en indre årsaksplassering av individets handlinger (Deci 

og Ryan 1985:31).  

 

Overfører man denne tankegangen til en undervisningssituasjon, vil en elev føle seg 

indre motivert om hun anser at hun har kontroll over situasjonen, det vil si at det er 

overensstemmelse mellom handling og utfall. I tillegg må hun selv velge sine egne 

handlinger. På den annen side vil ytre motivasjon overta om eleven føler at det er noe 

ytre som forårsaker handlingene. Valgfrihet kan i denne sammenheng bli et viktig 

stikkord for å fremme indre motivasjon hos elever. I jo større grad elever føler at de selv 

velger og kontrollerer sin egen atferd, for eksempel å personlig skulle velge hvilket 

tema de ønsker å jobbe med, jo større grad av indre motivasjon vil de føle for den 

aktuelle handlingen.  

 

Til tross for at selvbestemmelse er et trekk ved den menneskelige væremåte, kan denne 

bli påvirket av miljømessige faktorer både på positive og negative måter (Deci og Ryan 

1985:38f.). Cognitive evaluation theory er den delen av selvbestemmelsesteorien som 

utdyper dette. Mens selvbestemmelsesteorien som helhet forsøker å dekke over all 

menneskelig atferd, samtidig som den anerkjenner at det kun er en del av denne atferden 

som faktisk er indre motivert, fokuserer kognitiv evalueringsteori på de faktorene som 

påvirker individers indre motivasjon. 
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3.3 COGNITIVE EVALUATION THEORY (CET) 

 

Det var Deci (1975) som først fremsatte kognitiv evalueringsteori, men teorien har siden 

blitt videreutviklet av Deci og Ryan (1985). Utgangspunktet var å integrere de tidlige 

empiriske funnene som ble gjort av ytre belønnings påvirkning på indre motivasjon, 

men teorien er nå utvidet til også å gjelde personlige, indre hendelser i tillegg til de som 

er ytre. Kognitiv evalueringsteori ser på ulike faktorer som setter i gang eller regulerer 

atferd, og beskriver hvilken effekt disse har på motivasjon og motivasjonelt relevante 

prosesser. I tråd med selvbestemmelsesteorien ser man dette i forhold til oppfattet 

kompetanse og selvbestemmelse. Selv om individet har iboende indre motivasjonelle 

tendenser, blir disse uttrykt kun under visse omstendigheter. Det er disse 

omstendighetene eller faktorene som kognitiv evalueringsteori tar opp (Deci og Ryan 

2000). Det er imidlertid viktig å understreke at i følge kognitiv evalueringsteori er det 

ikke de objektive karakteristikkene ved en hendelse som har innvirkning på en persons 

motivasjon, men den psykologiske meningen denne hendelsen har for personen selv. 

Disse faktorene kan derfor ikke betraktes som objektive egenskaper ved miljøet, men 

som personens subjektive organisering av virkeligheten (Deci og Ryan 1985:87).   

 

 

3.3.1 Teoriens grunnleggende antakelser 

 

Teorien består av fire grunnleggende antakelser der den første er relatert til opplevelsen 

av selvbestemmelse eller autonomi. Dette henger som tidligere nevnt sammen med 

handlingens årsaksplassering. Ytre faktorer vil påvirke et individs indre motivasjon i 

den grad de har betydning for den oppfattede årsaksplasseringen av handlingen. Deci og 

Ryan bruker benevningen perceived locus of causality, men denne bygger imidlertid på 

Julius Rotters begrep locus of control der han skiller mellom internal and external locus 

of control (Rotter 1954). Her ser man på om det er individet selv og dets interesser og 

ønsker, eller om det er noe ytre som forårsaker handlingen. Om individet oppfatter at 

det selv står bak og er ansvarlig for handlingen, vil dette føre til en indre 

årsaksplassering og dermed økt grad av selvbestemmelse og indre motivasjon (Deci og 

Ryan 1985:62).  
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Den andre antakelsen er relatert til individets behov for kompetanse og for å mestre 

optimale utfordringer. Ytre hendelser vil påvirke et individs indre motivasjon i den grad 

hendelsen har betydning for individets selvoppfattede kompetanse innenfor en kontekst 

preget av selvbestemmelse. Faktorer som øker den selvoppfattede kompetansen vil 

fremme indre motivasjon, og motsatt vil faktorer som senker den selvoppfattede 

kompetansen svekke indre motivasjon (Deci og Ryan 1985:63).  

 

For det tredje tar kognitiv evalueringsteori opp tre aspekter som er relevante for å 

igangsette og regulere atferd, og poengterer at disse aspektene i ulik grad er 

fremtredende for ulike personer eller for den samme personen på ulike tidspunkter. 

Disse blir referert til som henholdsvis informerende, kontrollerende og demotiverende 

aspekter. Hvilket av disse aspektene som er det mest fremtredende i en bestemt 

situasjon, blir avgjørende for endringer i den oppfattede graden av kompetanse og 

selvbestemmelse hos en person. Det informasjonelle aspektet gir tilbakemelding om 

effektiviteten av atferden i en kontekst av selvbestemmelse og valg, mens det 

kontrollerende aspektet går ut på i hvilken grad personen føler et press for å handle på 

spesielle måter. Et demotiverende aspekt gir på den annen side uttrykk for at effektivitet 

ikke kan oppnås. Det avgjørende blir dermed hvilket av disse aspektene som dominerer 

i en gitt situasjon. Om det informasjonelle aspektet er dominerende, vil selvbestemt 

fungering bli fremmet ettersom man oppnår en indre årsaksplassering og en følelse av 

kompetanse. På den annen side vil atferd dominert av et kontrollerende aspekt føre til en 

ytre årsaksplassering, og dermed i større grad fremme ytre motivasjon til fordel for 

indre. Et fremtredende demotiverende aspekt vil lette en følelse av inkompetanse, og 

dermed føre til demotivering (Deci og Ryan 1985:63f.).  

 

Den fjerde antakelsen som utgjør kognitiv evalueringsteori dreier seg om indre forhold 

hos personen. Intrapersonlige forhold kan i likhet med interpersonlige forhold være 

kvalitativt forskjellige, og dermed ha ulik funksjonell betydning. Disse forskjellene går 

ut på om de indre hendelsene er informasjonelle, kontrollerende eller demotiverende. 

Indre informasjonelle hendelser fremmer en følelse av selvbestemmelse, og som en 

følge av dette, indre motivasjon. Indre kontrollerende hendelser blir opplevd som press 

rettet mot et spesifikt utfall, og svekker indre motivasjon. Det samme gjelder indre 

demotiverende hendelser siden disse gir en følelse av inkompetanse (Deci og Ryan 

1985:107).  
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Kognitiv evalueringsteori spesifiserer med andre ord hvilke forhold som fremmer indre 

motivasjon. I tråd med dette hevder Deci (1996) at motivasjon, prestasjon og utvikling 

vil ble maksimert innen sosiale kontekster som gir individet mulighet til å tilfredsstille 

sine grunnleggende psykologiske behov for kompetanse, autonomi og tilhørighet. Deci 

går imidlertid ikke nærmere inn på hvilke kontekster som tilfredsstiller disse kravene, og 

om man ser på de ulike kontekstene individer møter til daglig, er det få som innfrir disse 

kravene. Mennesker tar hver dag del i aktiviteter som man til tider synes er kjedelige, og 

som man utfører fordi man bør heller enn fordi de er så interessante og fremmer 

personlig utvikling. Man kan derfor si at det kun er en liten del av menneskelig atferd 

som omfattes av den rene, indre motivasjonen som Deci snakker om, og det vil 

muligens være naivt å anta at mesteparten av all menneskelig aktivitet skal representere 

denne formen for motivasjon. Ofte gjør vi ting kun for å få ytre belønning, og det er her 

ytre motivasjon kommer inn som et viktig element også i mestringsatferd. 

 

 

3.4 YTRE MOTIVASJON I LYS AV SELVBESTEMMELSESTEORIEN 

 

Selvbestemmelsesteorien fremhever altså indre motivasjon som den optimale formen 

for motivasjon, men på samme tid er det imidlertid en kjensgjerning at det i skolen 

foregår mange aktiviteter som elevene ikke fatter umiddelbar interesse og indre 

motivasjon for. Det er derfor ofte nødvendig å fremme en ytre motivasjon for disse 

aktivitetene. Ytre motivasjon kan sees i motsetning til indre motivasjon, og referer til 

handlinger der grunnen for å gjennomføre handlingen er av annen art enn av interesse 

for aktiviteten i seg selv (Deci og Ryan 1985:35). Ytre motivasjon er altså en 

instrumentell konstruksjon i og med at denne opptrer når et individ gjennomfører en 

oppgave for å oppnå et utfall som er noe ytre og separat i forhold til selve aktiviteten. 

 

 

3.4.1 En sterk dikotomi 

 

Begrepene indre og ytre motivasjon har ofte i litteraturen blitt behandlet som 

dikotomier, det vil si to atskilte og gjensidig utelukkende størrelser. Ytre motivasjon har 

stadig på en ensidig måte blitt betraktet som en dårligere og svakere form for 

motivasjon sammenlignet med indre motivasjon. Man kan imidlertid stille spørsmål ved 
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denne sterke dikotomien som ensidig fremstiller indre motivasjon som bra, og ytre 

motivasjon som dårlig. Det er som vi allerede har vært inne på, få aktiviteter som er 

preget av en genuin indre motivasjon. Ofte vil det være et element av noe ytre man 

ønsker å oppnå gjennom å utføre handlingen, og man kan hevde at atferd både kan være 

indre og ytre motivert på samme tid. Et eksempel kan være en elev som synes det er 

morsomt å regne mattematikkoppgaver, og har en indre interesse for dette. Samtidig vet 

eleven at han må gjøre et visst antall matteoppgaver i hjemmelekse fordi læreren har 

bestemt det og vil bli misfornøyd om det ikke blir gjort, noe som på den annen side 

fremmer en ytre motivasjon. 

 

Det kan også innvendes at ytre motivasjon ikke alltid nødvendigvis vil være så ensidig 

negativt som man lett kan får inntrykk av. Det eksisterer mange ulike måter å være ytre 

motivert på. En elev kan enten arbeide godt i et fag fordi han selv anser denne 

kunnskapen som nyttig for fremtidig skolegang og karriere, eller han kan arbeide kun 

fordi læreren eller foreldrene iverksetter negative sanksjoner om han ikke gjør det bra i 

dette faget. Hvis man tar utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien der behovet for 

autonomi står sentralt, ser man at den første formen for ytre motivasjon rommer større 

grad av autonomi enn den sistnevnte, fordi denne innebærer en form for selvstendig 

valg. 

 

Denne sterke dikotomien mellom indre og ytre motivasjon kan som vi ser lett føre til en 

forenkling av et komplekst motivasjonsbegrep, og man kan spørre seg om ikke ytre 

motivasjon er en mer komplisert og sammensatt konstruksjon enn man tidligere har 

antatt. Ryan og Deci (2000) har gått nærmere inn i denne problematikken, og hevder at 

man trenger en forklaring på de meget ulike formene for motivasjon som faller inn 

under kategorien ytre motivasjon. De har derfor utviklet en modell som har fått 

betegnelsen organismic integration theory. 

 

 

3.4.2. Organismic integration theory 

 

Organismic integration theory hører inn under selvbestemmelsesteorien. Teorien sier 

noe om hvordan man kan motivere elever til å verdsette og selvregulere aktiviteter som 

de i utgangspunktet ikke er indre motivert for, og få dem til å gjennomføre disse 

  



 42

aktivitetene på egenhånd uten ytre press. Dette gjør man i følge Deci og Ryan ved å 

fremme internalisering og integrering av verdier og atferdsregulering. Internalisering 

kan sies å være den prosessen der ytre regulering av atferd blir til en indre regulering. 

Integrering vil si at de ulike formene for regulering, når de blir indre, blir en del av 

personens indre, helhetlige struktur, og gjennom dette fremmer kompetanse og 

selvbestemmelse (Deci og Ryan 1985:130f.).  

 

Ryan og Deci (2000) beskriver et kontinuum der man i den ene enden har den minst 

autonome kategorien av ytre motivasjon, ytre regulering. Her utfører individet en 

aktivitet kun for å tilfredsstille et ytre krav, eller for å oppnå en ytre belønning. Den 

neste formen for ytre motivasjon kalles introjeksjon, og betegner en form for indre 

regulering der man enten gir anerkjennelse eller ikke til seg selv i henhold til de 

handlinger man utfører. Denne indre reguleringen er likevel kontrollerende fordi 

aktiviteten blir utført kun fordi man føler et press for å unngå skam og angst, eller for å 

oppnå stolthet og selvhevdelse. Den tredje formen, identifisering, er en mer autonom 

eller selvregulerende motivasjon der individet identifiserer seg med relevansen og 

viktigheten av en atferd, og aksepterer reguleringen som sin egen. Den siste og mest 

autonome formen for ytre motivasjon som ligger i den andre enden av kontinuumet, er 

integrert regulering, og forekommer når de identifiserte atferdsreguleringene har blitt 

fullstendig assimilerte i selvet. Atferden er med andre ord i samsvar med individets 

andre verdier og behov. Denne formen for ytre motivasjon innehar mange av de samme 

kvalitetene som indre motivasjon, blant annet er atferden selvbestemt ettersom den er 

valgt ut i fra individets egne behov og integrerte mål. Likevel er den av en ytre art siden 

aktiviteten blir utført på grunn av sin antatt instrumentelle verdi som har sammenheng 

med et utfall som er atskilt fra selve aktiviteten (Ryan og Deci 2000). Det er imidlertid 

viktig å påpeke at denne modellen ikke er et utviklingskontinuum slik at man må gå 

gjennom hver form for ytre motivasjon for å nå internalisering. Man kan gå inn i en ny 

regulering av atferd på hvilket som helst punkt på kontinuumet avhengig av tidligere 

erfaringer og situasjonelle faktorer (Ryan og Deci 2000). 

 

Når det gjelder hvordan man skal fremme de mer autonome formene for ytre 

motivasjon, kan man vende tilbake til selvbestemmelsesteorien. Denne hevder at 

tilhørighet er sentralt for å oppnå internalisering av verdier og atferdsreguleringer. Hvis 

individet føler en forbindelse med en person, gruppe eller kultur som formidler et 
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bestemt mål, vil dette gjøre det lettere for individet å ta til seg målet og de verdier målet 

formidler, som sitt eget (Ryan og Deci 2000). Antatt kompetanse vil også lette 

internaliseringsprosessen. Om man skal ta til seg et mål som sitt eget er det viktig å føle 

at man er i stand til å mestre det og føle seg effektiv i forhold til det. Tilhørighet og 

kompetanse behøver likevel ikke nødvendigvis føre frem til integrering om behovene 

tilfredsstilles under kontrollerende omstendigheter da autonomi er et avgjørende 

element for å fremme integrering av verdier og atferdsreguleringer (Ryan og Deci 

2000).  

 

Man ser dermed at både tilhørighet, antatt kompetanse og autonomi er viktige for å 

fremme integrert regulering, den formen for ytre motivasjon som innebærer størst grad 

av autonomi. Dette er helt i tråd med den overordnede selvbestemmelsesteorien som 

organismic integration theory er en del av. I stedet for å ta utgangspunkt i det skarpe 

skillet mellom indre og ytre motivert mestringsatferd, kan man heller snakke om i 

hvilken grad individet får tilfredsstilt behovene for kompetanse, autonomi og 

tilhørighet.  

 

 

3.5 INDRE MOTIVASJONS SAMMENHENG MED PRESTASJONER 

 

Siden indre motivasjon tradisjonelt har blitt satt i forbindelse med positive utfall for 

mestringsatferd, kan man stille spørsmålet om dette også gjelder for prestasjoner. Når 

det gjelder indre motivasjons sammenheng med  prestasjoner, har det spesielt blitt 

forsket på effekten av autonomi. Som vi har vært inne på tidligere i kapittelet er 

autonomi en avgjørende komponent i indre motivert atferd (Deci og Ryan 1985:5). 

Garcia og Pintrich (1996) kom i sin studie av collegestudenter frem til at autonomi ikke 

har en direkte positiv effekt på prestasjoner i form av karakterer. De hevder at autonomi 

derimot har en indirekte effekt på prestasjoner gjennom sin direkte sammenheng med 

ulike motivasjonsmessige konstruksjoner. I denne studien fant de en direkte effekt av 

autonomi på indre målorientering, det vil si et fokus på å mestre oppgaven og forbedre 

egne ferdigheter, anerkjennelse av oppgavens egenverdi, og self-efficacy, forventning 

om mestring. Man ser dermed antakelig ikke en rask forbedring i elevers prestasjoner 

som en følge av høy grad av autonomi, men de positive effektene vil vise seg gjennom 
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en større interesse for emnet og en større grad av utholdenhet i møte med vanskeligheter 

(Garcia og Pintrich 1996). 

 

Simons, Dewitte og Lens (2004) tok utgangspunkt i organismic integration theory, og 

så på effektene av indre versus ytre regulert atferd hos sykepleierstudenter. De kom 

frem til at i jo større grad atferden var indre regulert, det vil si at studentene la vekt på 

personlig utvikling, jo større grad av indre motivasjon utviste studente. Dette førte igjen 

til bedre studievaner, dypere prosessering og høyere grad av interesse og utholdenhet. 

Alle disse komponentene hadde igjen en positiv effekt på prestasjoner. Om man ser på 

prestasjoner i forhold til ytre belønning, fant forskerne i denne studien et omvendt og 

mer negativt mønster. Blant annet fikk de ytreregulerte studentene dårligere karakterer 

enn de som var indreregulerte (Simons m.fl. 2004).  

 

En gruppe forskere gjennomførte tre studier for blant annet å teste 

selvbestemmelsesteoriens hypotese om at indre målorientering og autonomistøttende 

læringskontekster fremmer elevers prestasjoner (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon 

og Deci 2004). Deltakerne i studien ble fordelt over fire eksperimentelt manipulerte 

betingelser som var satt sammen av variablene autonomistøttende versus kontrollerende 

sosial kontekst, og indre versus ytre målorientering. For det første kom Vansteenkiste 

og kolleger frem til at det var signifikante positive hovedeffekter av henholdsvis indre 

målorientering og autonomistøttende læringsmiljø på prestasjoner i form av en skriftlig 

test som måler konseptuel forståelse. De kom også frem til at det er en klar positiv 

effekt av interaksjonen mellom autonomistøttende læringsmiljø og indre målorientering 

på prestasjoner. Det var faktisk denne kombinasjonen som fremmet de beste resultatene 

(Vansteenkiste m.fl. 2004). 

 

Selv om flere studier ikke viser en direkte positiv sammenheng mellom indikatorer på 

indre motivasjon og prestasjoner, kommer de frem til at blant annet autonomi og indre 

målorientering fremmer et veltilpasset motivasjonsmønster, noe som igjen kan påvirke 

prestasjonene på en positiv måte. Dette er resultater som bekrefter indre motivasjons 

positive egenskaper, og som indikerer at man bør legge til rette for et autonomistøttende 

læringsmiljø og fremheve en indre målorientering i undervisningen.  
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4.0 MÅLORIENTERINGSTEORIER 

 

 

Målorienteringsteorier eller goal orientation theories er en nyere retning innen 

motivasjonsforskningen som kom sterkt på 80-tallet og som siden har vært et aktivt 

forskningsområde. Denne tilnærmingen ønsker spesielt å forklare mestringsatferd og 

fokuserer hovedsakelig på skolesituasjonen, men teorien også er anvendelig utover 

denne konteksten. Forskere studerer her hvordan man kan forklare barns læring og 

skoleprestasjoner ved å se på målene elevene setter seg i mestringssituasjoner, såkalte 

achievement goals (Pintrich og Schunk 2002:213). Ames (1992a) sier at et achievement 

goal representerer 

 
”…an integrated pattern of beliefs that leads to different ways of approaching, engaging in, and 

responding to achievement type activities.” 

 

Hvilke elementer inngår i dette integrerte tankemønsteret som får konsekvenser for 

påfølgende mestringsatferd? Målorienteringsteorier ser for det første på individets 

formål med å engasjere seg i en spesifikk form for mestringsatferd (Anderman, Austin 

og Johnson 2002). Om man tar utgangspunkt i en skolekontekst, kan man si at 

målorientering har å gjøre med hvilke grunner elevene har for å utføre skolearbeidet. 

Implisitt i dette ligger også standarder som individet vurderer egen prestasjon ut i fra, 

det vil si om hun har lykkes eller mislykkes i å nå målet for oppgaven (Pintrich og 

Schunk 2002:214). I motsetning til andre typer mål, ser vi at målorientering 

representerer en mer generell tilnærming til oppgaver, og inkluderer en rekke relaterte 

oppfatninger om formål, kompetanse, suksess, evner, innsats og standarder (Pintrich 

2000a). 

 

I presentasjonen av målorientering som en tilnærming til studiet av motivasjon, vil det 

først bli foretatt en begrepsanalyse av de ulike begrepene som blir brukt innen 

målorienteringsretningen, da det er nødvendig å klargjøre hvilke begreper som vil bli 

tatt i bruk gjennom resten av oppgaven. Videre vil den reviderte målorienteringsteorien 

bli presentert og diskutert, før sammenhengen mellom målorientering og prestasjoner 

blir tatt opp i slutten av kapittelet. 
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4.1 ULIKE BEGREPER INNEN MÅLORIENTERINGSRETNINGEN 

 

Det er en del uenighet i forbindelse med terminologi i litteraturen omkring 

målorientering. Dette er også noe Pintrich (2000a) tar opp. Han hevder at mål og 

målorientering er det forskningsområdet med flest kategorier og underkategorier, og 

flere ulike benevninger har blitt brukt på liknende konstruksjoner. Forskere har blant 

annet identifisert forskjellige typer målorienteringer, og det eksisterer flere ulike 

benevninger på disse. De ulike orienteringene har et felles underliggende tema, men om 

man går nærmere inn på de ulike typene, ser man at det eksisterer fine skiller. Selv om 

enkelte sentrale forskjeller kommer til å bli nevnt i dette kapittelet, vil imidlertid 

hovedvekten bli lagt på fellestrekkene som gjør at man er i stand til å skille mellom to 

hovedretninger innen målorienteringsteori, nemlig mestringsmål og prestasjonsmål. 

 

 

4.1.1 Målorienteringer med fokus på læring, innsats og forbedring 

 

Det har tradisjonelt vært to kontrasterende konstruksjoner som har blitt tatt opp i 

litteraturen omkring målorientering. Disse har blitt gitt flere ulike benevninger, men kan 

likevel sies å hovedsakelig representere de samme to konstruksjonene i form av to ulike 

målorienteringer. Disse to formene for målorienteringer representerer ulike formål med 

å ta del i mestringsaktiviteter og forskjellige begreper om hva suksess er. Dermed 

innehar de også ulike kriterier å evaluere prestasjoner ut i fra (Ames 1992a). Hvilke 

elementer er det som skiller de to ulike konseptene av intensjoner, suksess og 

vurderingskriterier fra hverandre, og dermed fører til dannelsen av to meget ulike 

målorienteringer? 

 

Om vi først tar for oss den målorienteringen som i litteraturen blir ansett som den mest 

veltilpassede formen for tankemønster, kan denne identifiseres ved at individet er 

fokusert på oppgavemestring og forbedring av egne ferdigheter og evner (Anderman 

m.fl. 2002). Ames (1992a) benevner denne målorienteringen mestringsmål eller mastery 

goals. Det sentrale for denne typen mål er i følge Ames en antagelse om at innsats og 

prestasjon samvarierer, og at man har fokus på læringens indre verdi. Individer som har 

et mestringsmål er orientert mot å utvikle nye ferdigheter eller forbedre eget ferdighets- 
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eller kompetansenivå, å få en forståelse for eget arbeid, og å oppnå en mestringsfølelse 

ut i fra egne standarder. Mestringsmål øker utholdenheten, og dermed også mengden av 

tid elever bruker på læringsoppgaver. Tanken om at innsats fører til suksess, og at det å 

mislykkes kan forbedres ved å endre strategi, fører til at kvaliteten på læringen øker for 

elever med denne typen mål fordi de i større grad anvender mer effektive lærings- og 

problemløsningsstrategier (Ames 1992a).  

 

Formålet med å ta del i skolearbeidet for elever med et mestringsmål vil altså være å 

forbedre egne ferdigheter og mestre nye oppgaver. Dette blir også standarder de 

vurderer sin suksess ut i fra. Også Dweck ser på formålet elevene har med å 

gjennomføre skolearbeid. Dweck bruker begrepet learning goal, og hevder at elever 

med denne formen for mål tar del i skolearbeidet for å øke egen kompetanse, og om de 

klarer dette, har de oppnådd suksess (Anderman m.fl. 2002:198). Nicholls (1984) har en 

litt annen tilnærming til studiet av målorientering. Han ser på hva det er som gjør at 

elevene føler at de har lykkes med en oppgave, noe som reflekterer elevenes generelle 

teori om klasseromssuksess. Om elevene føler at de har lykkes når de lærer noe nytt 

eller forbedrer egne ferdigheter, har de en task-orientation (Pintrich og Schunk 

2002:216).  

 

 

4.1.2 Målorienteringer med fokus på prestasjon, ytre insentiver og evner 

 

På den annen side, og som en sterk kontrast til målorienteringen beskrevet i forrige 

avsnitt, har vi det Ames (1992a) benevner prestasjonsmål eller performance goals. Her 

er fokuset på egne evner og selvfølelse, og individet ønsker å demonstrere sine evner 

ved å være bedre enn andre, ved å bestå normative standarder, eller ved å oppnå suksess 

ved hjelp av liten innsats. Prestasjonsmål har blitt assosiert med et motivasjonsmønster 

som innebærer unngåelse av utfordrende oppgaver, og negativ affekt som følge av det å 

ikke lykkes etterfulgt av en tro på at man mangler evner, og bruk av overfladiske eller 

kortsiktige læringsstrategier. Ved denne type mål blir selvforståelsen av egne evner en 

viktig determinant for mestringsrelatert atferd. Siden fokuset er på demonstrasjon av 

egne evner og normativ prestasjon, vil elever med lavt selvbilde når det gjelder 

akademiske evner ofte konsentrere seg om å ikke virke dårligere enn andre. En 
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konsekvens av dette kan bli at de i mindre grad velger utfordrende oppgaver eller bruker 

færre selvreguleringsstrategier (Ames 1992a).  

 

Det eksisterer i litteraturen også flere andre benevninger på denne formen for 

målorientering. Dweck har samme benevning som Ames, performance goals, mens 

Nicholls kaller denne tilnærmingen ego-orientation der elevene føler at de har lykkes 

når de er den som vet mest eller får den beste karakteren på en prøve (Pintrich og 

Schunk 2002:215). 

 

Ut i fra beskrivelsen av de to ulike målorienteringene ser vi at hvilke mål elevene har får 

store konsekvenser for hvordan de tenker om skolearbeidet. Formålet til en elev med et 

mestringsmål vil være å mestre oppgaver og forbedre egne ferdigheter og evner. En elev 

med et prestasjonsmål ser på formålet med skolearbeidet som det å vise at hun er bedre 

enn andre, eller å unngå å bli ansett som dum av andre. Vurderingskriteriene blir også 

forskjellige i og med at de ulike målorienteringene har ulike oppfatninger om hva 

suksess innebærer. En elev med et mestringsmål vil hevde å ha lykkes om hun mestrer 

oppgaven hun skal utføre, eller om hun lærer noe nytt og dermed forbedrer egne 

ferdigheter. En elev som på den annen side har et prestasjonsmål, vil kun føle at hun har 

lykkes hvis hun presterer bedre enn andre, eller ikke dummer seg ut i forhold til andre. 

 

 

4.1.3 Viktige skiller mellom ulike forskere 

 

Det bør imidlertid poengteres at det er en viss uenighet blant forskerne om de nevnte 

målene faktisk representerer de samme konstruksjonene (Pintrich og Schunk 2002:214), 

og det har også blitt foreslått at skillene som eksisterer stammer fra de ulike teoretiske 

rammene forskjellige forskere har (Anderman m.fl. 2002:201). Ames har i stor grad 

fokusert på klasseromsstrukturer og hvordan man gjennom disse kan fremme 

mestringsmål blant elevene. Hun kan derfor sies å ha et sosialpsykologisk utgangspunkt, 

mens Dweck har et personlighetspsykologisk ståsted siden hun fokuserer på at 

individuelle karakteristikker har stor betydning for individers målorientering. Her ser vi 

at det mellom disse forskerne vil være uenighet om i hvor stor grad et individs 

målorientering kan endres siden personlighetskarakeristikker er stabile i forhold til mer 

lett foranderlige kontekstuelle forhold som klasseromsstrukturer. Mellom Dweck og 
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Nicholls er det også uenighet om det kausale forholdet mellom mål og individets syn på 

suksess, innsats og evner. Dweck hever at det er individets syn på om intelligens er en 

stabil eller foranderlig egenskap som fører til valg av mål. Nicholls mener derimot at det 

er målene elevene har som er utgangspunktet for deres syn på intelligens (Pintrich 

2000a).  

 

Her kommer det altså frem at det er viktige forskjeller i litteraturen som tar for seg 

målorientering. På den annen side, siden de ulike målorienteringene blir hevdet å ha 

såpass stor grad av konseptuell overlapping, vil det også i denne oppgaven bli anvendt 

to generelle retninger for å representere de nevnte målene. De to begrepene som vil bli 

brukt som fellesbenevninger videre i oppgaven er mestringsmål og prestasjonsmål, da 

det er dette begrepsparet som oftest går igjen i litteraturen. Mestringsmål og 

prestasjonsmål blir innenfor denne tradisjonen satt sterkt opp mot hverandre, ofte med 

det ensidige utgangspunktet at mestringsmål er positivt og prestasjonsmål er negativt. 

Det blir fremhevet at lærere må fremme mestringsmål i klasserommet siden 

prestasjonsmål er ødeleggende for elevers motivasjon (Ames 1992a). Man kan 

imidlertid stille spørsmålet om det er realistisk å anta at dette lar seg gjøre i et 

skolesystem som krever en sterk grad av normativ vurdering. 

 

 

4.2 EN REVIDERT MÅLORIENTERINGSTEORI 

 

Modellen med den sterke dikotomien mellom mestrings- og prestasjonsmål beskrevet 

ovenfor blir gjerne referert til som normativ målteori. Denne har imidlertid blitt sterkt 

kritisert, og det har blitt utviklet en revidert målteori som hevder at det er nødvendig å 

dele prestasjonsmål inn i flere komponenter. Mens man tidligere fokuserte på 

sårbarheten som prestasjonsmål kan skape, ser man nå i større grad på potensielle 

fordeler med denne type mål. Den reviderte målteorien har også dannet grunnlaget for a 

multiple goal perspective som mange forskere nå er tilhengere av, og som går ut i fra at 

individer kan ha flere typer mål på samme tid. 
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4.2.1 Tilnærmings- og unngåelsesaspektene ved prestasjonsmål 

 

Tradisjonelt har målorienteringsteoretikerne betraktet både mestrings- og 

prestasjonsmål som motivasjonsmessige tilnærmingsformer. Dette står i sterk kontrast 

til de klassiske mestringsmotivasjonsteoretikerne (se kapittel 3) som la vekt på at 

mestringsaktiviteter kan være orientert enten mot oppnåelse av suksess eller mot 

unngåelse av nederlag. Elliot og Harackiewicz (1996) har foreslått en integrerende 

konseptualisering av målorientering som inkorporerer både skillet mellom mestrings- og 

prestasjonsmål og det klassiske skillet mellom tilnærming og unngåelse. Dette gjør de 

ved å dele opp prestasjonsmål i to komponenter, et tilnærmingsprestasjonsmål og et 

unngåelsesprestasjonsmål. Når man da i tillegg tar med mestringsmål, som er en ren 

tilnærmingsorientering, får man tre ulike orienteringer (Elliot og Harackiewicz 1996). 

Denne integrerende modellen kommer til å bli tatt opp mer inngående i kapittelet om 

fellestrekk mellom henholdsvis den klassiske teorien om mestringsmotivasjon og 

målorienteringsteorier (se kapittel 6). I kapittel 6 skal vi også kommentere en enda 

nyere modell fra Elliot og McGregor (2001) som i tillegg til å dele inn prestasjonsmål, 

også deler mestringsmål inn i en tilnærmings- og unngåelseskomponent. På denne 

måten får vi fire ulike målorienteringer. 

 

Elliot og Harackiewich (1996) har undersøkt nytten av denne reviderte 

målorienteringsteorien, og kommet frem til at resultatene fra denne studien gir sterk 

støtte for den foreslåtte modellen. Flere andre studier støtter også opp om at det er 

nødvendig med et konseptuelt skille mellom tilnærmings- og unngåelseskomponentene 

ved prestasjonsmål (Middleton og Midgley 1997, Elliot og Church 1997, Midgley, 

Kaplan, Middleton, Maehr, Urdan m.fl 1998). Tilnærmingsprestasjonsmål går ut på å 

være positivt motivert til å demonstrere sin kompetanse ved å vise at man er bedre enn 

andre og dermed at man er den smarteste. Dette kan man gjøre ved å få de beste 

karakterene eller ved være den flinkeste og smarteste i klassen. 

Unngåelsesprestasjonsmål vil si at man er negativt motivert til å prøve å unngå 

nederlag, eller unngå å fremstå som dum eller inkompetent i forhold til andre. Dette gjør 

man ved å strebe etter å ikke få de dårligste karakterene, eller ved å ikke være den 

dårligste i klassen (Linnenbrick og Pintrich 2000). Dette synet går med andre ord ut på 

at tilnærmings- og unngåelsesprestasjonsmål er to separate mål som fører til ulike utfall 

eller konsekvenser. Unngåelseskomponenten blir gjerne satt i sammenheng med 
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mistilpassede motivasjonelle utfall, mens tilnærmingskomponenten er koblet til enkelte 

positive utfall som prestasjoner (Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot og Trash 2002).  

 

 

4.2.2 A multiple goal perspective 

 

Ettersom den reviderte målteorien antyder at det er potensielle fordeler ved å ha et 

tilnærmingsprestasjonsmål, har forskere begynt å se på muligheten for at elevene kan ha 

flere ulike mål på samme tid, a multiple goal perspective. Studier finner enten en positiv 

eller ingen korrelasjon mellom de to formene for mål, og på bakgrunn av dette kan man 

hevde at de er uavhengige konstruksjoner (Barron og Harackiewicz 2000). Forskere 

med dette utgangspunktet foreslår altså at mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål 

kan arbeide sammen for å fremme et optimalt motivasjonsmessig utfall.  

 

Pintrich (2000b) ser nettopp på hvilken effekt ulike kombinasjoner av måltyper kan ha 

på blant annet indre motivasjon, affekt, strategibruk og prestasjoner. Ut i fra den 

normative modellen vil hypotesen bli at kombinasjonen av et høyt mestrings- og et lavt 

prestasjonsmål er den beste. Den reviderte modellen vil på den annen side hevde at 

kombinasjonen av å både ha et høyt mestrings- og et høyt tilnærmingsprestasjonsmål vil 

være den beste. I Pintrich sin studie viste det seg at et høyt tilnærmingsprestasjonsmål 

koblet sammen med et høyt mestringsmål, er like funksjonelt som mestringsmål alene 

(Pintrich 2000b). Det ser derfor ikke ut til at den negative effekten som prestasjonsmål 

skal ha i følge den normative modellen er ødeleggende i den grad at det overskygger 

mestringsmåls positive effekter. Om man sammenligner gruppen høyt mestringsmål og 

høyt prestasjonsmål med gruppen høyt mestringsmål og lavt prestasjonsmål, avviker 

ikke disse gruppene signifikant fra hverandre på noen av de avhengige variablene. Når 

de kommer ut med ulikt resultat, går resultatet til fordel for den førstnevnte gruppen. 

Pintrich hevder at ut i fra denne studien kan det synes som om et høyt 

tilnærmingsprestasjonsmål, når det blir kombinert med et høyt mestringsmål, ikke 

reduserer den positive effekten av å ha et høyt mestringsmål alene. På den annen side, 

og i tråd med den normative modellen, har ikke elever med et høyt prestasjonsmål men 

lavt mestringsmål, et veltilpasset motivasjonsmønster i denne undersøkelsen. Det ser 

derfor ut til at et høyt prestasjonsmål uten et medfølgende fokus på mestringsmål, kan 

føre til mistilpassede motivasjonelle utfall over tid (Pintrich 2000b).  
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4.2.3 Kritikk av den reviderte modellen  

 

Det har imidlertid kommet innvendinger også mot den reviderte målteorien, og det har 

blitt hevdet at revisjonen ikke er nødvendig. Midgley, Kaplan og Middleton (2001) går 

så langt som til å si at denne modellen ikke er holdbar, og at det ikke eksisterer et godt 

nok grunnlag for å si at både mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål er positivt. De 

hevder at selv om tilnærmingsprestasjonsmål i flere studier har vist å ha en positiv 

innvirkning på flere motivasjonelle utfall, som for eksempel prestasjoner, innsats, 

selvbilde og kognitive og metakognitive strategier, så har denne type mål i andre studier 

negativ eller ingen sammenheng med de samme utfallene. Forskningsresultatene er med 

andre ord inkonsistente, og Midgley med flere (2001) er ikke i stand til å finne et 

mønster som forklarer disse resultatene. De viser imidlertid til forskning som sier at 

tilnærmingsprestasjonsmål fører til positive motivasjonsmessige konsekvenser i 

kombinasjon med et høyt mestringsmål, og hevder at dette ikke bør tolkes som om 

tilnærmingsprestasjonsmål er bra i seg selv, men at denne type mål kan ha positive 

konsekvenser om det er koblet med et mestringsmål.  

 

Midgley med flere påpeker også at det kan være visse kostnader forbundet med 

tilnærmingsprestasjonsmål. Til tross for at en del forskning som nevnt indikerer at 

denne typen mål kan ha positive konsekvenser, viser Midgley og kolleger til studier 

som sier at selvhandikappende strategier, som det å unngå utfordringer og nye 

oppgaver, og å ikke våge å søke hjelp, er vanlig for å beskytte selvverdet ved 

tilnærmingsprestasjonsmål (Midgley m.fl. 2001). Det bør imidlertid nevnes at dette er 

studier som ser på de uavhengige effektene av de ulike målene. Det er dermed en 

mulighet for at disse selvhandikappende strategiene kan bli moderert om individet i 

tillegg har et høyt mestringsmål. 

 

Harackiewicz og kolleger hevder på den annen side at det er viktige grunner til å skille 

nettopp mellom tilnærmings- og unngåelsesprestasjonsmål da dette er konstruksjoner 

som reflekterer viktige og funksjonelle forskjeller. De argumenterer for at forskningen 

på tilnærmingsprestasjonsmål er mer konsistent enn det Midgley og kolleger vil ha det 

til, og at denne typen mål er relatert til positive utfall som innsats, prestasjonsoppnåelse 

og akademisk selvkonsept. Samtidig moderer de Midgley og kollegers påstand om 

sammenhengen mellom tilnærmingsprestasjonsmål og selvhandikappende strategier, og 
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sier at forskningen faktisk ikke er så konsistent på dette området (Harackiewicz, Barron, 

Pintrich, Elliot og Thrash 2002). 

  

Vi ser her at det er stor grad av uenighet om effektene av tilnærmingsprestasjonsmål, og 

man kan konkludere med at det trengs ytterligere forskning på området. Harackiewicz 

og kolleger (2002) har imidlertid et poeng når de sier at studier som ser på flere typer 

mål ikke viser negative effekter for gruppen som både har et høyt mestrings- og et høyt 

tilnærmingsprestasjonsmål (jf. Pintrich 2000b). Dette er i strid med den normative 

modellen som predikerer at tilegnelsen av prestasjonsmål ødelegger for de positive 

effektene av mestringsmål. Påstanden om at tilnærmingsprestasjonsmål kun kan være 

adekvate om de er koblet med et høyt mestringsmål, blir i følge Harackiewicz med flere 

(2002) tilbakevist av alle studiene med et multiple goal perspective som viser at denne 

type mål kan ha positiv effekt på prestasjoner uavhengig av mestringsmål. Pintrich sin 

studie (Pintrich 2000b) viser imidlertid ikke dette. Her kommer elever med et høyt 

tilnærmingsprestasjonsmål og et lavt mestringsmål dårlig ut både når det gjelder 

prestasjoner og andre utfall som blant annet self-efficacy og task value. Denne studien er 

derfor i samsvar med synet om at et tilnærmingsprestasjonsmål bør være koblet sammen 

med et høyt mestringsmål om det skal ha positive konsekvenser for mestringsatferd. 

 

 

4.3 MÅLORIENTERING OG PRESTASJONER 

 

Målorienteringsteorier går som allerede nevnt inn for å forklare mestringsatferd. Målene 

elevene setter seg får konsekvenser for atferden i mestringssituasjoner, noe som igjen er 

avgjørende for elevenes prestasjoner. Det har blitt gjennomført mye forskning på 

sammenhengen mellom målorientering og prestasjoner, så her vil bare noen få utvalgte 

studier bli presentert. Generelt kan man likevel si at den tidlige litteraturen med et 

normativt utgangspunkt støtter opp om at mestringsmål er den mest adekvate 

orienteringen fordi den har så mange positive konsekvenser for individets 

mestringsatferd. Denne litteraturen peker også i stor grad på de negative konsekvensene 

av prestasjonsmål. Den sterke dikotomien med mestringsmål som utelukkende bra og 

prestasjonsmål som utelukkende dårlig, har imidlertid blitt mer nyansert i og med den 

reviderte målteorien. I tillegg har man som en følge av et multiple goal perspective 
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utvidet mange av studiene til å se på effekter av kombinasjoner av ulike mål, i stedet for 

å studere effektene av mestrings- og prestasjonsmål på prestasjoner hver for seg. 

 

Schraw, Horn, Thorndike-Christ og Bruning (1995) har i sin studie om i hvilken grad 

collegestudenters målorientering påvirker deres prestasjoner, et normativt utgangspunkt, 

i og med at de behandler prestasjonsmål som en enhetlig konstruksjon. De ser imidlertid 

også på kombinasjonene av de to ulike målene slik at det blir fire målkonfigurasjoner. 

Schraw og kolleger fant en signifikant hovedeffekt for mestringsmål når evner ble 

trukket i fra. Studenter med et høyt mestringsmål demonstrerer med andre ord høyere 

prestasjoner enn de med et lavt mestringsmål. De fant ingen signifikant hovedeffekt for 

prestasjonsmål, og heller ikke signifikante effekter for de ulike kombinasjonene av mål. 

Dette ble tolket som at prestasjonsmål ikke har betydning for påfølgende prestasjoner 

(Schraw m.fl.1995). Her må man imidlertid huske på at prestasjonsmål ikke ble delt 

opp, og at tilnærmingsvariantens potensielt positive egenskaper derfor muligens ikke 

kom frem i deres målinger. I en studie av Church, Elliot og Gable (2001) der forskerne 

delte opp prestasjonsmål i et tilnærmings- og et unngåelsesmål, kom de frem til at både 

mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål hadde positiv sammenheng med vurdert 

prestasjon, mens unngåelsesprestasjonsmål hadde en negativ sammenheng med vurdert 

prestasjon (Church m.fl. 2001) 

 

Elliot og Church (1997) kom i sin studie med utgangspunkt i den reviderte målteorien 

og et multiple goal perspective, frem til at elever med et sterkt 

tilnærmingsprestasjonsmål og et lavt mestringsmål fikk de beste karakterene. Dette står 

i sterk kontrast til Pintrich (2000b) sin studie med samme utgangspunkt, der elever med 

et tilnærmingsprestasjonsmål ikke kom spesielt bra ut om ikke dette målet var koblet 

med et høyt mestringsmål. Elliot og Church kom dessuten også frem til at det var elever 

med et høyt unngåelsesprestasjonsmål og et lavt mestringsmål som fikk dårligst 

karakterer. I denne studien fikk man på den annen side ingen signifikant effekt mellom 

mestringsmål og vurdert prestasjon i form av karakterer. Dette kan virke 

oppsiktsvekkende ettersom det er denne formen for målorientering som i følge 

litteraturen fremmer den kvalitativt beste læringen. Her kan man imidlertid se nærmere 

på hvilken vurderingsform som ble tatt i bruk, og i denne studien var det en meget 

kontrollerende og normativ vurderingsform i og med en multiple choice eksamen. 

Muligens vil mestringsmål ha en større positiv innflytelse på prestasjoner som har en 
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mer kvalitativ vurderingsform, ettersom forskning tyder på at det er mestringsmål som i 

størst grad fremmer langsiktig involvering i læring (Ames 1992a). Dette kan betraktes 

som et av de uavklarte elementene når det gjelder sammenhengen mellom 

målorientering og prestasjoner siden flesteparten av studiene er utført i en 

collegekontekst med en sterkt normativ vurderingsprosedyre. Hva ville resultatet blitt 

om man hadde en annen form for vurdering, eller så på prestasjoner i et mer langsiktig 

perspektiv? 

 

Harackiewicz og kolleger ønsket å finne ut av om vurderingsformen har en betydning 

for studienes resultater. De kom frem til at prestasjonsmål predikerte gode karakterer på 

eksamen i et introduksjonskurs i psykologi, men også etterfølgende akademiske 

prestasjoner. Mestringsmål var på den annen side positivt relatert til interesse også i et 

langsiktig perspektiv, men hadde ingen sammenheng med prestasjoner (Harackiewicz, 

Barron, Tauer, Carter og Elliot 2000). Forskerne stilte senere spørsmålet om det var 

vurderingsformen på denne type universitetskurs som førte til at prestasjonsmål hadde 

positive konsekvenser, og om resultatene derfor lot seg generalisere. De utførte dermed 

en undersøkelse blant studenter på et høyere nivå der vurderingen ble basert på 

innleveringer og prosjekter heller enn multiple choice eksamener. Studien avslørte 

imidlertid det samme mønsteret der prestasjonsmål var positivt relatert til den 

avsluttende karakteren, og mestringsmål til interesse. Harackiewicz og kolleger påpeker 

at det fortsatt er mulig at også denne konteksten i stor grad er prestasjonsorientert, og 

derfor favoriserer prestasjonsmål, selv om vurderingsformen i mindre grad er normativ 

enn i den første undersøkelsen (Barron og Harackiewicz 2000). 

 

Elliot og McGregor (1999) har gjennomført studier med et mer langsiktig perspektiv. 

Gjennom to studier av studenter på et introduksjonskurs i psykologi ønsket de blant 

annet å se på sammenhengen mellom målorientering og eksamensprestasjoner. De kom 

i begge studiene frem til at unngåelsesprestasjonsmål var negativt relatert, mens 

tilnærmingsprestasjonsmål var positivt relatert til eksamensprestasjoner. Mestringsmål 

hadde i disse studiene ingen signifikant sammenheng med prestasjoner. I en av studiene 

ble det på slutten av kurset gitt en prøve som var relatert til den tidligere eksamenen slik 

at man kunne se på sammenhengen mellom målorientering og senere gjenkalling av et 

materiale. Her fant man også en negativ sammenheng mellom unngåelsesprestasjonsmål 

og senere gjenkalling, mens tilnærmingsvarianten ikke hadde noen effekt. Mestringsmål 
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var imidlertid positivt forbundet med senere gjenkalling (Elliot og McGregor 1999). 

Denne studien indikerer dermed at mestringsmål kan ha større positiv sammenheng med 

prestasjoner om man ser på det langsiktige perspektivet, og ikke kun måler prestasjoner 

på en enkel prøve eller test gitt like etter gjennomgang av et materiale. Dette funnet 

støtter påstanden om at mestringsmål har den mest positive effekten på bruken av 

dypere strategier, og dermed også på selve kvaliteten på læringen. 

 

Det er som vi ser betydelig inkonsistens i litteraturen om forholdet mellom 

målorientering og prestasjoner. Dette kan blant annet ha sammenheng med at 

forskjellige forfattere har ulike teoretiske rammer for studiene sine. Likevel kan det 

synes som om nyere forskning har kommet frem til at prestasjonsmål ikke kun har 

ødeleggende effekter på læring og prestasjoner slik den normative modellen hevder. 

Dette gjelder imidlertid kun om man tar utgangspunkt i tilnærmingsvarianten, da det er 

stor enighet i litteraturen om at unngåelsesprestasjonsmål hovedsakelig har negative 

effekter, blant annet på prestasjoner. Flere studier med et multiple goal perspective 

indikerer dessuten at kombinasjonen av høyt mestringsmål og høyt 

tilnærmingsprestasjonsmål er en like adekvat tilnærming som høyt mestringsmål og lavt 

tilnærmingsprestasjonsmål. Dette er også med på å støtte opp om at prestasjonsmål 

nødvendigvis ikke har de ødeleggende effektene som man tidligere antok.  
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5.0 SAMMENHENGER MELLOM KLASSISK 

MESTRINGSMOTIVASJONSTEORI OG INDRE OG YTRE MOTIVASJON 

 
 

Indre motivasjon ble fremstilt som en ny måte å betrakte mestringsmotivasjon på da 

Deci introduserte begrepet i form av en helhetlig teori i boken Intrinsic motivation i 

1975. Denne tilnærmingen til studiet av mestringsmotivasjon har i tillegg til å inspirere 

til dannelsen av ny teori, vært utgangspunkt for en god del forskning. Man kan likevel 

stille spørsmålet om denne teorien har fellestrekk med den klassiske teorien om 

mestringsmotivasjon da begge har som utgangspunkt å forklare mestringsatferd. Hva er 

det Deci trekker frem i sin teori som skiller den fra tilnærminger som bygger på 

McClelland og Atkinson sine teorier? Finnes det elementer som er felles, og som bare 

har fått en ny betegnelse, eller er de to tilnærmingene grunnleggende forskjellige? Dette 

kapittelet vil se nærmere på nettopp disse spørsmålene. Etter en analyse av de to 

tilnærmingenes hovedbegreper, vil teorier og forskning som kan belyse hvordan 

elementer fra de to tilnærmingene henger sammen bli presentert og diskutert.  

 

 

5.1 BEGREPSANALYSE 

 

Indre motivasjon er det sentrale begrepet i Deci sin teori, mens mestringsmotivene, og 

dermed også motivet for å oppnå suksess, er viktige begreper innen klassisk 

mestringsmotivasjonsteori. Om man tar utgangspunkt i det klassiske skillet mellom 

tilnærmings- og unngåelsesmotivasjon, kan man hevde at indre motivasjon er den 

reneste formen for tilnærmingsmotivasjon. Indre motiverte individer har en indre 

interesse for en aktivitet, og det er positive følelser forbundet med å gjennomføre 

aktiviteten, noe som fremmer en tilnærmingsatferd (jf. kap. 3). I McClelland og 

kollegers modell vil motivet for å oppnå suksess representere noe av det samme. Dette 

motivet er forbundet med et ønske om å lykkes, og en forventning om positive følelser i 

mestringssituasjoner (jf. kap. 2). Kan man ut i fra dette si at indre motivasjon er 

forbundet med motivet for å oppnå suksess?  
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Bakgrunnen for motivet for å oppnå suksess er behovet for å prestere noe, og et ønske 

om å lykkes med det man gjør (McClelland m.fl. 1953:74). På den annen side er det 

behovene for kompetanse og selvbestemmelse som ligger til grunn for indre motivasjon 

(Deci og Ryan 1985:5). Man kan imidlertid hevde at alle de nevnte behovene stammer 

fra Murrays behovstaksonomi (Murray 1938). Er disse behovene overlappende i og med 

at om man lykkes i en mestringssituasjon får man også en følelse av kompetanse, og i 

mange tilfeller muligens også selvbestemmelse? Kan man dermed si at motivet for å 

oppnå suksess involverer behov som står sentralt i teori om indre motivasjon? Vil elever 

med en sterk positiv resultantmotivasjon, og dermed et sterkt motiv for å oppnå suksess, 

i stor grad få dekket behovene for kompetanse og selvbestemmelse, og som en følge av 

dette igjen føle indre motivasjon? 

 

Mestringsmotivene anses å kunne variere sterkt mellom individer da noen kan ha et 

sterkt motiv for å oppnå suksess, mens andre kan skåre meget lavt på dette motivet 

(Rand 1991:16). Her er det en viktig forskjell i forhold til indre motivasjon og 

selvbestemmelsesteorien som hevder at behovene for kompetanse, autonomi og 

tilhørighet er grunnleggende, medfødte behov man finner hos alle mennesker. I denne 

teorien kommer man ikke inn på om noen har disse behovene i større eller mindre grad. 

McClelland hevder på den annen side at alle driv eller motiver er lærte (McClelland 

m.fl. 1953:83). Mestringsbehovet eller behovet for kompetanse, eksisterer med andre 

ord i følge McClelland ikke før individet lærer å assosiere mestringssituasjoner med 

enten positive eller negative følelser. Siden individer vil ha ulike assosiasjoner og 

dermed ulik læring på mestringsområdet, vil også styrken på motivet for å oppnå 

suksess bli forskjellig. En elev med et høyt Ms vil dermed i større grad få dekket sitt 

behov for kompetanse siden han vil forvente positiv affekt i en mestringssituasjon på 

bakgrunn av erfaringer med å ha lykkes i slike situasjoner før, og derfor ha et ønske om 

å nærme seg situasjoner som involverer kompetanse.  

 

Deci har selv sett på indre motivasjon i forhold til motivet for å oppnå suksess. Han 

karakteriserer behovet for suksess som et spesifikt motiv som stammer fra de 

grunnleggende behovene for kompetanse og selvbestemmelse. I tillegg påpeker han at 

dette er et indre motiv i og med at belønningen er selve prestasjonen, og at det er 

aktiviteten i seg selv som motiverer atferden (Deci 1975:77f.). Han hevder også at man 

med utgangspunkt i Atkinsons modell kan lage prediksjoner om visse former for indre 
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motivert atferd. Tendensen til å nærme seg eller unngå en mestringsrelatert situasjon vil 

da tilsvare den resulterende tendensen til å nærme seg suksess eller unngå nederlag. 

(Deci 1975:107).  

 

Selv om man kan si at indre motivasjon har mye til felles med motivet for å oppnå 

suksess, er de to aktuelle tilnærmingene uenige om i hvilken grad affekter er 

bestemmende for den etterfølgende atferden. McClelland mener at gjennom 

assosiasjoner vekker man til live affekter som igjen motiverer til aktivitet (McClelland 

m.fl. 1953:28). Affekter er med andre ord selve grunnlaget for motivasjon, de går forut 

for atferden og setter i gang og styrer denne atferden. Deci er av en annen oppfatning 

når det gjelder affekters betydning for atferden. Han sier også at stimuli produserer 

affekt som minner individet om en tidligere affektiv erfaring, noe som igjen førerer til 

en forventning om fremtidig tilfredsstillelse. Det er imidlertid ikke denne assosiasjonen 

som er avgjørende for atferden slik McClelland ville hevdet. I følge Deci er affekt kun 

informasjon som individet tar med i betraktningen når han velger hvilken type aktivitet 

han vil ta del i (Deci 1975:104). Affekter må derfor ikke nødvendigvis føre til en 

bestemt form for atferd i teorien om indre motivasjon, slik den gjør i følge McClelland 

med flere.  

 

 

5.2 EKSISTERER DET RENE FORMER FOR Ms ELLER INDRE 

MOTIVASJON I ELEVERS ATFERD? 

 

Vi har nå sett at det eksisterer visse fellestrekk mellom begrepene indre motivasjon og 

motivet for å oppnå suksess. Om man ønsker å ta tak i forskjeller mellom de to aktuelle 

tilnærmingene, kan motivet for å unngå nederlag trekkes frem. Dette motivet 

representerer en forventning om negativ affekt i mestringssituasjoner og fremmer en 

unngåelsesatferd (McClelland m.fl. 1953:74). Motivet for å unngå nederlag står derfor i 

sterk kontrast til både motivet for å oppnå suksess og indre motivasjon ettersom disse 

konstruksjonene er forbundet med positiv affekt og en tilnærmingsatferd.  

 

En vesentlig forskjell mellom teorien om indre motivasjon og klassisk 

mestringsmotivasjon representert ved for eksempel Atkinson, er at sistnevnte tar med i 

betraktningen at det i de fleste tilfeller vil være et element av usikkerhet og en dragning 
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vekk fra selve oppgaven i form av motivet for å unngå nederlag. Dette vil forekomme 

selv om motivet for å oppnå suksess er sterkere og den endelige resultantmotivasjonen 

derfor vil bli positiv. Det vesentlige er imidlertid at denne tilnærmingen også fokuserer 

på dette andre, og mer negative, motivet som trekker individet vekk fra oppgaven. I 

teorien om indre motivasjon er det lite snakk om behov eller andre elementer som 

danner en unngåelsesmotivasjon. Den beskriver en ren form for motivasjon der det kun 

er snakk om deltakelse for oppgavens egen skyld, følelsen av mestring, og forbedring av 

egne ferdigheter. 

 

Er det imidlertid realistisk å forvente at indre motivasjon skal være den dominerende 

formen for motivasjon i skolen? Den er muligens i stor grad fremtredende hos mindre 

barn, og kommer ofte til syne under lek. Etter hvert minsker den i større og større grad 

jo lengre elevene kommer i skolesystemet, og sterkere ytre motivasjon må dermed til 

for at elevene skal jobbe med skolearbeidet (Pintrich 2003). Til tross for at man må 

huske på at det kan være store individuelle forskjeller blant elevene, kan man stille 

spørsmålet om det ikke er naturlig å forvente at det ofte vil være et element av dragning 

vekk fra skoleaktivitetene. Kuhl (2001) har tatt opp dette spørsmålet ved å se på 

affektenes betydning. Han hevder at det alltid vil være et element av negative følelser til 

stede i mestringssituasjoner, og selv om de kanskje bare eksisterer på det ubevisste 

nivået, påvirker de likevel atferden. Kuhl argumenterer videre for at det er både 

teoretiske og empiriske grunner til å forvente at affektive prosesser har effekt på 

kognisjon og motivasjon uten å nødvendigvis nå bevisstheten (Kuhl 2001).  

 

 

5.2.1 Affektenes betydning 

 

Forskere har i følge Kuhl (2001) utviklet nye forklaringer på affekters rolle i 

mestringsatferd. Affekter er ikke lenger begrenset til assosiasjoner i 

mestringssituasjoner som setter i gang enten tilnærmings- eller unngåelsesatferd, slik 

som hos McClelland. Positiv og negativ affekt blir heller betraktet som betydningsfulle 

for den kognitive prosesseringen, og man kan i følge Kuhl gå ut i fra at det er positiv 

affekt som ligger bak både motivet for å oppnå suksess og indre motivasjon. Positiv 

affekt synes å ha den effekten at den skaper en emosjonell buffer som gjør individet i 

stand til å utforske realistisk informasjon om seg selv på tross av muligheten for å møte 
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nederlag som påvirker ens akademiske selvbilde (Kuhl 2001). Siden positiv affekt er 

felles for både Ms og indre motivasjon, har vi her muligens en forklaring på at individer 

med et sterkt Ms eller en sterk indre motivasjon setter seg realistiske men likevel 

utfordrende mål, og på denne måten skaper en optimal læringssituasjon for seg selv. 

 

Utfordring blir dermed et viktig begrep i denne sammenheng siden elever med et sterkt 

Ms og elever som er indre motiverte søker optimale utfordringer. En utfordring 

innebærer at noe faktisk kan gå galt, men at det er gode muligheter for å unngå nederlag 

hvis man gjør en innsats og full ut tar i bruk sine mentale ressurser. Hvis det er en 

mulighet for nederlag, og systemet forsøker å forhindre det eventuelle nederlaget ved å 

aktivere sine ressurser, vil det si at individet aktivt unngår nederlag. Dette skjer selv om 

individet er indre motivert, har en tilnærmingsatferd, og ikke bevisst fokuserer på 

mulighet for nederlag. Likevel er systemet altså implisitt klar over muligheten for 

nederlag, og kan ubevisst påvirke atferden gjennom negativ affekt (Kuhl 2001). 

 

Om et element av negativ affekt til og med eksisterer hos individer med en sterk 

tilnærmingsmotivasjon, slik som Kuhl hevder, må man ta høyde for at elever med et 

sterkt motiv for å unngå nederlag blir påvirket av negativ affekt i enda større grad. Dette 

vil føre til en unngåelsesmotivasjon, noe som blir lite diskutert av blant andre Deci og 

Ryan (1985). Ut i fra Atkinsons episodiske motivasjonsmodell vil elever med en negativ 

resultantmotivasjon måtte ha ytre motivasjon for å gjennomføre en handling (Atkinson 

og Birch 1978:98f.). Deci og Ryan betrakter den motivasjonen som ikke er en del av 

den indre motiverte atferden for selve oppgaven, som en mer negativ og dårligere form 

for motivasjon. Man kan likevel innvende at ytre motivasjon er mye brukt i skolen, og 

stille spørsmålet om denne alltid er av en negativ art.     

 

 

5.2.2 Er ytre motivasjon så ødeleggende som selvbestemmelsesteorien fremstiller 

det? 

 

Ytre motivasjon har tradisjonelt blitt betraktet som en sterk kontrast til den positive, 

rene formen for motivasjon som karakteriserer indre motivasjon. Man kan lett få 

inntrykk av at ytre faktorer som påvirker elevene til å gjennomføre en aktivitet er av 

ødeleggende og negativ art fordi man antar at denne tar vekk den indre motivasjonen for 
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aktiviteten. Som vi var inne på i kapittelet om indre versus ytre motivasjon, kan man 

imidlertid stille spørsmålet om denne sterke dikotomien har noe for seg.  

 

Hva sier forskningen om effekten av ytre motivasjon i form av belønning? Deci, 

Koestner og Ryan (1999) har foretatt en metaanalyse av 128 studier som har undersøkt 

effekten av ytre belønning på indre motivasjon. De kom frem til at belønninger som er 

rettet direkte mot deltakelsen, gjennomføringen eller prestasjonen på en oppgave, har en 

signifikant negativ effekt på indre motivasjon for interessante oppgaver. De hevder at 

bruken av disse formene for belønning kan være svært ødeleggende for elevers indre 

motivasjon (Deci m.fl. 1999). Denne studien faller imidlertid inn i rekken av mange 

studier der man kun har fokus på ytre motivasjons ødeleggende effekter. Hidi (2000) 

har et sentralt poeng når hun hevder at mange forskere som har fokusert på indre 

faktorer har hatt en tendens til å ignorere viktigheten av, eller potensielle fordeler ved 

ytre belønninger, og kun anerkjent de negative, kontrollerende aspektene.  

 

Atkinson har som allerede nevnt med en komponent av ytre motivasjon i sin teori, og 

denne er nødvendig for handling om individets resultantmotivasjon er negativ (Atkinson 

og Birch 1978:98f.). I situasjoner der resultantmotivasjonen er positiv, vil imidlertid 

ikke ytre motivasjon være nødvendig for å fremme en tilnærmingsatferd. Mye av 

forskningen på ytre motivasjon har sett på aktiviteter som i utgangspunktet er preget av 

indre motivasjon, eller om man skal se det i forhold til Atkinsons teori, en sterk positiv 

resultantmotivasjon. Her vil det i realiteten ikke være behov for ytre motivasjon for å 

fremme handling. På den annen side er det i de fleste situasjoner innen en skolekontekst 

mangel på denne umiddelbare tilnærmingen til aktiviteter, og det må derfor ytre 

insentiver til for å skape handling. Dette sier selvbestemmelsesteorien lite om da denne 

har som forutsetning at aktiviteter i skolen ideelt sett bør være preget av indre 

motivasjon. Et annet spørsmål er om forskningen som er gjort på effektene av belønning 

på indre motivasjon lar deg overføre til en skolekontekst. Studiene består ofte av 

situasjoner som i utgangspunktet er preget av stor grad av indre interesse og positiv 

affekt, for eksempel kortvarige spill der man får kontinuerlig tilbakemelding på 

prestasjon. Disse skiller seg i stor grad fra de oppgavene elevene møter i skolen og som 

ofte krever mer kompleks og langsiktig læring.  
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Pionerarbeidene til blant annet McClelland og Atkinson tok ikke i særlig grad for seg 

konstruksjonen ytre motivasjon, men fokuserte heller på individets indre tendens mot 

tilnærming eller unngåelse i en mestringssituasjon. Raynor er imidlertid en av 

teoretikerne med bakgrunn i klassisk mestringsmotivasjonsteori som ser på hvilken 

betydning det instrumentelle aspektet har for individers motivasjon. Raynor (1978) 

trekker inn et ytre, instrumentelt aspekt i det han ser på hvilken betydning den 

umiddelbare handlingen har for fremtidig suksess, for eksempel om resultatet på en 

eksamen anses som viktig for fremtidige jobbmuligheter. I motsetning til blant annet 

Deci og Ryan (1985) fremhever likevel ikke Raynor ensidig det negative aspektet ved 

denne formen for motivasjon, men viser at individets eksisterende motivkonstellasjon er 

avgjørende for det instrumentelle aspektets effekt på mestringsmotivasjonen (Raynor 

1978). Vi har nå vært inne på ytre motivasjons effekt på mestringsatferd, og videre kan 

det være relevant å se på om forskningen viser en direkte sammenheng mellom ytre 

motivasjon og mestringsmotivene. 

 

 

5.3 EN STUDIE AV RELASJONER MELLOM MESTRINGSMOTIVENE OG 

INDRE OG YTRE MOTIVASJON 

 

I en studie der blant annet sammenhengen mellom mestringsmotivene og indre og ytre 

motivasjon ble nærmere undersøkt i et norsk utvalg på 350 personer, kom Clausen og 

Frivold (2004) frem til resultatene fremstilt i tabellen nedenfor. Her ble the Achievement 

Motives Scale (Gjesme og Nygård 1970) anvendt for å måle mestringsmotivene, mens 

indre og ytre motivasjon ble målt med en bearbeidet utgave av Self Regulation 

Questionnare (Ryan og Connell 1989). 

 

 

        Ms       Mf

Indre motivasjon       .59 ∗      - .30 ∗

Ytre motivasjon       .10       .12

 

∗ signifikant p < .01 

Tabell 3: Sammenhenger mellom Ms, Mf og indre og ytre motivasjon. 
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I denne studien ser vi at det er en sterk signifikant sammenheng mellom motivet for å 

oppnå suksess og indre motivasjon (.59). Dette funnet er med på å underbygge 

antakelsen om at motivet for å oppnå suksess har grunnleggende fellestrekk med 

konstruksjonen indre motivasjon. Her kommer muligens behovet for mestring og 

kompetanse inn som et grunnleggende felleselement som bidrar til å skape den sterke 

positive korrelasjonen. Dette funnet indikerer at motivet for å oppnå suksess 

representerer noen av de samme prosessene man finner igjen i indre motivasjon. Det er 

også en signifikant negativ relasjon mellom motivet for å unngå nederlag og indre 

motivasjon (-.30). Dette er med på å underbygge antakelsen om at indre motivasjon er 

ren atferdsmessig tilnærmingsform, og derfor korrelerer negativt med motivet for å 

unngå nederlag som er en atferdsmessig unngåelsesform. En konsekvens av dette funnet 

er at elever med et sterkt motiv for å unngå nederlag i liten grad vil oppleve følelsen av 

indre motivasjon så lenge dette motivet dominerer. 

 

En annen viktig slutning man kan trekke ut i fra denne studien er at ytre motivasjon ikke 

har en signifikant sammenheng med mestringsmotivene. Muligens kan man forklare 

dette med at mestringsmotivene ikke omhandler ytre forhold, men går kun på det indre 

mestringsaspektet, og som en følge av dette tilnærming eller unngåelse i forhold til en 

mestringssituasjon. Motsatt er det kun ytre forhold som utgjør hele fokuset for ytre 

motivasjon. Disse konstruksjonene måler derfor ulike ting, og dette kan være med på å 

forklare hvorfor denne studien ikke fant en signifikant sammenheng mellom Ms, Mf og 

ytre motivasjon.    

 

 

5.4 HVORDAN Ms OG Mf PÅVIRKER EFFEKTEN AV RELATIV AUTONOMI 

 

Cock og Halvari (2001) har i en studie kombinert den klassiske 

mestringsmotivasjonsteorien med Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, en sentral 

komponent i deres teori om indre motivasjon. Cock og Halvari ønsker i denne studien å 

finne ut av om motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå nederlag påvirker 

den effekten som graden av autonomi har på elevers prestasjoner. I følge 

selvbestemmelsesteorien vil autonomi være et grunnleggende behov som alle individer 

søker å få tilfresstilt, og som vil ha positiv effekt på indre motivasjon og dermed også på 

læring og prestasjoner.  
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5.4.1 Et hierarkisk utgangspunkt 

  

Utgangspunktet for denne studien er en hierarkisk modell som inkluderer motiver på det 

globale nivå og relativ autonomi på det mer kontekstspesifikke midtnivået situert 

mellom de globale motivene og den spesifikke atferden. Cock og Halvari ønsker altså å 

se på interaksjonen mellom mestringsmotivene og relativ autonomi, som representerer 

graden av selvbestemmelse. De går ut i fra at både motivet for å oppnå suksess og 

selvbestemte former for relativ autonomi er forbundet med positive følelser. På den 

annen side antar de at både motivet for å unngå nederlag og ytre motiverte former for 

relativ autonomi er forbundet med negative følelser. Disse positive og negative 

følelsene hører teoretisk til på ulike nivåer, henholdsvis det globale nivået for 

mestringsmotivene, og det kontekstuelle nivået for selvbestemmelseskonseptene. Med 

dette utgangspunktet hevder Cock og Halvari at det er rimelig å forvente en interaksjon 

mellom mestringsmotivene og relativ autonomi i forhold til skoleprestasjoner. De antar 

at Ms bidrar positivt, mens Mf bidrar negativt, til elevers oppfatning av relativ autonomi 

og kvaliteten på skoleprestasjoner. 

 

 

5.4.2 Resultater 

 

Når det gjelder sammenhengen mellom mestringsmotivene og relativ autonomi, viser 

studien at Ms bidrar signifikant på en positiv måte, mens Mf bidrar signifikant på en 

negativ måte til oppfattelsen av relativ autonomi. Når vi ser på effekten av selve 

interaksjonen mellom mestringsmotivene og relativ autonomi på skoleprestasjoner, har 

høy grad av relativ autonomi for elever med et høyt Mf kun sammenheng med høye 

prestasjoner når elevene også har et høyt Ms. For gruppen HMs/HMf er det altså bra 

med en form for undervisning som er autonomistøttende, noe som er i tråd med 

selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan. På den annen side, om et høyt Mf går 

sammen med et lavt Ms (LMs/HMf), er resultatet annerledes. For denne gruppen synker 

prestasjonene når graden av relativ autonomi øker. Elever i denne gruppen som 

opplever en høy grad av autonomi, er faktisk de som presterer dårligst, mens de som 

opplever en sterkere grad av ytre regulering presterer like bra som gruppen HMs/HMf. 

Også blant elever med både et lavt Ms og et lavt Mf (LMs/LMf), fører større grad av 

autonomi til dårligere prestasjoner, mens for gruppen HMs/LMf har ikke graden av 
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autonomi signifikant betydning for prestasjonene (Cock og Halvari 2001:74). Det 

sistnevnte resultatet er imidlertid bemerkelsesverdig ettersom det impliserer at Ms-

dominerte ikke profitterer på et autonomifremmende klasserom. Det er i den aktuelle 

studien en forskjell mellom prestasjonene til de som opplevde høy grad av autonomi og 

de som opplevde en lav grad av autonomi i gruppen HMs/LMf, men forskjellen er 

imidlertid ikke signifikant. Dette kan virke merkelig i og med at Ms viser seg å bidra 

signifikant på en positiv måte til oppfattelsen av relativ autonomi. 

 

 

5.4.3 Resultatenes konsekvenser 

 

Denne studien viser at mestringsmotivene har en betydning for forståelsen av relativ 

autonomi i en klasseromskontekst. Resultatene er i strid med Deci og Ryans teori som 

fremhever autonomi som et grunnleggende behov som alle elever ønsker å få 

tilfredsstilt. Behovene for kompetanse, autonomi og tilhørighet, som alle er en del av 

selvbestemmelsesteorien, er antatt å være medfødte og grunnleggende behov for alle 

mennesker i alle kulturer, og på tvers av alle situasjoner. Hvis individet ikke får 

tilfredsstilt disse behovene, vil motivasjonen lide under dette (Pintrich 2003). Vi ser 

imidlertid med utgangspunkt i denne studien at bildet muligens er mer komplisert enn 

man tidligere har antatt. Det er som predikert ut i fra selvbestemmelsesteorien en positiv 

sammenheng mellom Ms og relativ autonomi, mens det på den annen side er en negativ 

sammenheng mellom Mf og relativ autonomi, noe som går i mot samme teori. Ut i fra 

Cock og Halvaris resultater kan man si at det er elevens motivkonstellasjon som 

bestemmer om eleven profitterer på et klasserom som fremmer stor grad av relativ 

autonomi, noe som går imot Deci og Ryans tanker om at selvbestemmelse er positivt for 

alle elever. Elever med et lavt Ms vil ikke profittere på en form for undervisning som i 

stor grad er autonomibasert. Her er det imidlertid viktig å understreke at dette gjelder 

sammenhengen mellom mestringsmotivene, relativ autonomi og skoleprestasjoner. 

Relativ autonomi kan muligens ha positiv effekt på andre variabler enn 

skoleprestasjoner som for eksempel trivsel, uavhengig av om motivet for å oppnå 

suksess er dominerende eller ikke hos elevene. 

 

Denne studien indikerer altså at det kan være begrensninger i selvbestemmelsesteorien. 

For enkelte elever kan det stikk i strid med denne teorien faktisk være fordelaktig med 
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ytre regulering. Men er dette nødvendigvis alltid så negativt som Deci og Ryan vil ha 

det til? Nei, ikke om man ser relativ autonomi i forhold til skoleprestasjoner ettersom 

denne studien indikerer at elever med et lavt motiv for å oppnå suksess bedrer sine 

skoleprestasjoner ved lav grad av autonomi. Det kan derfor synes som at det enkelte 

ganger kan være best for elevene å ha liten grad av oppfattet kontroll. Om man tar 

utgangspunkt i attribusjonsteori (Weiner 1979), vil det være bra å kunne attribuere 

nederlag til noe man ikke har kontroll over. Dette kan ha betydning for at elever med en 

sterk negativ resultantmotivasjon presterer bedre med lav grad av relativ autonomi siden 

de muligens føler mindre press når det er mulig å attribuere resultatet til noe ytre og 

ukontrollerbart.  

 

 

5.5 UTFORDRING OG NYHET SOM FELLESTREKK  

 

Studien som det ble referert til i forrige avsnitt antyder at dersom eleven skal profittere 

på autonomi som er en viktig komponent i indre motivasjon, er det en forutsetning at 

motivet for å oppnå suksess blir vekket. Både McClelland med flere (1953) og Deci og 

Ryan (1985) snakker om hva som fremmer tilnærmingsatferd. Deci og Ryan hevder at 

indre motivasjon blir vekket ved at individet møter moderate utfordringer. Kan man si 

at det i slike situasjoner er Ms som blir vekket, og resulterer i tilnærmingsatferd? 

McClelland og kolleger skriver i The achievement motive (1953) at adaption level og 

nyhet er viktig for å vekke mestringsmotivene. Utfordring og nyhet er med andre ord 

sentrale elementer for å vekke indre motivasjon og motivet for å oppnå suksess, men 

hva innebærer egentlig dette? Hva kjennetegner situasjoner preget av nyhet og 

utfordring, og som fører til at en tilnærmingsmotivasjon blir vekket?  

 

Indre motivasjon er basert på behovene for å føle seg kompetent og selvbestemmende. 

Det er med andre ord disse behovene som setter i gang atferd ved at individet søker 

optimale utfordringer og forsøker å overvinne dem. Om individet lærer at ved å møte 

utfordringene får han dekket behovene for kompetanse og selvbestemmelse, og dermed 

oppnår en behagsfølelse, vil han også senere trekkes mot de situasjonene som gir 

optimale utfordringer. Han vil derfor ha et sterkt motiv for å søke suksess, noe som 

impliserer at han har sterkest motivasjon når sannsynligheten for å lykkes er .50. En slik 

situasjon vil da representere en optimal utfordring, og individet vil forvente positiv 
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affekt i slike situasjoner. Denne forventningen har betydning for at individet skal få 

vekket Ms eller indre motivasjon. Et barn vil for eksempel danne seg forventninger om 

hva man vil gjøre i en bestemt situasjon og bekrefte disse. I den grad forventningene 

blir til sikkerheter som man garantert vil få bekreftet, vil aktiviteten bli oppfattet som 

kjedelig og barnet mister interessen for aktiviteten. Det er her adaption level og nyhet 

kommer inn. Adaption level er det nivået som er naturlig for individet, og stimuli må 

representere et såpass stort avvik fra dette nivået i form av optimal utfordring og 

moderat grad av nyhet, at det fører til en positiv affekt når barnet mestrer oppgaven. På 

denne måten vil barnet få konstante behagsopplevelser ved mestring, og som en følge 

av dette fortsatt utvikle interesse for mestring (McClelland m.fl.1953:63ff.).  

 

Oppsummerende kan vi si at ved optimale utfordringer vekkes motivet for å oppnå 

suksess hos Ms-dominerte. Dette motivet har mye av den samme bakgrunnen som indre 

motivasjon, og derfor vil Ms-dominerte individer også være indre motiverte når de 

møter optimale utfordringer. Denne gruppen vil dermed i stor grad få tilfredsstilt 

behovene for kompetanse og autonomi. Denne sammenhengen blir underbygd av Cock 

og Halvaris studie som viser at om elever i tilstrekkelig grad får vekket Ms, påvirker 

dette følelsen av autonomi, noe som igjen fremmer indre motivasjon og 

tilnærmingsatferd i henhold til skolearbeidet (Cock og Halvari 2001). I tillegg antyder 

undersøkelsen til Clausen og Frivold (2004) at det er en signifikant positiv sammenheng 

mellom nettopp indre motivasjon og motivet for å oppnå suksess, mens det er en 

signifikant negativ sammenheng mellom motivet for å unngå nederlag og indre 

motivasjon. På den annen side viser samme studie at ytre motivasjon ikke har en 

sammenheng med mestringsmotivene.  
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6.0 SAMMENHENGER MELLOM KLASSISK 

MESTRINGSMOTIVASJONSTEORI OG MÅLORIENTERINGSRETNINGEN 

 

 

Elliot og Church (1997) hevder at siden den vitenskapelige analysen av 

mestringsmotivasjon begynte, har det oppstått to dominerende tradisjoner som har til 

hensikt å gjøre rede for mestringsrelevant atferd. Den ene er den klassiske 

mestringsmotivasjonstradisjonen som tidligere har blitt beskrevet hovedsakelig gjennom 

teoriene til McClelland og Atkinson (se kapittel 3), mens den andre tradisjonen er den 

nyere målorienteringstilnærmingen der man anser målkonstruksjoner som avgjørende 

for mestringsatferden (se kapittel 4). Teoretikere innenfor disse to tradisjonene har 

tradisjonelt arbeidet isolert fra hverandre, men i løpet av den siste tiden har det blitt 

gjort flere forsøk på å integrere sentrale elementer fra begge tilnærmingene. Covington 

(2000) hevder på den annen side at det i løpet av de siste femti årene har blitt utviklet to 

meget ulike konsepter om hva mestringsmotivasjon er. Her stiller han henholdsvis 

motiver som lærte driv og motiver som mål opp mot hverandre som alternative syn. 

Likevel understreker også han at disse tilnærmingene ikke utelukker hverandre, men 

heller er komplementære. Dette kapittelet vil ta for seg nettopp hvordan klassisk teori 

om mestringsmotivasjon og målorienteringsteorier komplimenterer hverandre og derfor 

kan forenes i en integrerende teori. Fokuset vil dermed bli på teorier og forskning som 

undersøker eventuelle sammenhenger mellom komponenter fra de to ulike 

tilnærmingene.  

 

 

6.1 BEGREPSANALYSE 

 

Som vi har understreket tidligere i oppgaven (se kapittel 3) representerer Ms en 

forventning om suksess i mestringssituasjoner, noe som fører til positive følelser og en 

tilnærmingsatferd. På den annen side har vi Mf som innebærer en forventning om 

nederlag i mestringssituasjoner, noe som fremmer negative følelser og en 

unngåelsesatferd. Kan innholdet i begrepene Ms og Mf sees i sammenheng med 

målorienteringskonstruksjonene? I følge Heinz Heckhausens beskrivelse av individers 

grunnleggende og generelle handlingsretningslinjer (i Rand 1991:135), har Ms-

dominerte et fokus på å øke egen dyktighet og utnytte sitt evnepotensiale så langt det er 
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mulig. Mf-dominerte har en mer defensiv holdning, og søker først og fremst å unngå 

selvbelastende konsekvenser, både fra egen selvvurdering og fra andres vurdering. Får 

disse ulike retningslinjene for handling konsekvenser for målene henholdsvis Ms- og 

Mf-dominerte setter seg? Om vi går tilbake til kapittelet om målorientering (kapittel 4) 

ser vi at mestringsmål dreier seg om oppgavemestring og forbedring av egne evner, 

nettopp de elementene Ms-dominerte søker. På den annen side består prestasjonsmål av 

å nå normative standarder, noe som innebærer å fremstå som smartere enn andre, eller å 

unngå å fremstå som inkompetent. Denne type mål søker dermed nettopp å unngå 

selvbelastende konsekvenser, noe som er i tråd med Heckhausen sin beskrivelse av Mf-

dominerte. Får denne antatte forbindelsen støtte av forskningen gjort på sammenhengen 

mellom mestringsmotivene og målorientering? 

 

 

6.2 DE FØRSTE MÅLORIENTERINGSTEORIENE 

 

Helt fra starten av la forskere allerede eksisterende begreper implisitt til grunn for 

arbeidet med målorientering. I følge Elliot og Harackiewicz (1996) tok nemlig de første 

målorienteringsteoriene utgangspunkt i nettopp det klassiske skillet mellom 

tilnærmings- og unngåelsesatferd. Forskere foreslo her tre ulike mål; et læringsmål med 

fokus på kompetanseutvikling og oppgavemestring, et prestasjonsmål med fokus på å 

oppnå fordelaktige vurderinger av egen kompetanse, og et annet prestasjonsmål med 

fokus på unngåelse av ufordelaktige vurderinger av egen kompetanse. De to førstnevnte 

målene representerer begge en tilnærmingsorientering, mens det sistnevnte målet er en 

unngåelsesorientering. Til tross for dette utgangspunktet ble aldri skillet mellom 

tilnærmings- og unngåelsesmålorienteringer gjort teoretisk eksplisitt, og det ble heller 

ikke gjennomført empirisk forskning med dette utgangspunktet (Elliot og Harackiewicz 

1996). De to prestasjonsmålene ble i stedet slått sammen til et enhetlig konsept som 

sammen med mestringsmål utgjør den normative teorien innen 

målorienteringstilnærmingen der begge typer mål blir betraktet som 

motivasjonsmessige tilnærmingsformer. Som vi har vært inne på tidligere, har den 

normative modellen vært utsatt for sterk kritikk spesielt på grunn av sin ensidige 

betraktning av prestasjonsmål som noe negativt. Blant annet på bakgrunn av denne 

kritikken fikk vi en inndeling av prestasjonsmål i et tilnærmings- og et 

unngåelsesprestasjonsmål, som utgjør den reviderte målteorien. Denne inndelingen i 
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tilnærmings- og unngåelsesmål representerer i følge Elliot og Harackiewicz (1996) en 

integrering av klassiske og nyere tilnærminger til mestringsmotivasjon, og de har selv 

tatt utgangspunkt i dette skillet for å danne en integrerende modell. 

 

 

6.3 EN INTEGRERENDE MODELL  

 

Elliot og Harackiewicz (1996) er altså blant de som eksplisitt har forsøkt å integrere 

disse to tradisjonene, og deres modell har hatt stor betydning for mye av den senere 

forskningen på området. De har tatt utgangspunkt i det klassiske skillet mellom 

tilnærming- og unngåelse, og hevder at det eksisterer både tilnærmings- og 

unngåelsesmålorienteringer. Mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål er eksempler 

på førstnevnte, mens unngåelsesprestasjonsmål representerer på den annen side en 

unngåelsesorientering (Elliot og Harackiewicz 1996). Elliot og Church (1997) har 

videreført denne tankegangen og dannet hva de kaller en hierarkisk modell over 

tilnærmings- og unngåelsesmotivasjon. De poengterer at de håper at modellen på 

samme tid vil ta vare på den klassiske mestringsmotivasjonstradisjonens begrepsrikdom 

og den empiriske presisjonen til målorienteringstilnærmingen. Videre hevder de at man 

ved å integrere de to tilnærmingene kan få en mer konsis og utfyllende beskrivelse av 

mestringsrelevant affekt, kognisjon og atferd enn man kan få ved å se på en enkelt 

tradisjon alene (Elliot og Church 1997). 

 

 

6.3.1 Et hierarkisk utgangspunkt 

 

Motivasjonsteoretikere har lenge foreslått hierarkiske motivasjonsmodeller der mål er 

fremstilt som representasjoner for mer abstrakte motivasjonelle disposisjoner. I denne 

generelle tradisjonen har mål blitt konseptualisert som konstruksjoner på mellomnivå, 

strukturelt plassert mellom globale motivasjonelle disposisjoner og spesifikk atferd 

(Elliot og Church 1997). Elliot og Church hevder at deres modell passer godt inn i 

denne tradisjonen da de ser på mål som kognitive manifestasjoner av to underliggende 

motiver, henholdsvis motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå nederlag. 

Disse motivene er med andre ord utgangspunktet for mestringsatferd, men har kun en 

indirekte effekt på denne atferden. Deres representanter på mellomnivå, målene, blir 
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derimot ansett som direkte regulatorer og nære determinanter av mestringsatferd, og det 

er nettopp derfor de er blitt kalt ting som ”focused needs” og ”concretized servants” 

(Elliot og Church 1997). Vi ser her at Elliot og Church legger til grunn at det er en nær 

sammenheng mellom de to aktuelle innfallsvinklene til mestringsmotivasjon ettersom 

målene er representanter på mellomnivå for de mer grunnleggende motivene. 

Målorientering blir dermed en situasjonsspesifikk regulator av mestringsatferd som er 

igangsatt av underliggende motivdisposisjoner.  

 

Elliot og Church (1997) ønsket å teste den foreslåtte sammenhengen, og med revidert 

målteori som utgangspunkt gjennomførte de en studie i et collegeklasserom. Det viste 

seg at motivet for å oppnå suksess er grunnlaget for mestringsmål, mens motivet for å 

unngå nederlag er utgangspunktet for unngåelsesprestasjonsmål, og at begge motiver 

har sammenheng med tilnærmingsprestasjonsmål. Elliot og Church hevder at dataene de 

kom frem til indikerer at mestringsmål og unngåelsesprestasjonsmål er relativt rett frem, 

rene reguleringsformer på den måten at hvert av målene stammer fra et enkelt motiv, 

henholdsvis motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå nederlag. Fokuset for 

hvert mål samsvarer da med egenskapene til det underliggende motivet (Elliot og 

Church 1997). Mestringsmål fokuserer som vi har sett på oppnåelse av kompetanse og 

oppgavemestring, og samsvarer derfor med motivet for å oppnå suksess siden begge 

representerer en tilnærmingsatferd. På samme måte kan man si at 

unngåelsesprestasjonsmål i likhet med motivet for å unngå nederlag, fokuserer på å 

unngå et negativt utfall, og fører dermed til en unngåelsesatferd. Her ser vi at alle 

nivåene i hierarkiet enten representerer tilnærming eller unngåelse. Dette kan fremstilles 

på denne måten: 

 

Motivet for å oppnå suksess → Mestringsmål → Tilnærmingsatferd 

Motivet for å unngå nederlag → Unngåelsesprestasjonsmål → Unngåelsesatferd  

 

 

6.3.2 Når et mål er styrt av både Ms og Mf 

 

Når det gjelder tilnærmingsprestasjonsmål kan disse synes å være en mer kompleks 

orientering enn de to andre. I Elliot og Church (1997) sin undersøkelse representerer 

dette målet en tilnærmingsform som er styrt både av motivet for å oppnå suksess og 
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motivet for å unngå nederlag. Hvordan målet gir seg til uttrykk i en bestemt situasjon, er 

avhengig av hvilket av de to motivene som er dominerende i situasjonen. Siden begge 

motivene kommer til uttrykk gjennom denne type mål, vil motivenes relative styrke bli 

avgjørende (Elliot og Church 1997). I en mestringssituasjon som representerer mye 

frykt, der det for eksempel er liten sjanse for å lykkes, vil motivet for å unngå nederlag 

være dominerende, mens i en situasjon der sannsynligheten for å lykkes er stor, vil 

motivet for å oppnå suksess være det fremtredende. På denne måten vil altså 

tilnærmingsprestasjonsmål kunne være representant for begge de ulike motivene i 

forskjellige situasjoner (Elliot og Church 1997). Kan dette være med på å forklare 

hvorfor det er så stor grad av diskusjoner og inkonsistente resultater når man ser på 

forskningen som er gjort på tilnærmingsprestasjonsmål? Er det her en mulighet for at 

man har konsentrert seg om ulike aspekter ved dette målet i forskjellige studier? 

 

 

6.3.3 Eksisterer det et unngåelsesmestringsmål? 

 

Mestringsmål har tradisjonelt blitt betraktet som en ren tilnærmingsorientering, og dette 

er også utgangspunktet for all teori og forskning referert til tidligere i denne oppgaven. I 

løpet av den siste tiden har imidlertid enkelte forskere stilt spørsmålet om man i likhet 

med prestasjonsmål kan dele opp mestringsmål i en tilnærmings- og en 

unngåelsesvariant. Elliot og McGregor (2001) har utviklet hva de kaller a 2 x 2 

achievement goal framework der de deler både prestasjonsmål og mestringsmål inn i en 

unngåelses- og en tilnærmingskomponent. Tilnærmings- og unngåelsesprestajonsmål 

blir beskrevet slik vi kjenner det fra Elliot og Harackiewicz (1996) sitt arbeide, og 

tilnærmingsmestringsmål blir karakterisert i termer som vi opprinnelig forbinder med 

den enhetlige konstruksjonen mestringsmål, med andre ord et fokus på mestring av 

oppgaven og forbedring av egne ferdigheter (Ames 1992a). Unngåelsesmestringsmål 

beskriver i følge Wolters (2004) elever som arbeider for å unngå å ikke mestre eller for 

å unngå å ikke lære så mye som mulig. Vi ser at fokuset fortsatt er på selve oppgaven 

eller egne ferdigheter, men at vi her har en streben etter å unngå å mislykkes heller enn 

et ønske om å lykkes, noe som kjennetegner tilnærmingsvarianten. 

 

Elliot og McGregor har gjennomført en faktoranalyse som støtter påstanden om at det 

eksisterer fire ulike målorienteringer. De kom her frem til at alle målene har distinkte 
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empiriske profiler, med unngåelsesprestasjonsmål som mer negativ enn 

tilnærmingsmestringsmål, men mer positiv enn unngåelsesprestasjonsmål siden 

unngåelsesmestringsmål ikke har en negativ sammenheng med prestasjoner slik 

unngåelsesprestasjonsmål har. Resultatene indikerer likevel at unngåelsesmestringsmål 

stammer fra motivet for å unngå nederlag og fra lav grad av selvbestemmelse. I tillegg 

har denne type mål sammenheng med angst og bekymring. Unngåelsesmestringsmål var 

klart tilstede blant studentene som var med i undersøkelsen, men ikke i like sterk grad 

som de andre tre målorienteringene (Elliot og McGregor 2001).  

 

Pintrich og Schunk (2002) innvender imidlertid at det ennå ikke er klart om det teoretisk 

sett eksisterer et unngåelsesmestringsmål, og at det frem til nå har blitt gjennomført lite 

forskning som støtter opp om denne konstruksjonen (Pintrich og Schunk 2002:220). 

Pintrich (2003) hevder videre at hvordan de implisitte motivene og de mer eksplisitte 

målene er relatert til hverandre, og hvordan de sammen påvirker blant annet 

prestasjoner, vil være et viktig område for fremtidig motivasjonsforskning. Et viktig 

spørsmål man da kan stille, er om hvor foranderlige et individs mål kan være når stabile 

motiver blir hevdet å utgjøre grunnlaget for disse målene. 

 

 

6.4 MOTIVER SOM STABILE PERSONLIGHETSTREKK OG MÅL SOM 

KONTEKSTAVHENGIGE 

 

Motiver er som vi har sett relativt stabile personlighetstrekk, mens det i litteraturen blir 

poengtert at miljøet kan ha stor innflytelse på hvilken målorientering individer har. 

Målene er med andre ord kontekstavhengige. For eksempel legger Ames (1992a) stor 

vekt på at læreren og klasseromsstrukturen har mye å si for om elevene har 

mestringsmål eller prestasjonsmål. Kan man da endre elevenes mål som er bestemt av 

deres motivkonstellasjon hvis disse motivene utgjør stabile personlighetstrekk? Vil for 

eksempel en elev med sterkt motiv for å unngå nederlag kunne ha mestringsmål når det 

gjelder skoleoppgaver? Det er imidlertid viktig å poengtere at det eksisterer uenighet om 

målenes stabilitet i litteraturen. Vi har på den ene siden Ames som sier at målene er 

foranderlige, mens Dweck på den annen side hevder at målene stammer fra implisitte 

teorier om intelligens som elever har, og som er meget vanskelige å endre.  
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Ut ifra synet om at de stabile motivene er utgangspunktet for målene, vil man kunne 

anta at målene også må være relativt stabile. Elliot og McGregor (2001) hevder at selv 

om forskere har anerkjent spørsmålet om målenes stabilitet, har det blitt gjort lite 

forskning som eksplisitt tar opp denne problematikken. I sin undersøkelse predikerte de 

imidlertid at hvert mål kom til å vise en stabilitet på tvers av mestringsoppgaver. De 

fant i sin studie hvor de delte både mestrings- og prestasjonsmål inn i en tilnærmings- 

og en unngåelseskomponent, sterke bevis for at mål er stabile. 

Tilnærmingsmestringsmål predikerer påfølgende tilnærmingsmestringsmål, 

unngåelsesmestringsmål predikerer påfølgende unngåelsesmestringsmål, og det samme 

gjelder for de to formene for prestasjonsmål (Elliot og McGregor 2001). 

 

På den annen side er det ikke utelukkende motiver som styrer individets atferd. 

Utgangspunktet for den klassiske mestringsmotivasjonsteorien er riktignok relativt 

stabile motiver som blir vekket av affektive assosiasjoner. Atkinson har imidlertid også 

med kognitive, kontekstavhengige komponenter som har betydning for 

handlingstendensen i sin modell, dette i form av sannsynligheten for å lykkes (Ps) og 

verdien av å lykkes (Is). Disse komponentene er avgjørende for selve 

handlingstendensen, men vil de også ha betydning for hvilke mål man setter seg? Om 

sannsynligheten for å lykkes er relativt stor, vil for eksempel behovet for å unngå å 

virke dum ovenfor de andre, som er et unngåelsesprestasjonsmål, minske, da man føler 

seg sikker på å mestre oppgaven. Slik kan elementer som allerede er innlemmet i tidlig 

teori om mestringsmotivasjon ha betydning for hvilke mål individer setter seg. 

Kontekstuelle forhold er altså med på å bestemme individets handlingstendens både 

innen klassisk teori om mestringsmotivasjon og nyere teori om målorientering.  

 

 

6.5 TEMPERAMENT – MOTIV – MÅL 

 

Elliot og Thrash (2002) har også tatt utgangspunkt i det klassiske skillet mellom 

tilnærming og unngåelse, og studert begrepene i forhold til individers mål. De 

argumenterer for at det de karakteriserer som henholdsvis tilnærmings- og 

unngåelsestemperamenter er grunnlaget for flere andre personlighetsdimensjoner som 

man blant annet finner igjen i motivasjonsforskningen. Disse formene for temperament 

utgjør forholdsvis stabile personlighetstrekk som bestemmer hvilke umiddelbare 
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affektive, kognitive og atferdsmessige effekter ulike stimuli har på individet, og man 

kan si at de representerer grunnleggende former for tilnærmings- og 

unngåelsesmotivasjon.  

 

Utgangspunktet til Elliot og Thrash er at skillet mellom tilnærmings- og 

unngåelsesmotivasjon er fundamental og integrerende i studiet av atferd, og dette skillet 

kan bli brukt som ”konseptuelle linser” å betrakte personlighetsstrukturen gjennom 

(Elliot og Thrash 2002). De sier at de  

 

“…posit that approach and avoidance motivation represent the foundation of several of the basic 

dimensions of personality that are commonly espoused and that approach and avoidance 

motivation serve as a unifying thread linking different levels and units of personality “ (Elliot og 

Thrash 2002). 

 

  

Ut i fra denne tankegangen foreslår Elliot og Thrash en integrerende tilnærming til 

studiet av personlighet. Dette vil også gjelde for studiet av mestringsmotivasjon spesielt.    

 

Hvilken rolle spiller motiver i denne sammenheng? Motiver vil ikke være ensbetydende 

med temperament fordi dette begrepet innebærer en større biologisk komponent. Til 

tross for at begge konstruksjoner kan sies å representere relativt stabile 

personlighetstrekk, kommer det inn et viktig element av læring når det er snakk om 

motiver. Elliot og Thrash foreslår at motiver, i tråd med McClelland og kollegers 

arbeider, kan bli delt opp i en tilnærmings- og en unngåelseskomponent, og at disse 

motivene vil være forbindelsen mellom temperamentene og målene. Når man da tar for 

seg mestringsatferd vil det være motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå 

nederlag som i en hierarkisk modell vil være plassert mellom temperament og mål 

(Elliot og Thrash 2002). Man kan si at denne modellen er en utvidelse av den 

hierarkiske modellen til Elliot og Church (1997) siden Elliot og Thrash hevder at 

begrepene tilnærming og unngåelse er grunnleggende for alle sider ved personligheten, 

mens Elliot og Church begrenser seg til å anvende begrepene på mestringsatferd 

spesielt. 
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Elliot og Thrash (2002) mener at temperamentene og målene har ulike funksjoner i den 

motivasjonelle prosessen. Temperamentene er de som gir energi og setter i gang atferd, 

mens målene er spesifikke, kognitive reguleringsformer som gir fokus og retning til 

denne atferden. Mål kan i denne sammenhengen defineres som en konkret kognitiv 

representasjon av en ønsket eller uønsket tilstand som brukes for å guide atferd. Målene 

kan dermed ha flere ulike fokus og de kan være i direkte samsvar med temperamentene, 

men bør ikke nødvendigvis være det, noe vi skal komme tilbake til nedenfor.   

 

Flere studier indikerer at de to aktuelle formene for temperament er systematisk 

forbundet med de ulike målorienteringene. Elliot og Thrash hevder at 

tilnærmingstemperament vil predikere tilnærmingsmål, mens unngåelsestemperament 

vil predikere unngåelsesmål. I tillegg foreslår de at unngåelsestemperament også kan 

predikere tilnærmingsprestasjonsmål. Dette betyr med andre ord at 

unngåelsesmotivasjon på det mer generelle nivået kan føre til en tilnærmingsatferd på 

det kontekstspesifikke nivået, og representere et forsøk på å overstyre en generell 

unngåelsestendens ved å gå inn for å unngå nettopp denne tendensen. Dette kan være en 

respons i forsøk på å takle mestringssituasjoner, og forfatternes studier gir støtte til disse 

antakelsene (Elliot og Thrash 2002).  

 

Målene viste seg altså ikke bare å være et mer nøyaktig fokus for tilnærmings- eller 

unngåelsesdisposisjoner, men utgjorde også en mulighet til å overstyre en 

unngåelsesdisposisjon gjennom å bevisst gå inn for en tilnærmingsatferd i stedet. Vi ser 

dermed at individet kan bruke målene på en fleksibel måte, og som en følge av dette 

ikke kun er bundet til sine disposisjoner. Som vi var inne på tidligere bør derfor ikke 

målene nødvendigvis være i samsvar med det underliggende temperament.  

 

Retninger som tar for seg grunnleggende menneskelige disposisjoner har tradisjonelt 

sett blitt studert i isolasjon fra de mer kontekstbaserte tilnærmingene som tar for seg 

mål. Elliot og Thrash (2002) hevder imidlertid at deres studier demonstrerer nytten av å 

se de ulike tilnærmingene i sammenheng. Teorier om disposisjoner eller motiver kan gi 

gode forklaringer på hvordan atferd blir satt i gang, mens målteorier sier noe om selve 

retningen på atferden. På denne måten er de to tilnærmingene komplementære heller 

enn uforenelige, og kan sammen være utgangspunktet for en integrerende tilnærming. 
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6.6 AFFEKTENES BETYDNING  

 

Som vi var inne på i forrige kapittel har det oppstått nye måter å konseptualisere affekt 

eller følelser på som går utover klassisk teori om mestringsmotivasjon representert blant 

annet ved McClelland. Positive og negative følelser blir nå betraktet som regulatorer av 

kognitiv prosessering (Kuhl 2001). På bakgrunn av denne tankegangen kan man dermed 

se hvilken form for kognitiv prosessering ulike følelser fremmer. Positiv affekt, som 

ligger bak tilnærmingsatferden vi finner igjen i mestringsmål, kan sies å fremme en 

heuristisk, altså en mer selvstendig og kreativ prosessering (Trash og Elliot 2001). 

Denne tankegangen kan være med på å forklare at mestringsmål ofte ikke viser en 

signifikant positiv effekt på prestasjoner i mange studier. Mange av de målene man har 

på prestasjoner, slik som karakterer på multiple choice eksamener, forutsetter ofte bruk 

av strategier og algoritmer, det vil si mer standardisert kunnskap. Dette indikerer at det i 

enkelte sammenhenger kan være fordelaktig med prestasjonsmål siden de fremmer 

denne formen for prosessering. Flere studier som hevder at tilnærmingsprestasjonsmål 

er positivt for prestasjoner er med på å støtte denne antakelsen (Elliot og McGregor 

1999, Elliot og Church 1997, Harackiewicz m.fl 1997). 

 

Målteoretikere har altså betraktet mestringsmål som en ren form for 

tilnærmingsmotivasjon forbundet med positiv affekt. Det har i denne sammenheng ikke 

vært fokus på negativ affekt i det hele tatt. Her kan man imidlertid komme med 

innvendinger mot den sterke dikotomien med mestringsmål som noe positivt og 

prestasjonsmål som noe negativt. Kuhl (2001) hevder at negativ affekt og en 

unngåelseskomponent alltid er til stede under mestringsatferd, også når elever har et 

sterkt mestringsmål. Vi ser at dette er i tråd med Atkinsons teori som både tar med i 

betraktningen motivet for å oppnå suksess som er forbundet med positiv affekt, og 

motivet for å unngå nederlag som er forbundet med negativ affekt. Dette er imidlertid 

en ny tankegang når det gjelder målorienteringsteorier, men denne tankegangen fører 

faktisk de to tilnærmingene til mestringsmotivasjon nærmere hverandre. Multiple goal 

perspektivet er et ledd i denne prosessen i og med at man her tar høyde for at elever ikke 

enten er dominert av mestringsmål eller prestasjonsmål, men kan ha elementer av flere 

mål på én gang. I praksis vil det si at selv om en elev har som mål å mestre et nytt emne, 

kan han samtidig være bekymret for karakteren på prøven han snart skal ha i dette 
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emnet. Her finner vi med andre ord elementer av både positiv og negativ affekt, noe 

som antakelig vil være et realistisk bilde i mange situasjoner.  

 

De to tilnærmingene til studiet av mestringsmotivasjon som har vært fokus for dette 

kapittelet ønsker begge å svare på spørsmålet om hva som setter i gang mestringsatferd, 

og hva som styrer denne atferden i en bestemt retning. Likevel har de svært ulike 

utgangspunkt for å svare på disse spørsmålene. Den klassiske 

mestringsmotivasjonsteorien hevder at det er motivet for å oppnå suksess og motivet for 

å unngå nederlag, og deres relative styrkeforhold. Målorienteringsteorier sier at det er 

målene som bestemmer hvilken mestringsatferd eleven tar del i, og at retningen på 

denne kun kan endres om målene endrer seg. Her har vi altså et affektivt versus et 

kognitivt utgangspunkt. Covington (2000) hevder imidlertid at dette skillet er tilfeldig 

siden samme mestringsatferd både kan sees i lys av å tilfredsstille et behov og som et 

forsøk på å nå et mål. Disse to tilnærmingene kan derfor sies å være komplementære, og 

dette kapittelet har også vist at det har blitt gjort flere vellykkede forsøk på å integrere 

klassisk teori om mestringsmotivasjon og målorienteringsteorier, slik at vi kan få en mer 

helhetlig forklaring på individers mestringsatferd. 
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7.0 SAMMENHENGER MELLOM INDRE OG YTRE MOTIVASJON OG 

MÅLORIENTERINGSRETNINGEN 

 

 

Både teori om indre motivasjon og målorienteringsteori ser på grunnene til at elever 

ønsker å gjennomføre ulike aktiviteter. Atferden kan i følge Deci og Ryan være indre 

eller ytre motivert da eleven enten kan gjennomføre en aktivitet fordi den er interessant 

og morsom, eller for å oppnå ytre anerkjennelse. Målteoretikere vil si at man enten 

gjennomfører en aktivitet for å bedre egne ferdigheter og forståelse, eller for å 

demonstrere sin kompetanse ovenfor andre i form av å være bedre enn andre, eller ved å 

unngå å være dårligere enn andre. Disse tilnærmingene har likevel et ulikt utgangspunkt 

siden Deci og Ryan ser på behovene som ligger bak atferden, mens målteoretikerne på 

den annen side har et kognitivt ståsted. Likevel har man siden studiet av målorientering 

startet trukket paralleller mellom mestringsmål og indre motivasjon, og mellom 

prestasjonsmål og ytre motivasjon. Det er disse parallellene som er fokus for dette 

kapittelet, og det vil etter en begrepsanalyse ta for seg forskning hovedsakelig gjort på 

sammenhengene mellom mål og indre motivasjon. Ytre motivasjons forhold til mål har 

det frem til nå ikke blitt forsket på i like stor grad, men parallellen mellom ytre 

motivasjon og prestasjonsmål kommer også til å bli nevnt i dette kapittelet.  

 

 

7.1 BEGREPSANALYSE 

 

Pintrich og Schunk hevder at skillet mellom mestrings- og prestasjonsmål til en viss 

grad samsvarer med skillet mellom indre og ytre motivasjon. De sier at mestringsmål 

deler visse av egenskapene til indre motivasjon, mens prestasjonsmål har sammenheng 

med visse aspekter ved ytre motivasjon. De poengterer imidlertid også at de to 

tilnærmingene til studiet av mestringsmotivasjon har ulike fokus. Innen 

målorienteringsteorier fokuserer man spesifikt på et kognitivt mål som er mer 

kontekstavhengig enn de mer generelle, globale, trekklignende konstruksjonene som 

indre og ytre motivasjon representerer. Disse stammer fra et mer organismisk og ikke et 

kontekstuelt perspektiv (Pintrich og Schunk 2002:214). På hvilken måte er de mer 

kontekstavhengige målene forbundet med indre og ytre motivasjon?  
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Om vi betrakter de ulike målorienteringene i lys av Deci og Ryans (1985) teorier, vil 

mestringsmål oppfattes som indrestyrte mål fordi det dreier seg om fokus på oppgave og 

utvikling, det vil si et ønske om å forbedre egne evner. Prestasjonsmål henviser til mer 

ytre former for motivasjon grunnet fokus på det å sammenligne seg med andre, eller 

oppnåelse av visse normative standarder. I følge Deci og Ryan vil dette vise til en 

persons håp om belønning eller frykt for straff, noe som er karakteristisk for ytre 

motivasjon. Selvbestemmelsesteorien med fokus på behovene for kompetanse, 

autonomi og tilhørighet, står sentralt i Deci og Ryans (1985) teori om indre motivasjon. 

Vil man finne igjen de samme grunnleggende behovene i en analyse av de ulike 

målorienteringene?  

 

 

7.1.1 Kompetanse som sentralt element i begge tilnærmingene 

 

I følge Harackiewicz og Elliot (1993) er det et fremtredende trekk innen 

målorienteringsretningen at man i stor grad fokuserer på kompetanse. Målorientering 

har betydning for individers motivasjonsmessige orientering mot kompetanse, og på 

denne måten kan man si at denne tilnærmingen til mestringsmotivasjon eksplisitt 

vektlegger kompetanse. Kompetanse er som vi har sett et sentralt element i 

selvbestemmelsesteorien til Deci og Ryan (1985), og de bygger her på Whites (1959) 

begrep om effectance motivtion. I følge selvbestemmelsesteorien er kompetanse og 

mestring en forutsetning for at individet skal føle seg indre motivert. Hvordan vil de 

ulike målene påvirke følelsen av kompetanse? Man kan hevde at mestringsmål vil 

forbindes med indre motivasjon ved å fremme en søken etter utfordring, utholdenhet og 

involvering i oppgaven for oppgavens egen skyld. Siden individer som har 

mestringsmål søker utfordringer i forhold til sitt eksisterende kompetansenivå, og ser 

resultatet i forhold til sine egne, individuelle standarder (Ames 1992a), får de optimale 

utfordringer. Dette er sentralt for å fremme indre motivasjon (Deci og Ryan 1985:29). 

På den annen side kan man argumentere for at prestasjonsmål vil hemme indre 

motivasjon ved å utvikle vurderingspress og prestasjonsangst ettersom individet her 

søker å nå visse normative standarder, noe som vil ta fokus vekk fra selve oppgaven. 

 

Det har likevel blitt hevdet at forholdet mellom prestasjonsmål og indre motivasjon er 

mer komplisert enn analysen ovenfor impliserer (Harackiewicz og Elliot 1993). Enkelte 
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teoretikere argumenterer for at prestasjonsmål kan ha positive konsekvenser fordi denne 

typen mål orienterer individet nettopp mot kompetanse (Barron og Harackiewicz 2000). 

Det kan for eksempel tenkes at om et individ i sterk grad føler seg kompetent, vil ikke 

prestasjonsmål virke hemmende på den indre motivasjonen, fordi individet vil søke å 

bekrefte, og eventuelt demonstrere sin kompetanse. Om et individ definerer kompetanse 

i form av evner og normativ sammenligning, kan dette også føre til at det fokuserer mer 

på, og i større grad setter mer pris på, sin kompetanse under en aktivitet selv om 

aktiviteten ikke har fokus på å demonstrere kompetanse. Dette fokuset på kompetanse 

kan muligens føre til at den positive innflytelsen som opplevd kompetanse har på indre 

motivasjon, blir forsterket. På denne måten er det mulig å hevde at prestasjonsmål 

faktisk fremmer indre motivasjon (Harackiewicz og Elliot 1993). Vi skal senere i dette 

kapittelet se på hva forskningen sier om dette forholdet. 

 

 

7.1.2 Behovene for tilhørighet og selvbestemmelse 

 

Tilhørighet for eksempel i form av sosial støtte, er et av behovene som står sentralt i 

selvbestemmelsesteorien (Deci 1996). Ames (1992a) foreslår at hvilken form for 

målorientering man fremmer i et klasserom, kan ha betydning for elevenes følelse av 

tilhørighet. Hun hevder videre at det å føle at man hører hjemme i klasserommet eller på 

skolen, innebærer mer enn å bli akseptert av de andre elevene. Det innebærer også at 

man ser på seg selv som en viktig og aktiv deltaker i alle aspekter ved læringsprosessen, 

og at man dermed identifiserer seg med formålet for skolegangen. Denne formen for 

tilhørighet kan man i følge Ames lettest oppnå ved at man ikke fokuserer på elevers 

evnenivå slik man gjør ved prestasjonsmål. Man bør heller fokusere på hver elev 

individuelt ved å fremme mestringsmål. Å være en aktiv deltaker og identifisere seg 

med skolens formål kan også være med på å skape en følelse av selvbestemmelse eller 

autonomi hos elevene. Thrash og Elliot (2001) hevder at mestringsmål har en 

fremmende effekt på følelsen av autonomi, ettersom denne type mål øker 

tilstedeværelsen av selvbestemte kilder til motivasjon, for eksempel identifisering med 

oppgaven. 
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7.2 HVA SIER FORSKNINGEN OM SAMMENHENGEN MELLOM 

MÅLORIENTERING OG INDRE MOTIVASJON? 

 

Ut i fra begrepsanalysen ovenfor og i tråd med Pintrich og Schunk (2002:214), blir det 

naturlig å foreslå at mestringsmål fremmer, mens prestasjonsmål underminerer indre 

motivasjon. Dette kan man si på bakgrunn av at mestringsmål har eleven selv som 

fokus, mens prestasjonsmål søker å oppnå noe ytre i forhold til selve oppgaven eller 

aktiviteten. Samsvarer denne tankegangen med eksisterende forskning på området?  

 

 

7.2.1 Mestringsmål og indre motivasjon 

 

Det eksisterer lite forskning på ytre motivasjons sammenheng med målorientering. I 

litteraturen om målorientering kommer det imidlertid tydelig frem at man anser at det er 

en sammenheng mellom ulike former for mål og indre motivasjon. Elliot og Church 

(1997) fremhever dette ved å si at  

 
”One of the clearest, most consistent patterns to emerge from the achievement goal literature is 

the positive relationship between mastery goals and intrinsic motivation.” 

 

De kom i sin studie frem til at det er en positiv sammenheng mellom mestringsmål og 

indre motivasjon. Forskningen gjort på sammenhengen mellom målorientering og indre 

motivasjon ser gjerne på hvordan de ulike målene påvirker individets indre motivasjon. 

Det ser ikke ut til at det er gjort særlig forskning som har tatt utgangspunkt i indre 

motiverte elever, og deretter studert hvilke mål de setter seg. Her er imidlertid studien til 

Simons, Dewitte og Lens (2004) et unntak, og denne skal vi komme nærmere inn på 

senere i dette kapittelet. Det er på den annen side gjennomført en god del forskning som 

ser på hvordan de ulike målene påvirker den indre motivasjonen for en aktivitet, og den 

første forskningen på dette området viser et entydig bilde av mestringsmål som positivt 

for indre motivasjon, mens prestasjonsmål blir ansett å ha en negativ effekt på 

individers indre motivasjon. Dette kommer blant annet frem hos Ames (1992a) i det hun 

hevder at man må gå inn for å tilrettelegge klasserom slik at de fokuserer på 

mestringsmål da det er denne type mål som fremmer den mest adekvate læringen i form 
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av en indre interesse for selve læringen, et fokus på innsats i forhold til evner, og mer 

effektive læringsstrategier.  

 

Butler (1987) ser på forholdet mellom task-involved og ego-involved motivational 

orientations. Dette er begreper som vi i kapittelet om målorientering (kapittel 4) så 

samsvarte med skillet mellom en mestrings- og en prestasjonsorientering. Butler 

manipulerte elevenes orientering eksperimentelt ved å gi dem ulike tilbakemeldinger på 

innleverte oppgaver. Hun kom frem til at individuelle kommentarer fremmer 

mestringsmål, mens karakterer og ros fremmer prestasjonsmål. Elevene som fikk 

fremmet et mestringsmål, viste en større interesse og involvering i forbindelse med 

oppgaven, noe som er karakteristisk for indre motivasjon, enn elevene som fikk 

fremmet et prestasjonsmål. Butler hevder i tillegg at dette skillet mellom de ulike 

orienteringene er viktig for å finne ut av hvilke bestanddeler konstruksjonen indre 

motivasjon består av, og hvilke eksperimentelle manipulasjoner som er nødvendig for 

en nærmere klargjøring av begrepet (Butler 1987).  

 

Rawsthorne og Elliot (1999) har gjennomført en metaanalyse av studier gjort på 

effekten av målorientering på indre motivasjon. De gir støtte til hypotesen om at 

prestasjonsmål har en underminerende effekt på indre motivasjon sammenlignet med 

mestringsmål. Hva er det som fører til at mestringsmål i en så stor grad fremmer indre 

motivasjon? Mestringsmål går som vi har vært inne på ut i fra elevens egne standarder, 

og legger til rette for fremgang sett ut i fra elevens eksisterende nivå. På denne måten 

legger mestringsmål til rette for optimale utfordringer for eleven, noe som i litteraturen 

blir fremhevet som meget viktig for å fremme indre motivasjon (Deci og Ryan 

1985:29). Når man gir elevene utfordringer som er optimale for dem personlig, har de 

større muligheter for å lykkes i å mestre disse, noe som igjen gir en følelse av 

kompetanse. Som vi har vært inne på er denne følelsen av kompetanse et sentralt 

element i indre motivasjon.  

 

Det er i denne sammenheng verdt å nevne modellen til Elliot og McGregor (2001) som 

ble presentert i forrige kapittel. De deler mestringsmål inn i en tilnærmings- og en 

unngåelseskomponent, og kommer i sin studie frem til at selvbestemmelse, som er et 

avgjørende element i indre motivasjon, er negativt relatert til unngåelsesmestringsmål. 

Tilnærmingsmestringsmål er derimot en positivt relatert til selvbestemmelse, i tråd med 
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resultatene man tradisjonelt har kommet frem til når man har målt mestringsmål som en 

enhetlig konstruksjon. Man kan ut i fra denne nye tankegangen om at det eksisterer to 

ulike former for mestringsmål, stille spørsmålet om forskere har oversett 

unngåelseskomponenten ved denne type mål, og kun fokusert på 

tilnærmingsmestringsmål. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konklusjoner om 

eksistensen av unngåelsesmestringsmål siden det hittil ikke er gjort særlig forskning på 

denne konstruksjonen. 

 

 
7.2.2 En unaturlig dikotomi? 

 

Mange av studiene gjort på effekten av mål på indre motivasjon har som vi ser et sterkt 

skille mellom mestringsmål og prestasjonsmål, og dette skillet kan sees i sammenheng 

med den sterke dikotomien mellom indre og ytre motivasjon. Her kan man likevel stille 

spørsmål ved om dette ikke er en for enkel dikotomi. Hvor ofte er det elever kun er styrt 

av prosessene som henholdsvis indre motivasjon og mestringsmål representerer? Vil det 

ikke som regel være et element av noe ytre som også har betydning for atferden? Dette 

kan være ting som å få lærerens anerkjennelse, eller å bli ferdig med leksene slik at man 

kan være sammen med venner. Disse ytre elementene kan være til stede selv om elevens 

atferd i stor grad er styrt av indre motivasjon og mestringsmål om han synes aktiviteten 

er interessant. Teoretikere som snakker varmt om indre motivasjon og mestringsmål tar 

ofte ikke høyde for at størsteparten av individers atferd også er motivert av noe ytre til 

tross for at individet også synes at aktiviteten er interessant og spennende i seg selv. 

Innen målorienteringsretningen endret denne dikotomien seg til en viss grad da den 

reviderte målteorien ble presentert og man begynte å gjennomføre studier med den som 

utgangspunkt. Fikk dette imidlertid innvirkning på synet om prestasjonsmål som 

ødeleggende for indre motivasjon? 

 

 

7.3 DEN REVIDERTE MÅLTEORIEN SETT I FORHOLD TIL INDRE 

MOTIVASJON. 

 

I den allerede nevnte metaanalysen til Rawsthorne og Elliot (1999) kom de frem til at i 

hvilken grad prestasjonsmål var underminerende for indre motivasjon, ble påvirket av 
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om de ulike studiene vektla en tilnærmings- eller unngåelsesprestasjonsorientering. 

Elliot og Harackiewicz (1996) har med utgangspunkt i den reviderte modellen sett på 

forholdet mellom elevers ulike målorienteringer og deres indre motivasjon. De 

poengterer at de ser de ulike målorienteringene i lys av klassisk mestringsmotivasjon, 

og at mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål utgjør tilnærmingsorienteringer, mens 

unngåelsesprestasjonsmål representerer en unngåelsesorientering. Med dette 

utgangspunktet vil det være naturlig å forvente at unngåelsesorienteringen vil ha 

negative konsekvenser for elevers atferd, mens de to tilnærmingsorienteringene vil 

fremme positive konsekvenser for atferden, deriblant indre motivasjon.  

 

Resultatene fra denne studien underbygger skillet mellom en tilnærmings- og en 

unngåelsesorientering. Det kommer tydelig frem at når et unngåelsesprestasjonsmål blir 

fremmet, underminerer dette indre motivasjon relativt i forhold til 

tilnærmingsorienteringene. Studenter som får fremmet en tilnærmingsorientering 

betrakter oppgaven i større grad som en positiv utfordring, får større glede av å utføre 

oppgaven, og har et større engasjement. Denne studien indikerer med andre ord at det 

kun er prestasjonsmål som har sitt grunnlag i motivet for å unngå å mislykkes som 

underminerer indre motivasjon. Prestasjonsmål generelt underminerer altså ikke indre 

motivasjon relativt i forhold til mestringsmål, kun prestasjonsmål rettet mot å unngå 

negative konsekvenser har denne effekten. Studenter med et prestasjonsmål rettet mot å 

oppnå et godt resultat viste i denne studien en like stor grad av indre motivasjon som 

studenter med et mestringsmål (Elliot og Harackiewicz 1996).  

 

Denne undersøkelsen formidler altså at det er målene med en tilnærmingsorientering, 

det vil si mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål, som er forbundet med indre 

motivasjon. Betyr dette at mestringsmål og tilnærmingsprestasjonsmål setter i gang de 

samme motivasjonelle prosessene? Dette vil imidlertid ikke være i overensstemmelse 

med selvbestemmelsesteorien i og med at tilnærmingsprestasjonsmål impliserer at 

eleven utfører oppgaven på grunn av ytre faktorer som å demonstrere kompetanse, og 

ikke på grunn av oppgaven i seg selv. Elliot og Harackiewicz (1996) poengterer at de 

heller ikke mener å hevde at disse to målorienteringene alltid setter i gang de samme 

motivasjonelle prosessene eller skaper identiske prestasjonsmessige utfall. De hevder 

imidlertid at mer forskning trengs for å finne ut av hva som skiller disse to 

tilnærmingsorienteringene, og man kan i dette tilfellet poengtere at flere andre studier 
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viser at det ikke eksisterer en sammenheng mellom tilnærmingsprestasjonsmål og indre 

motivasjon (Elliot og Church 1997, Church m.fl.2001).  

 

En nyere undersøkelse av Simons, Dewitte og Lens (2004) med utgangspunkt i 

selvbestemmelsesteorien, indikerer på den annen side at tilnærmingsprestasjonsmål er 

negativt relatert til indre motivasjon. Forskerne ser her på hvilke konsekvenser det får 

for studenters mestringsatferd og prestasjoner i form av eksamensskåre, om studentens 

atferd er indre eller ytre regulert. Jo større grad av indre regulering i form av en 

vektlegging på personlig utvikling, i jo større grad kan man si at studentens atferd er 

indre motivert. Resultatene de kom frem til som er relevante for dette kapittelet, kan 

fremstilles på følgende måte: 
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Figur 4: Sammenhenger mellom indre regulering, målorientering, ulike motivasjonelle 
prosesser og prestasjoner i studien til Simons m.fl. (2004). 
 

 

Vi ser at i denne studien har indre regulering en sterk positiv sammenheng med en 

mestringsorientering i form av mestringsmål. Denne orienteringen er positivt forbundet 

med flere motivasjonelle prosesser som fremmer en velfungerende mestringsatferd, noe 

som igjen fører til gode prestasjoner i form av eksamensskåre. På den annen side er 
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indre regulering negativt forbundet med tilnærmings- og unngåelsesprestasjonsmål. 

Disse orienteringsformene er derimot karakteristiske for studenter som er ytre regulerte. 

Begge formene for prestasjonsmål er forbundet med overfladisk prosessering av 

studiemateriale, og har en negativ effekt på prestasjoner. Forskerne bak studien hevder 

at dataene de kom frem til indikerer at tilnærmingsprestasjonsmål fortsatt er mindre 

velfungerende enn mestringsmål (Simons m.fl. 2004). Som vi ser er dette i strid med 

annen forskning som hevder at tilnærmingsprestasjonsmål ikke nødvendigvis er så 

negativt for individers indre motivasjon, og i enkelte tilfeller faktisk fremmer indre 

motivert atferd.  

 

 

7.4 FREMMER BÅDE MESTRINGSMÅL OG PRESTASJONSMÅL INDRE 

MOTIVASJON? 

 

Ut i fra undersøkelsen til Elliot og Harackiewicz (1996) kan man hevde at 

prestasjonsmål ikke er så ødeleggende som man i utgangspunktet antok, i hvert fall om 

man ser på tilnærmingskomponenten. Man kan derfor stille spørsmålet om det eksisterer 

situasjoner der det faktisk er en fordel med tilnærmingsprestasjonsmål for å fremme 

indre motivasjon. Om dette er tilfellet, hva er det i så fall som karakteriserer disse 

situasjonene? 

 

 

7.4.1 Mestringsorientering som modererende faktor 

 

Harackiewicz og Elliot (1993) gjennomførte to studier der konteksten var et morsomt 

spill som gikk ut på å samle poeng. Ingen av disse studiene kom frem til at 

målorientering hadde en hovedeffekt på interesse, som ble brukt som indikator på indre 

motivasjon. De kom på den annen side frem til at individuelle forskjeller i achievement 

orientation eller mestringsorientering var en modererende faktor for målorienteringers 

effekt på indre motivasjon. Mestringsorientering sier noe om hvordan individer 

responderer på informasjon om kompetanse. Individer med en sterk 

mestringsorientering setter seg utfordrende mål, søker konkurranse, og trekkes dermed 

mot situasjoner der de møter evaluering. På den annen side har vi de som ikke er 

orientert mot kompetanse, og dermed har en lav mestringsorientering. Denne gruppen 
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ønsker å unngå konkurranse og andre situasjoner der de blir vurdert (Elliot og 

Harackiewicz 1993).  

 

Prestasjonsmål fremmet i denne studien indre motivasjon for sterkt mestringsorienterte 

individer, mens mestringsmål fremmet indre motivasjon for de med en lav 

mestringsorientering. Dette er naturlig i og med at de med lav mestringsorientering vil 

oppleve stor grad av angst i situasjoner som fremmer prestasjonsmål, mens de med høy 

grad av mestringsorientering vil få vekket indre motivasjon ved tanken på at de kan 

demonstrere kompetanse relativt til andre i en slik situasjon. Forfatterne konkluderte 

dermed med at effekten av målorientering på indre motivasjon varierer med individets 

mestringsorientering. Med andre ord kan man si at prestasjonsmål og mestringsmål ikke 

påvirker indre motivasjon i hver sin retning, men at målorientering fremmer indre 

motivasjon som en funksjon av mestringsorientering (Harackiewicz og Elliot 1993).  

 

Harackiewicz og Elliot (1993) kom altså frem til et resultat som går imot den tidligere 

forskningen som hevder at prestasjonsmål har en negativ eller ingen effekt på indre 

motivasjon. Hva kan årsaken til dette være? I motsetning til mange andre studier som 

tar for seg effektene av mål på indre motivasjon, går denne undersøkelsen inn for å 

manipulere elevers målorientering. Deltakerne fikk ulik informasjon på bakgrunn av 

tanken om at dette fremmet bestemte målorienteringer. På denne måten hadde de 

kontroll over hvilke deltakere som hadde et mestringsmål og hvilke deltakere som 

hadde et prestasjonsmål. Denne studien har dermed et annet utgangspunkt enn mange av 

de andre studiene som heller tar utgangspunkt i elevenes allerede eksisterende 

målorientering. I tillegg er den gjennomført i en kontekst som ikke er sammenlignbar 

med en skolekontekst som krever mer langsiktig læring.  

 

Forskerne poengterer dessuten at deres manipulasjon av målorientering var relativt 

subtil, og betingelsen med prestasjonsmål forsøkte å gjøre normativ basert kompetanse 

fremtredende uten eksplisitt evaluering (Harackiewicz og Elliot 1993). Dette kan være 

en av grunnene til at de ikke fant en negativ effekt av prestasjonsmål på indre 

motivasjon som så mange andre studier har gjort. En lignende studie av de samme 

forskerne viste imidlertid at visse indikasjoner på indre motivasjon som interesse målt 

ved fortsatt spilleaktivitet etter endt oppgave, var sensitive for negative effekter ved 

prestasjonsmål. Spesielt for deltakere med en lav mestringsorientering underminerte 
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prestasjonsmål deres interesse for aktiviteten (Elliot og Harackiewicz 1994). Disse 

undersøkelsene har som utgangspunkt at individet enten har et mestringsmål eller et 

prestasjonsmål. Man kan imidlertid også stille spørsmålet om hvilken sammenheng man 

finner mellom målorientering og indre motivasjon hvis man tar utgangspunkt i synet om 

at individet kan ha flere mål på samme tid. 

 

 

7.4.2 Hva sier et multiple goal perspective om sammenhengen med indre 

motivasjon? 

 

Med utgangspunkt i et multiple goal perspective kan man stille spørsmålet om et 

prestasjonsmål vil være ødeleggende for den indre motivasjonen når det er koblet med 

et mestringsmål. En stor andel av studiene med et slikt utgangspunkt har kommet frem 

til at det optimale utfallet er når begge typer mål er fremtredende fordi de da vil ha 

positiv effekt på ulike motivasjonsmessige utfall (Pintrich 2000b). Barron og 

Harackiewicz (2001) fant i sin studie en positiv sammenheng mellom mestrings- og 

prestasjonsmål, noe som innebærer at deltakerne ikke hadde kun et av målene, men 

begge. Her var det imidlertid mestringsmål som hadde en signifikant effekt på indre 

motivasjon, mens prestasjonsmål hadde en positiv sammenheng med prestasjoner. 

Motsatt hadde mestringsmål ingen effekt på prestasjoner, og prestasjonsmål ingen effekt 

på indre motivasjon. Hvert mål hadde med andre ord en positiv hovedeffekt på ulike 

variabler, og tilstedeværelsen av et prestasjonsmål underminerte ikke indre motivasjon 

når det ble koblet med et mestringsmål. I denne studien der man tok utgangspunkt i 

individenes allerede eksisterende målkonstellasjon, hadde mestringsorientering ingen 

modererende effekt på deltakernes målorientering.  

 

I en tilsvarende studie der målorientering i stedet ble eksperimentelt manipulert, viste 

ikke en spesiell målorientering seg å være ideell for deltakerne (Barron og Harackiewicz 

2001). I stedet ble effektene av de eksperimentelt påførte målene moderert ved hjelp av 

personlighetskarakteristikker i form av mestringsorientering. Når det gjaldt å fremme 

indre motivasjon i form av interesse, viste mestringsmål seg å være det beste for 

individer med en lav mestringsorientering. Samtidig var det prestasjonsmål som hadde 

positiv sammenheng med interesse for individer med en sterk mestringsorientering. 

Barron og Harackiewicz støtter, men utvider også resultatene til Harackiewicz og Elliot 
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(1993) siden de konkluderer med at mestringsorientering er en modererende faktor for 

målenes effekt. Dessuten gjennomførte de studien i en akademisk kontekst, noe som 

indikerer at studien til Harackiewicz og Elliot lar seg generalisere. 

 

Når man manipulerer målene virker det som om forholdet mellom mål og ulike utfall 

blir mer komplisert enn om man tar utgangspunkt i selvbestemte mål. 

Personlighetsfaktorer, som i dette tilfellet mestringsorientering, kan i større grad synes å 

spille en modererende rolle når målene er påført av en ytre kilde. Å kun påføre ulike 

mål til individene holder med andre ord ikke om man vil ha frem de fordelene de ulike 

målene gir. Man må her ta med i betraktningen personlighetfaktorer som 

mestringsorientering, noe som er viktig å huske på under intervensjonsarbeid (Barron 

og Harackiewicz 2001).  

 

Innen studiet av målorientering har man gjerne sett på konsekvensene for den aktuelle 

mestringsaktiviteten som individet holder på med for øyeblikket. Studiet av indre og 

ytre motivasjon har gjerne blitt studert i en videre kontekst der man ser på 

konsekvensene for mestringsatferd på lang sikt (Butler 1987). Likevel indikerer 

forskningen som vi har sett at målene man setter seg i en bestemt situasjon påvirker 

individets indre motivasjon for aktiviteten. På den annen side har dette kapittelet vist at 

det eksisterer en del inkonsistens i litteraturen omkring forholdet mellom målorientering 

og indre motivasjon. Man er imidlertid enige om er at mestringsmål fremmer indre 

motivasjon, mens man er mer usikre på prestasjonsmålenes rolle i denne sammenheng. 

Her må man skille mellom det å faktisk fremme versus det å ikke underminere indre 

motivasjon. Det er mange studier som indikerer at tilnærmingsprestasjonsmål ikke 

underminerer indre motivasjon, men færre som viser at samme type mål faktisk 

fremmer indre motivasjon hos individer. 
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8.0 SAMMENHENGER MELLOM DE TRE AKTUELLE TILNÆRMINGENE 

TIL STUDIET AV MESTRINGSMOTIVASJON 

 

 

Den parvise sammenligningen av de aktuelle tilnærmingene har avslørt at det eksisterer 

både likheter og forskjeller. Vi har sett at de ulike tilnærmingene tar opp mange av de 

samme prosessene, og at de på noen områder overlapper hverandre. På bakgrunn av den 

allerede gjennomførte analysen vil det derfor være naturlig å anta at alle tre 

tilnærmingene er relatert til hverandre, og derfor kan fremstilles i en integrerende 

modell. Med bakgrunn i de tidligere sammenligningene i tillegg til en forholdsvis ny og 

meget aktuell studie, vil dette kapittelet forsøke å svare på spørsmålet om det lar seg 

gjøre å forene alle tre tilnærmingene til en integrerende modell som illustrerer 

mestringsmotivasjon. 

 

 

8.1 EN MODELL OVER MESTRINGSMOTVER, MÅLORIENTERINGER, 

INDRE INTERESSE OG AKADEMISKE PRESTASJONER 

 

Det har blitt gjennomført lite forskning som samtidig tar for seg alle de sentrale 

komponentene i denne oppgaven. I så måte er en japansk studie gjennomført av Tanaka 

og Yamauchi (2001) banebrytende. I denne studien tar de opp sammenhenger nettopp 

mellom alle de tre tilnærmingene som har blitt presentert. Denne studien vil dermed 

kunne belyse oppgavens overordnede spørsmål som er om det faktisk eksisterer 

sammenhenger mellom de tre ulike tilnærmingene til studiet av mestringsmotivasjon. 

Kom de i denne undersøkelsen frem til at det faktisk eksisterer visse sammenhenger, og 

eventuelt hvilke? 

 

 

8.1.1 Studiens utgangspunkt 

 

Den aktuelle studien tar utgangspunkt i mestringsmotivene, det vil si motivet for å 

oppnå suksess og motivet for å unngå nederlag, og undersøker effektene av disse 

motivene på målorientering. Den har revidert målteori som utgangspunkt i og med at 

forskerne tar med i betraktningen både mestringsmål, tilnærmingsprestasjonsmål og 
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unngåelsesprestasjonsmål. I tillegg ser studien på effektene av ulike målorienteringer på 

indre interesse for læring og på akademiske prestasjoner. Interesse er som vi tidligere 

har sett en ofte brukt indikator på indre motivasjon (Deci og Ryan 1985:29).  

 

Med bakgrunn i eksisterende forskning på området, som også har blitt diskutert tidligere 

i denne oppgaven, dannet forskerne seg visse hypoteser om hvilke resultater de kom til 

å få. De antok at mestringsmål ville være forbundet med motivet for å oppnå suksess, 

mens unngåelsesprestasjonsmål ville være forbundet med motivet for å unngå nederlag. 

I tillegg forventet de at tilnærmingsprestasjonsmål kom til å være forbundet både med 

motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå nederlag. Når det gjelder 

sammenhengen mellom de ulike målene og indre interesse, forventet Tanaka og 

Yamauchi at mestringsmål fremmer interesse, mens unngåelsesprestasjonsmål 

underminerer interesse. Tilnærmingsprestasjonsmål vil på den annen side ikke ha noen 

sammenheng med interesse. De antok også at prestasjoner kom til å ha en positiv 

sammenheng med mestringsmål, men det samme gjelder imidlertid 

tilnærmingsprestasjonsmål om man kun vurderer overflatekunnskaper. Da er det faktisk 

forventet at denne typen mål fører til de beste karakterene. På den annen side har vi 

unngåelsesprestasjonsmål som antas å være negativt korrelert med prestasjoner.  

 

Deltakerne i studien var 292 japanske elever på en high school som bestod av rene 

jenteklasser. Med utgangspunkt i the Goal Orientation Scale utviklet av Elliot og 

Church (1997) og the Achievement Motives Scale utviklet av Gjesme og Nygård (1970), 

fikk elevene først målt henholdsvis målorientering og mestringsmotiver. Senere i 

semesteret ble indre interesse målt, før lærerne til slutt svarte på spørsmål om hver 

enkelt elevs akademiske prestasjoner.   

 

 

8.1.2 Studiens resultater 

 

Faktoranalysen av målorienteringskonstruksjonene bekreftet at prestasjonsmål består av 

to dimensjoner, og kan deles opp i et tilnærmings- og et unngåelsesprestasjonsmål. 

Dette gir støtte til den reviderte målteorien og forskningen gjennomført av Elliot og 

kolleger (Elliot og Harackiewicz 1996, Elliot og Church 1997). Om vi ser på resultatene 

ut i fra forskernes hypoteser, kom de frem til at mestringsmål er sterkt relatert til 
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motivet for å oppnå suksess (.85). Til tross for at denne sammenhengen er mye svakere, 

er mestringsmål også signifikant relatert til motivet for å unngå nederlag (.32). Samtidig 

er unngåelsesprestasjonsmål i sterk grad relatert til motivet for å unngå nederlag (.79), 

men har også en signifikant sammenheng med motivet for å oppnå suksess (.25). 

Tilnærmingsprestasjonsmål er relatert både til motivet for å oppnå suksess (.52), og til 

motivet for å unngå nederlag (.43). Når det gjelder elevenes indre interesse og 

akademiske prestasjoner, viser begge komponenter en signifikant sammenheng med 

mestringsmål (.57 og .33), mens de to formene for prestasjonsmål ikke har en 

signifikant sammenheng. Disse resultatene ble av Tanaka og Yamauchi (2001) 

presentert i en integrerende modell over mestringsmotiver, målorientering, indre 

interesse og akademiske prestasjoner som kan illustreres på følgende måte: 
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            signifikant p < .05 

 

 

Figur 5. En modell over mestringsmotiver, målorienteringer, indre interesse og 

akademiske prestasjoner (Tanaka og Yamauchi 2001).           
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8.2 HVA SIER DENNE STUDIEN OSS?            

 

Etter å ha sett på hvilke resultater de kom frem til i denne studien kan man stille 

spørsmålet om hva disse resultatene egentlig sier oss. Blir forskernes hypoteser 

bekreftet, eller er noen av resultatene uventede? Vesentlig for dette kapittelet er 

dessuten å se på om det er en forbindelse mellom resultatene fra denne studien og 

analysen som har blitt gjort av sammenhengene mellom to og to av de aktuelle 

tilnærmingene. Blir slutningene som er trukket tidligere i oppgaven støttet av denne 

studien?  

 

 

8.2.1 Mestringsmotivenes relasjon til målorientering 

 

Det som i første omgang er verdt å se nærmere på, er sammenhengene mellom 

mestringsmotivene og ulike målorienteringer. Som forventet er det en sterk korrelasjon 

mellom Ms og mestringsmål og Mf og unngåelsesprestasjonsmål, noe som er i samsvar 

med oppgavens tidligere konklusjoner. På den annen side viser denne studien en positiv 

sammenheng mellom Mf og mestringsmål, en sammenheng som ikke har kommet frem 

i noen av de tidligere studiene vi har sett på. Det samme gjelder forholdet mellom Ms 

og unngåelsesprestasjonsmål. Hvordan kan dette forklares?  

 

Tanaka og Yamauchi (2001) testet dette tilfellet nærmere ved å dele elevene inn i 

grupper på grunnlag av deres motivkonstellasjon. Når det gjaldt forholdet mellom 

mestringsmotivene og mestringsmål, viste det seg at elever med høyt Ms hadde de 

høyeste skårene på mestringmål uavhengig av Mf, men gruppen med et lavt Ms og et 

høyt Mf hadde høyere skårer enn gruppen med både lavt Ms og lavt Mf. Dette indikerer 

at Ms først og fremst er relatert til høye mestringsmål, men om dette motivet er lavt, kan 

Mf være forbundet med samme type mål. Tilsvarende gjelder for relasjonen mellom 

motivet for å oppnå suksess og unngåelsesprestasjonsmål. I utgangspunktet er det elever 

med et høyt Mf uavhengig av om Ms er høyt eller lavt, som har de sterkeste 

unngåelsesprestasjonsmålene. Om Mf er lavt er det likevel mulig at Ms kan være 

relatert til denne typen mål. Siden disse resultatene er inkonsistente med tidligere 

forskning, poengterer Tanaka og Yamauchi at det er nødvendig med mer forskning for å 
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finne ut av om disse uventede sammenhengene er spesielle for dette japanske utvalget 

(Tanaka og Yamauchi 2001).  

 

Når der gjelder unngåelsesprestasjonsmål bekrefter imidlertid denne studien at dette 

målet har sin bakgrunn både i motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå 

nederlag. Tanaka og Yamauchi fant ut at denne typen mål er sterkest hos personer som i 

tillegg til å ha et høyt motiv for å oppnå suksess, har et høyt motiv for å unngå nederlag. 

Motivene kommer dermed i konflikt med hverandre siden de representerer motstridende 

tendenser. Selv om disse personene har et sterkt motiv for å oppnå suksess, opplever de 

usikkerhet i forhold til egne evner slik at disse må bekreftes ved suksess. Denne 

bekreftelsen får man i følge individer med dette målet, blant annet ved å være bedre enn 

andre (Tanaka og Yamauchi 2001). 

 

 

8.2.2 Målorienterings relasjon til indre interesse 

 

Avsnittet ovenfor kan også være med på å forklare hvorfor tilnærmingsprestasjonsmål 

ikke korrelerer med indre interesse i denne studien. Angsten for å ikke få positiv 

bekreftelse på egne evner har en modererende effekt på motivet for å oppnå suksess, og 

er ødeleggende for den indre interessen for oppgaven (Tanaka og Yamauchi 2001). 

Dette er i samsvar med mye av den tidligere forskningen som i likhet med denne studien 

har elevenes allerede eksisterende målorientering som utgangspunkt (Elliot og Church 

1997, Church m.fl 2001). Om man ser på unngåelsesprestasjonsmåls forhold til indre 

interesse, er det naturlig å forvente at individer med et sterkt unngåelsesmål vil være 

uvillige til å ta del i akademiske aktiviteter i utgangspunktet, og dermed være negativt 

korrelert med indre interesse. Dette kom imidlertid ikke frem i denne studien, og 

forskerne hevder at man trenger mer forskning som ser på hvilke variabler som moderer 

forholdet mellom mål og ulike utfallsvariabler. Når det gjelder mestringsmål er 

resultatet konsistent med tidligere forskning der det er en klar positiv korrelasjon med 

indre interesse for læring (Tanaka og Yamauchi 2001). 
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8.2.3 Målorienterings relasjon til prestasjoner 

 

Denne studien indikerer at det er mestringsmål som fremmer de beste akademiske 

prestasjonene, mens ingen av prestasjonsmålene viser en relasjon til prestasjoner. Dette 

er et interessant funn da det strider i mot mye av den tidligere forskningen som er gjort 

på sammenhengen mellom målorientering og prestasjoner. Som vi var inne på tidligere i 

oppgaven (se kapittel 4), er det mange studier gjort med collegestudenter i utvalget som 

viser at det ikke er en sammenheng mellom mestringsmål og prestasjoner. På den annen 

side kommer de i stedet frem til at tilnærmingsunngåelsesmål har en positiv effekt på 

prestasjoner. Inkonsistensen mellom de ulike studiene kan muligens komme av ulike 

vurderingsprosedyrer. Denne japanske studien bruker lærernes generelle og helhetlige 

vurdering av elevenes prestasjoner heller enn antall riktige svar på en multiple choice 

eksamen, slik de fleste studier hittil har gjort. Her kan det være en forskjell i om man 

vurderer elevenes dypere forståelse og helhetstenkning eller mer overflatekunnskaper i 

form av gjenkjennelse av definisjoner og fakta. Tidligere forskning har vist at 

tilnærmingsprestasjonsmål fremmer nettopp overflateprosessering, mens mestringsmål 

har sammenheng med en dypere forståelse av materialet (Elliot, McGregor og Gable 

1999, Simons m.fl. 2004). Det kan virke som om det er den sistnevnte sammenhengen 

som slår heldig ut på prestasjoner i denne studien (Tanaka og Yamauchi 2001).  

 

Modellen som illustrerer sammenhengene mellom mestringsmotiver, målorienteringer, 

indre interesse og akademiske prestasjoner, samsvarer i stor grad med de slutninger som 

har blitt trukket tidligere i oppgaven. Vi ser tydelig at motivet for å oppnå suksess har 

positiv sammenheng med mestringsmål, mens motivet for å unngå nederlag er relatert 

til unngåelsesprestasjonsmål. I tillegg ser vi at tilnærmingsprestasjonsmål er relatert 

både til motivet for å oppnå suksess og motivet for å unngå nederlag. På samme tid er 

det uventet at denne studien også finner signifikante sammenhenger mellom motivet for 

å unngå nederlag og mestringsmål, og motivet for å oppnå suksess og 

unngåelsesprestasjonsmål. Som Tanaka og Yamauchi poengterer er det her nødvendig 

med videre forskning for å finne ut om dette resultatet lar seg generalisere utover det 

aktuelle utvalget. Studien bekrefter dessuten også den positive sammenhengen mellom 

mestringsmål og indre interesse, noe som synes å være et konsistent funn innen 

forskningen. Vi har tidligere sett at en del forskning viser en positiv sammenheng 

mellom tilnærmingsprestasjonsmål og prestasjoner, og ingen sammenheng mellom 
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mestringsmål og prestasjoner. Dette har også tidligere i oppgaven blitt diskutert i 

forhold til ulike vurderingsprosedyrer (se kapittel 4). Her trengs det flere studier som 

vurderer elevenes dype og helhetlige kunnskaper i stedet for overflatekunnskaper i form 

av multiple choice eksamener. Muligens vil man da komme frem til at mestringsmål er 

relatert til prestasjoner slik som i denne studien.  
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9.0 AVSLUTNING 

 

 

Avslutningsvis skal vi prøve å samle trådende fra fremstillingen av de ulike 

tilnærmingene til studiet av mestringsmotivasjon, og få et mer helhetlig blikk på 

oppgavens problemstilling, som spør om det eksisterer grunnleggende fellestrekk 

mellom de tre ulike tilnærmingene som har vært hovedfokus for denne oppgaven. 

Hvilke slutninger kan vi trekke ut i fra den teoretiske analysen som har blitt foretatt, og 

får disse slutningene konsekvenser for praksis og videre forskning? 

 

 

9.1 SAMMENFATNING OG KONKLUSJONER 

 

Den første delen av oppgaven bestod av en presentasjon av tre ulike tilnærminger til 

studiet av mestringsmotivasjon, henholdsvis klassisk mestringsmotivasjonsteori, teori 

om indre versus ytre motivasjon, og målorienteringsteorier. Disse tre tilnærmingene har 

forskjellige utgangspunkt til studiet av menneskelig mestringsatferd, og dette fører til 

ulike måter å forklare denne type atferd på. I klassisk teori om mestringsmotivasjon, 

som ofte bygger på McClelland og Atkinsons pionerarbeider, er motiver det sentrale 

begrepet. Motiver er stabile personlighetstrekk som blir vekket i situasjoner der man har 

forventninger om positiv eller negativ affekt. Mestringsmotivet består av et 

tilnærmingsaspekt i form av motivet for å oppnå suksess, og et unngåelsesaspekt i form 

av motivet for å unngå nederlag. Hvilket av disse motivene som er fremtredende i 

mestringssituasjoner får betydning for mestringsatferden, deriblant prestasjoner.   

 

Neste tilnærming som er presentert i denne oppgaven, forklarer mestringsatferd ut i fra 

om den er indre eller ytre motivert. Indre motivert atferd er styrt av en indre interesse 

for aktiviteten i seg selv, og gir individet en følelse av kompetanse og autonomi. Om 

atferden på den annen side er ytre motivert, er den styrt av noe ytre, for eksempel å 

utføre en aktivitet for å oppnå en belønning eller å unngå straff. I hvilken grad atferden 

er indre eller ytre motivert får dermed betydning for individets mestringsatferd og 

påfølgende prestasjoner.  
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Den tredje og siste tilnærmingen som ble presentert er målorienteringsretningen. Denne 

hevder at det er målene individet setter seg som har betydning for mestringsatferden. 

Tradisjonelt har forskere hevdet at det er mestringsmål som fremmer optimale utfall, 

deriblant prestasjoner, mens prestasjonsmål har blitt betraktet som uheldig. Etter hvert 

har man imidlertid i tråd med klassisk mestringsmotivasjonsteori, kommet frem til at 

prestasjonsmål kan deles opp i en tilnærmings- og en unngåelseskomponent der 

tilnærmingsprestasjonsmål ikke nødvendigvis har så negative konsekvenser for 

individets mestringsatferd.   

 

På bakgrunn av fremstillingen av de tre tilnærmingene eller tradisjonene innenfor 

studiet av mestringsmotivasjon, ble teoriene sammenlignet parvis for å se om de hadde 

grunnleggende fellestrekk slik at de eventuelt kan integreres i en modell som forklarer 

mestringsatferd. Oppgavens hovedfunn indikerer at: 

 

• Motivet for å oppnå suksess er positivt relatert til indre motivasjon 

• Motivet for å unngå nederlag er negativt relatert til indre motivasjon 

• Ytre motivasjon har ingen sammenheng med mestringsmotivene 

• Motivet for å oppnå suksess predikerer mestringsmål 

• Motivet for å unngå nederlag predikerer unngåelsesprestasjonsmål 

• Mestringsmål er positivt relatert til indre motivasjon 

• Unngåelsesprestasjonsmål er negativt relatert til indre motivasjon 

 

 

Til slutt ble en undersøkelse som tar for seg alle de tre tilnærmingene tatt opp og 

diskutert i forhold til de nevnte slutningene som ble trukket ut i fra oppgavens tidligere 

sammenligningskapitler. Det viste seg at denne undersøkelsen i stor grad bekreftet de 

tidligere slutningene, og den danner en modell der alle tre tilnærmingene blir integrert. 

Spesielt ser vi her at motivet for å oppnå suksess her har en sterk sammenheng med 

mestringsmål som igjen henger sammen med indre interesse, som kan være en indikator 

på indre motivasjon. Det er disse konstruksjonene som forskningen fremhever som 

positive for individets mestringsatferd. På den annen side har vi en sammenheng 

mellom motivet for å unngå nederlag og unngåelsesprestasjonsmål, som begge i følge 

forskningen har en negativ effekt på mestringsatferd. De førstnevnte konstruksjonene 
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har det til felles at de fremmer en tilnærmingsatferd, mens motivet for å unngå nederlag 

og unngåelsesprestasjonsmål på den annen side fører til en unngåelsesatferd i møte med 

mestringssituasjoner. Som vi ser er det klassiske skillet mellom tilnærming og 

unngåelse anvendbart også på de andre tilnærmingene, og det kan ut i fra slutningene 

trukket gjennom denne oppgaven se ut som om de mer globale motivene er selve 

grunnlaget for mestringsatferd. Disse gir seg imidlertid utslag på andre mer konkrete 

områder vesentlig for mestringsatferd, for eksempel gjennom målene individet setter 

seg, og i hvilken grad atferden er preget av indre motivasjon. 

 

Vi ser her at man gjennom motivasjonsforskning har kommet frem til hvilke elementer 

som er med på å påvirke individers mestringsatferd. Denne kunnskapen kan brukes i 

mange sammenhenger der det er snakk om individers kompetanse, og man kan stille 

spørsmålet om hvilke konsekvenser oppgavens slutninger får for praksis blant annet i 

skole og arbeidsliv. 

 

 

9.2 HVILKE KONSEKVENSER FÅR RESULTATENE FOR PRAKSIS? 

 

Teorien og forskningen som har utgjort grunnlaget for analysen i denne oppgaven, får 

selvfølgelig praktiske konsekvenser. Disse har det dessverre ikke blitt mulighet til å ta 

opp på grunn av oppgavens begrensede omfang. Likevel er det viktig å huske på at de 

ulike tilnærmingene som er presentert kan være viktige bidragsytere til å forbedre 

praksis. Konsekvensene av de funnene som er gjort her indikerer at visse motivasjonelle 

prosesser er bedre enn andre for å fremme optimal læring, og at det er disse man derfor 

må søke å fremme i skolen.   

 

Tilpasset opplæring er et sentralt element i den nåværende læreplanen, L-97. 

Læreplanen sier i denne sammenheng at alle elever må få møte utfordringer som svarer 

til deres individuelle forutsetninger, og at det derfor kreves at alle sidene ved 

opplæringen blir lagt til rette med tanke på de ulike forutsetningene elevene har (L-

97:58). Når det er snakk om alle sider ved opplæringen kommer motivasjon inn som et 

sentralt element. For å fremme en veltilpasset mestringsatferd krever dette at man også 

tar med i betraktning elevens motivasjon, for som denne oppgaven viser har elevens 

motivasjon i mestringssituasjoner mye å si for den påfølgende mestringsatferdenen og 
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de prestasjonsmessige resultatene av denne. For at lærere skal kunne legge til rette for å 

fremme positive motivasjonelle prosesser, krever dette kunnskap om faktorer som 

påvirker elevers mestringsmotivasjon.   

 

Gjennom analysen av de ulike tilnærmingene kom det frem hvilke komponenter som 

anses som positive i forhold til individers mestringsmotivasjon og påfølgende 

mestringsatferd. Det tegnes et bilde som indikerer at motivet for å oppnå suksess, 

mestringsmål og indre motivasjon har en positiv innvirkning på mestringsmotivasjon, 

mens motivet for å unngå nederlag og unngåelsesprestasjonsmål har en negativ 

innflytelse. Vi har også sett at det også er mange som hevder at ytre motivasjon er 

uheldig for elevens motivasjon i mestringssituasjoner. Hvilke implikasjoner får den 

nevnte kunnskapen for undervisningssituasjonen?  

 

Noe som ikke kom tydelig frem gjennom den teoretiske analysen, er at alle de ulike 

retningene har sett på hvordan man med utgangspunkt i teori om mestringsmotivasjon, 

kan legge til rette for en bedre praksis. For eksempel har Gjesme (1972, 1973, 1979) 

sett på hvordan forskjeller i mestringsmotivene blant elever kan gi seg utslag i 

undervisningssituasjonen, og dermed hvordan man må legge til rette for tilpasset 

opplæring. Ames (1992b) er en av dem som har sett på hvordan man kan fremme en 

adekvat målorientering blant elever. Hun har i den forbindelse prosjektet TARGET som 

involverer seks dimensjoner ved klasseromsstrukturen, som utgangspunkt.  

 

Til tross for at det eksisterer litteratur på hvordan man kan fremme optimale 

motivasjonelle prosesser i klasserommet må man ta med i betraktningen de 

rammefaktorene som eksisterer for dette arbeidet. Hvordan er forholdene tilrettelagt for 

å fremme optimal motivasjon og læring i skolen? Dette krever stor grad av tilpasset 

opplæring, noe som er en utfordrende oppgave for dagens inkluderende skole. I tillegg 

opplever skolene et ytre press på å skulle vurdere de ulike elevene, blant annet for å 

skille mellom dem når det gjelder videre skolegang. På denne måten fremmer skolen 

eksplisitt ytre motivasjon og prestasjonsmål, ettersom dette impliserer normative 

standarder elevene må forholde seg til. I tillegg er det nå satt i gang nasjonale prøver 

som gjennom offentliggjøring også gjør det mulig å vurdere hvordan ulike klasser og 

skoler skiller seg fra hverandre i henhold til elevprestasjoner. Dette vil muligens kunne 
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bidra til å forsterke fokuset på ytre faktorer både blant lærere og elever, og vekk fra 

individuell fremgang og interesse som mål for læring.  

 

Selv om det i denne oppgaven har blitt fokusert på skolesituasjonen, så ble det nevnt 

innledningsvis at motivasjon er en viktig komponent i all menneskelig atferd, og 

dermed har betydning for mange ulike livsområder. Kunnskap om mestringsmotivasjon 

begrenser seg følgelig ikke kun til en skolekontekst, men kan anvendes for eksempel i 

arbeidslivet, da dette er en kontekst der individet møter forventninger om kompetanse 

og mestring. Her kan man bruke kunnskapen om mestringsmotivasjon nettopp til å 

fremme motivasjon blant de ansatte. Dette kan igjen ha en effekt på påfølgende 

prestasjoner, noe denne oppgaven har indikert. Man kan imidlertid innvende at det er få 

forunt å ha en jobb der de til stadighet møter optimale utfordringer, føler interesse og 

personlig fremgang og utvikling. Ytre faktorer står ofte sentralt, og det er som vi har sett 

diskusjoner i litteraturen om i hvor stor grad disse er skadelige for motivasjonen. Det 

kan likevel være viktig å ha kunnskaper om hvilke motivasjonelle prosesser som kan ha 

effekt på den indre interessen for arbeidet og på resultatene, om man ønsker å skape 

gode vilkår i arbeidslivet.  

 

I tillegg til skole og arbeidsliv er forskning på mestringsmotivasjon også viktig innen 

idrettsverdenen. For utøvere på et høyt nivå er mestringsmotivasjon et avgjørende 

element da fokuset her er nettopp på mestring og kompetanse. For topputøvere er 

personlig fremgang viktig, og for å fremme personlig utvikling og som en følge av dette 

bedre prestasjoner, kan kunnskap om motivasjonelle prosesser være til hjelp. Vi ser med 

andre ord at det på mange områder er viktig med forskning på mestringsmotivasjon, og 

man kan derfor stille spørsmålet om hvor veien går videre for forskningen på dette 

feltet. 

    

 

9.3 HVILKE KONSEKVENSER FÅR RESULTATENE FOR VIDERE 

FORSKNING? 

 

Det er gjennomført mye forskning innenfor hver av de tre ulike tilnærmingene til studiet 

av mestringsmotivasjon, og tradisjonelt sett har disse blitt studert i isolasjon. Det er først 

i den siste tiden man for alvor har begynt å fokusere på sammenhengene mellom de 
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ulike tilnærmingene. Det interessante er imidlertid at når man først har begynt å studere 

mestringsatferd på tvers av ulike tilnærminger, har man funnet ut at det faktisk 

eksisterer visse fellestrekk. Dette fører til at vi kan få et mer helhetlig syn på 

mestringsmotivasjon, og eventuelt integrere de sammenhenger som er funnet i en 

enhetlig modell. Med mer forskning kan man også utvide og nyansere denne modellen. 

 

Det er imidlertid også viktig å ta vare på den enkelte tilnærmings detaljrikdom da disse 

ofte kan bli svekket i integrerende modeller. Slike modeller er på den annen side viktige 

for å kunne se ulike teorier og tilnærminger i sammenheng, og der samspillet mellom 

helheten og delene kan bidra til å gi en rikere forståelse av et fenomen. Det er også 

viktig å finne ut om ulike tilnærminger faktisk skiller seg fra hverandre, eller om de kun 

bruker ulike navn på de samme konstruksjonene. Dette vil i så fall forskningen ikke 

være tjent med, da dette skaper mer forvirring enn klarhet og presisjon.  

 

Selv om vi er i gang med å få en mer integrert modell over mestringsmotivasjon er det 

som vist i denne oppgaven, visse funn som er å betrakte som inkonsistente. Her er det 

derfor behov for videre forskning blant annet på rollen tilnærmingsprestasjonsmål 

spiller i den motivasjonelle prosessen. Er denne type mål fordelaktig, og eventuelt i 

hvilke situasjoner? Eksisterer det dessuten en konstruksjon som kan betegnes 

unngåelsesmestringsmål, eller består mestringsmål kun av tilnærmingsatferd? I hvor 

sterk grad er de stabile motivene avgjørende for hvilke mål individet setter seg? Dette er 

spørsmål vi ikke har fått noen klare svar på i denne oppgaven, og som kan være 

spennende temaer for videre forskning. Forskere har så vidt begynt å undersøke disse 

spørsmålene nærmere, men i tiden som kommer vil antakelig mer forskning på dette 

området se dagens lys, og vi vil muligens få svar på flere av spørsmålene som har blitt 

stilt i denne oppgaven.   
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