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Sammendrag:  

Problemstilling: Hvilke egenskaper ved veiledning kan skape autonom motivasjon 

for alternativer til kriminell atferd? Underspørsmål til dette er: Kan autonom 

motivasjon redusere kriminell atferd? 

 

Metode: Denne oppgaven tar for seg temaene ungdomskriminalitet, veiledning og 

autonom motivasjon. Den består av to deler, en teoretisk og en noe mindre casedel. I 

første del vil teori om ungdomskriminalitet, selvbestemmelsesteori som er en retning 

innenfor motivasjon og veiledning i forhold til det terapeutiske forholdet bli tatt opp. 

 

Del 2 tar for seg www.youtube.com som et case. Den 7. november 2007, var det en 

skole i Finland som var offer for en skolemassakre, totalt 9 mennesker ble drept 

(Wikipedia, 2007). Jeg har valgt å bruke internett som case i denne oppgaven fordi 

jeg mener det er ungdommens medie i dagens samfunn. Kommunikasjonen på 

youtube foregikk på engelsk, og jeg har da valgt å skrive referatene fra videoene på 

engelsk. Overskriftene på avsnittene i denne delen er brukernavnene deres. De prøver 

å forstå hvordan dette kunne skje og gir ulike forklaringer til dette. Jeg diskuterer 

teorien jeg har vist til i del 1 av oppgaven. Et eksempel fra responsene følger; “Like 

in the end those thing that usually get blamed, were probably one of the things 

http://www.youtube.com/
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helping the kid maintain his control. Like, I know it helps me. Imagine my cd player 

broke on a day were I was so close to snapping. And I couldn`t have my escape. I 

could have snapped, I could have done the same thing. We all could have, we all have 

this capacity.” (0LunarEclipse0, 2007).  

 

Gjennom teori i forhold Carl Rogers teori (1995) om veiledning og terapeutisk 

forhold, og selvbestemmelsesteorien til Edward Deci og Richard Ryan (2000), har det 

blitt diskutert hvorvidt autonom motivasjon kan skapes i veiledning og for å redusere 

ungdomskriminalitet. Teoriene har to ulike tilnærminger til samme ståsted, de har 

som mål at mennesket skal vokse gjennom å realisere sine potensialer (Deci og Ryan, 

2000 og Rogers, 1995). Problemet i forhold til problemstillingen er at den er 

instrumentell. Den ønsker å dirigere en atferd inn i en annen kontekst. I forhold til 

Rogers teori om veiledning (1995), mener han, på lik linje med 

selvbestemmelsesteoretikerne, at disse reaksjonene, som kriminalitet er et symptom 

på frustrasjon over samfunnet. Dersom samfunnet kan møte disse behovene, vil også 

individet ønske å tilegne seg de normer og regler som kreves for å være der (Deci og 

Ryan, 2000). 

 

Autonom regulering kan kun skapes dersom konteksten er fruktbar for autonomi. 

(Ryan og Deci, 2000). For å integrere en slik regulering må mennesker finne mening 

og korrespondere denne meningen med deres mål og verdier. En slik helhetlig, dyp 

prosess er mulig gjennom valg, vilje og frihet fra ytre kontroll som sier man skal 

gjøre og tenke på den og den måten. Autonomi gjør at man aktivt kan gå inn og 

transformere disse verdiene på egenhånd (Ryan og Deci, 2000). 

 

Dersom en person skal klare å ta med seg noe viktig for seg selv, som personen vil 

følge opp etter en veiledning, bør dette være noe personen kan stå for selv. Veileder 
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er ikke tilstede lenger, og den ytre kontrollen som går på ytre motivasjon forsvinner 

(Vallerand og Ratelle, 2002) 

 

Det som har kommet frem, både i forhold til teori og caset er at for å hjelpe et annet 

menneske bør man forsøke å skape autonom motivasjon gjennom 

veiledningselementer som empati, ektehet og ubetinget positiv aksept. Denne 

oppgaven gir også indikasjoner på at kriminell atferd kan reduseres dersom man blir 

autonomt motivert.  
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1. Innledning 

 

Internettet pulserer. Youtube pulserer. Ungdom pulserer. Temaene for denne 

oppgaven er ungdomskriminalitet, veiledning og autonom motivasjon. Først vil jeg si 

noe om handlinger. Vi handler ut i fra oss selv og andre. Mennesker er alltid 

motiverte til noe (Ryan og Deci, 2000). Om det er å se på tv eller om det er å spise, så 

er vi alltid motiverte i en eller annen retning. For å velge hvilken vei, kan veiledning 

være et betydningsfullt område. Særlig gjelder dette i forhold ungdom som har falt 

utenfor lovens grenser. Veiledning er et sted der man kan få hjelp og et sted man kan 

bli bevisst sine egne ønsker og tanker.  

 

Hvordan hjelper man et annet menneske videre på veien? Hvordan skal man klare å 

hjelpe uten at de lukker seg for deg? Hvordan skal man klare å bidra til at et 

menneske skal få det bedre i sitt liv, som følge av hjelp fra deg? Hvordan skal man få 

et menneske til å føle seg bedre og ha mer selvtillit til å takle problemene sine etter å 

ha snakket med deg? Hvordan skal man gå inn i følelsene? Hvordan skal man løse 

opp knuten? Hvordan skal man kunne unngå tragedier? Hvordan skal man skape noe 

nytt, finne løsningene? Løsningene som ligger rett foran deg, som kanskje er usynlig 

for klienten, men veldig synlig for deg? Hvordan skal du få et annet menneske til å se 

det du ser? Hvordan skal man få noen til å håpe når alt for denne personen virker 

håpløst? Hvordan kan man rette opp en feil som er begått? Hvordan lindre? Hvordan 

reparere? Denne oppgaven vil gi noen teorier og diskusjoner i henhold til dette. 

Svarene er opp til den enkelte. 
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"At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske 

hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at 

finde ham der, hvor han er og begynde der. 

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, 

han er selv i inbildning, 

naar han mener at kunne hjælpe den anden.”  

Søren Kierkegaard (sitat, 2007a) 

 

 

Så hvor er ungdommen? På nettet. En alternativ tolkning av den strofen ovenfor, men 

de er på nettet. Skal man finne ungdom, så finner man dem på nettet. Jeg har i denne 

oppgaven valgt å se på www.youtube.com som et case. Den 7. november 2007, var det 

en skole i Finland som var offer for en skolemassakre, totalt 9 mennesker ble drept 

(Wikipedia, 2007). Gjerningsgutten hadde vært en aktiv bruker av internett, da 

spesielt nettstedet www.youtube.com. Dette er et populært og viktig område på 

internett, hvor man legger ut videoer, musikk og annet man deler med hverandre. Et 

veldig interessant og morsomt formum, hvor de kommuniserer på tvers av 

landegrenser og med naboen. Jeg har valgt å bruke internett som case i denne 

oppgaven fordi jeg mener det er ungdommens medie i dagens samfunn. 

Kommunikasjonen på youtube foregikk på engelsk, og jeg har da valgt å skrive 

referatene fra videoene på engelsk. Overskriftene på avsnittene i den delen er 

brukernavnene deres. Et eksempel fra denne delen er:  “Like in the end those thing 

that usually get blamed, were probably one of the things helping the kid maintain his 

control. Like, I know it helps me. Imagine my cd player broke on a day were I was so 

close to snapping. And I couldn`t have my escape. I could have snapped, I could have 

done the same thing. We all could have, we all have this capacity.” (0LunarEclipse0, 

2007).  

 

http://www.youtube.com/
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Denne oppgaven er todelt. I første del vil teori om ungdomskriminalitet, 

selvbestemmelsesteori som er en retning innenfor motivasjon og veiledning i forhold 

til det terapeutiske forholdet bli tatt opp. I andre del vil caset i forhold til 

www.youtube.com presenteres. Her er det videoene til fem personer som blir referert, 

og kommentert i henhold til teori jeg vil bruke i oppgaven.  

  

Problemstillingen min er: Hvilke egenskaper ved veiledning kan skape autonom 

motivasjon for alternativer til kriminell atferd? Et underspørsmål til dette er; Kan 

autonom motivasjon redusere kriminell atferd?   

 

Autonom motivasjon er det motsatte av kontrollert motivasjon. Kontrollert 

motivasjon tar utgangspunkt i ytre faktorer for atferd. At man handler på bakgrunn av 

det andre sier man skal gjøre, eller på grunn av andre ytre konsekvenser for handling. 

Det kan være i forhold til ønskede og uønskede konsekvenser, enten det er mottakelse 

av belønning eller unngåelse av straff. Med autonom menes at man er selvinitiert og 

selvregulert i forhold til sine handlinger. Handlingen er noe som man gjør fordi man 

vil eller er interessert i å gjøre. Denne type motivasjon er basert i forhold til graden av 

kontroll en person føler i forhold til det man gjør. Indre motivasjon er autonom 

motivasjon, men også ytre regulering kan være en autonom motivasjon. Dette skjer 

dersom personen har personen gjort disse reguleringene til sitt eget. De ytre faktorene 

har blitt en del av personen, slik at det er en likevekt mellom de ytre og indre krav for 

regulering. Dette vil spesielt bli sett på i en av underteoriene til 

selvbestemmelsesteorien, henholdsvis organismisk integrasjonsteori (Deci og Ryan, 

2000).  

 

I kapittel 2, vil jeg ta for meg ungdomstid og kriminalitet, deretter vil 

selvbestemmelsesteorien i forhold til autonom motivasjon belyses. I kap 3.1.4 vil 

basisbehovene belyses, veiledning vil da komme inn i bildet. Dette fordi jeg først 

http://www.youtube.com/
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ønsker å forklare hva selvbestemmelsesteorien dreier seg om, og deretter kunne vise 

hvordan dette kan integreres. I kapittel 4 blir veiledning og det terapeutiske forholdet 

være hovedfokuset. I kapittel 4.1 vil veiledning og autonom motivasjon diskuteres 

opp mot hverandre. Veiledning og personlige mål vil ses på i kap 5 og i 5.1 vil det 

fremmes eksempler på veiledningssettinger som ikke er ideelle kontekster. Del 2 vil 

også bli kalt kapittel 6. Her blir det tatt frem fem responser fra videosnutter på 

youtube i forhold til hendelsen i Finland i november. I kap 7 avsluttes oppgaven med 

konklusjon, hvor problemstillingen besvares.  
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2.  Ungdom og kriminell atferd 

 

”Jeg tilgir lettere ungdommen tusen synder enn slett ingen.” 

Friedrich Hebbel     

(sitat, 2007)   

 

I dette kapittelet vil det først defineres hva som menes med ungdomstid, deretter vil 

det belyses hvilke faktorer som kan føre til kriminell atferd hos ungdom.  

 

2.1 Ungdomstid 

 

Ungdomstiden blir definert som en livsfase med en bestemt sosial plassering i 

samfunnet. Et sted mellom 8-14 år ender barnealderen og et sted mellom 20-35 går 

man inn i voksenalderen.  Ungdomstiden består av to faser; modningsfasen og 

juniorfasen. Modningsfasen hvor vekst og pubertet er viktig, fokuserer på individets 

utviklingsmuligheter (Paxlex, 2007). 

 

Juniorfasen er ventetid. Den fronter seniorene som forsøker å holde på sin makt, og 

juniorene som ønsker innpass i samfunnet. ”Før” var overgangen mellom barn og 

voksen kortvarig og enkel, markert med en innføringsseremoni som f.eks. 

konfirmasjonen. Dersom denne kirke- og familieriten har hatt mening, har den 

imidlertid understreket overgangen fra barn til ungdom. Det forklares videre at 

ungdomstiden er et livsrom i den moderne innvielsesseremonien i samfunnet. 

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Friedrich&en=Hebbel
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Ungdomstiden preges av opprør og frigjøring, og på samme tid er den en forskansing 

i den kritiske livsfasen for mening i en ellers meningsløs verden (Paxlex, 2007). 

  

Det tar lengre tid før ungdom får ta del i voksenlivet. Det går ikke lenger fra tretten til 

nitten, men langt inn i 20 årene (Christie, 1982a). Ungdommen i dag har ikke styring 

fra kulturelt arvegods, eller materielle oppgaver. De må omtrent skape sin egen 

samfunnsforståelse og mening i sitt liv. Denne forståelsen og meningen skal gjøres i 

en ytre situasjon, hvor lønnet arbeid er vanskelig å få tak i, og den tomme tiden er 

stor. Resultatet faller lett på rådvillhet og tvil i forhold til forståelse av samfunnet og 

seg selv. Dette kan føre til det de voksne ønsker å forhindre. Man avskjermer dem fra 

et sted de burde ha deltatt (Christie, 1996).  Dette kan skape frustrasjon blant de som 

blir utstøtt og i følgende kapittel vil det ses videre på kriminell atferd hos ungdom.  

 

2.2 Kriminalitet  

 

Forbrytelse, problemer i forhold til myndighetspersoner og aggresjon refererer til 

antisosial atferd. Denne atferden er et bevis på at han eller hennes oppførsel ikke 

møter de forventninger som autoritetsfigurer og sosialetiske normer krever. Atferden 

kan variere fra en rekke små konflikter med autoriteter eller store krenkelser av 

sosialetiske normer (Bailey, 2003). Ordet forbrytelse medfører at handlingene kan 

straffes i henhold til straffeloven. Personer under 15 år som begår kriminelle 

handlinger kan ikke straffes (straffeloven § 46). Dette er det strengeste reaksjon som 

staten kan ta i bruk på sine borgere. (Christie, 1982b). De færreste kommer innunder 

denne kategorien. Handlingene til personer som faller innunder kategorien er 

alvorlige og gjentakende. Forskerne påpeker videre at det er en kjensgjerning at unge 

som begår kriminalitet er dårlige til, og ufleksible i sine metoder for å løse konflikter. 
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De mangler også strategier og ferdigheter i forhold til dette som andre tar som 

selvfølgeligheter (Bailey 2003). I forhold til rehabilitering fokuserer man på disse 

svakhetene, og trener på empati ferdighetene. Dette er for å unngå at de utvikler 

antisosial personlighetsforstyrrelse som voksne (Bailey 2003).   

 

For å fungere som friske mennesker må vi ha basisbehovene for kompetanse, 

tilhørighet og autonomi dekket (Ryan og Deci 2000). En undersøkelse av 1200 

forbrytere i alderen 10-17 år, hadde 80%  en psykisk forstyrrelse (Bailey, 2003). Det 

må ses i forhold til hva som defineres som psykisk forstyrrelse, i tillegg har 

bakgrunnen til ungdomsforbryterene mye å si (Bailey 2003).  Er det behovene som 

ikke har blitt møtt? For å skape autonomi, må man gi muligheter for autonomi (Ryan 

og Deci, 2000). I følge selvbestemmelsesteorien fører straff, ekstern kontroll, 

ambivalent tvang eller press til det motsatte av autonom motivasjon. Det vil si 

kontrollert motivasjon, som skaper usikkerhet, gjør at en minsker troen på seg selv og 

angst. Personen opplever trolig at hans eller hennes grunnleggende behov for 

autonomi, kompetanse og sosial tilknytning blir underdeterminert og at de dermed 

ikke blir møtt som mennesker (Deci og Ryan, 2000).  Har personen et sterkt behov 

for autonomi og sosial tilhørighet er trolig ikke underordning/innordning et relevant 

alternativ. Resultatene av å ikke bli møtt i forhold til sine behov, kan være 

upredikerbare. Altså at de heller velger andre alternativer, som det å søke innpass i 

kriminelle miljøer, som kan møte disse behovene. Personen handler ikke lenger på 

grunnlag av egen lyst eller internaliserte verdier i kontrollerte miljøer, men på 

bakgrunn av å tilfredsstille andre krefter i omgivelsene (Deci og Ryan, 2000).   

 

For å klare å integrere viktige samfunnsmessige verdier til seg selv, må man kunne få 

mulighet til å transformere dette på en autonom måte med andre. Disse egenskapene 

finner man igjen i veiledningsteorien, som beskrives i denne oppgaven, hvor man gir 

personen aksept og kompetanse til å ta disse valgene selv (Ryan og Deci 2000). 
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Gjennom veiledning kan individene internalisere verdier som er viktige for dem ved 

at de relaterer seg til den viktige andre på sine egne premisser (Rogers, 1995). En 

annen egenskap ved veiledning som er beskrevet i veiledningskapittelet, er 

empatibegrepet. Gjennom kommunikasjon mellom individene i veiledningen og 

gjennom empatien veileder gir, vil også individet etter hvert ta opp i seg egenskapene 

som veileder har mulighet til å gi i denne konteksten (Rogers, 1995). Å gi mulighet 

for vekst i et ikke- kontrollerende miljø, vil kunne skape større mulighet for å 

regulere seg selv i forhold til miljøet rundt, enn ved et kontrollert miljø. Grunnen til 

dette er at man ikke fokuserer på de indre egenskapene hos individet, men heller på 

atferdsresultatet (Ryan og Deci, 2002). Atferdsresultatet i dette tilfellet er 

tilsynelatende tilbakegang til gamle vaner.  

 

2.2.1 Utstøtelse 

 

Et annet perspektiv på ungdomskriminalitet er følgende utsagn; ”lovovertrederne har 

forandret seg fra modne menn til barn og ungdom” (Christie, 1982a:99). Som nevnt i 

avsnittet om ungdomstid, tar det lenger og lenger tid før ungdom får innpass i 

samfunnet. Dette medfører tre store problemer i forhold til kriminalitet; det første er 

at siden de ikke har kommet inn, forsvinner trusselen om å bli støtt ut. Dersom de 

hadde hatt en jobb de var stolte av, ville det vært vondt for dem å miste denne. Noen 

av disse ungdommene har ikke skoleplass og ikke arbeid. Det andre problemet er at 

de er vanskelige å styre. Dersom man skal ta for seg en utstøtt gruppe, er dette 

vanskeligere enn å styre enkeltindivider. Samfunnet ønsker å splitte opp gruppen, og 

forteller dem at det er opp til hvert enkelt utestengt individ å komme seg ut av dette. 

De må gjøre det med tomme hender fra begynnelse til slutt (Christie, 1982a). 

Allianser skjer både på skoler og ungdomsklubber. Det er også de som faller utenfor 

alliansene igjen. ”Samfunnet støter ut ungdommen, og ungdomsgrupper støter ut 

enkeltindivid” (Christie 1982a:98).  Hvilke egenskaper ved veiledning vil i dette 
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tilfellet kunne føre til en autonom motivasjon for alternative handlinger? Dersom man 

blir dobbelt utstøtt kan dette føre til behov for å hevde seg selv, som igjen kan føre til 

kriminelle handlinger. Behovet for tilhørighet og kompetanse er ikke møtt. Disse 

behovene er avgjørende for indre motivasjon til regulering av egen atferd. (Deci og 

Ryan, 2000).  

 

De ”dobbelt utstøtte” kan miste perspektivet i forhold til hva som bør være realitetet 

og det som kun er snakk. Det tredje problemet med å stå utenfor er noe av det samme 

som for de ”dobbelt utstøtte”. De vet ikke hvordan det egentlig er på innsiden. Dette 

gjelder også for de voksnes forståelse av hvordan ungdom har det. I forhold til å 

forberede seg på voksenlivet, støter man på vansker i forhold til voksenrollen, og 

dette kan medføre sterkere bånd til en ungdomskultur som blir vanskeligere å komme 

ut av (Christie, 1982a).  

 

Hvordan kan man skape autonomi, når tilhørighet og kompetanse er 

underdeterminert? Deres alternativ kan være å søke mot steder der behovene blir 

dekket. Siden den kriminelle atferd er vist å gjenta seg, vil det kanskje være aktuelt å 

se på andre steder, og andre aktiviteter slik at disse behovene blir dekket, og man 

igjen ikke blir så avhengig av det kriminelle miljøet for å få dekket behovene sine. 

Siden dette er basisbehov vi mennesker har, vil vi søke dette (Deci og Ryan, 2000).  

 

Oppgaver som ungdom tidligere kunne gjøre, har nå blitt mekanisert bort (Christie, 

1982a). Ordet mekanisert kan ses på som det motsatte av organisk. 

Selvbestemmelsesteorien som blir forklart i neste kapittel er en organismisk-

dialektisk teori, hvor de legger fokus på organismene, ikke mekanismene (Deci og 

Ryan, 2002). Den er en samling av fire miniteorier, hvor organismisk 

integrasjonsteori (OIT), blir spesielt synlig i forhold de beskrivelsene som følger her. 
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Dette er fordi den tar for seg graden av internalisering av ytre faktorer og hvordan 

dette preger oss. 

 

Mekanisering 
 

På grunn av denne mekaniseringen har det blitt færre arbeidsplasser for ungdom. De 

støtes ut av arbeidslivet og av utdanningsinstitusjonene. Dette kan føre til at de 

danner egne grupper og subkulturer som ikke nødvendigvis fyller dagene med 

lovmessige aktiviteter. Han svarer også på hvordan dette kan hjelpes. ”Man må gi 

ungdom rett til å delta. Avvikets problem er de løst tilknyttedes problem. Utstøtte, 

eller selvutstøtte. Romerne fryktet alltid, og med rette slavenes opprør. Det løste seg 

ved at det ble gjort folk av dem. Skoletapere og/eller lønnsarbeidsløse er våre 

samfunnsproblem. Det kan løses ved å slippe dem inn.” (Christie, 1996: 190-191). De 

lot slavene komme på lik linje med de andre menneskene som var aksepterte i 

samfunnet. De gav dem selvbestemmelse. De gav dem autonomi. De gav dem 

kompetanse. De gav dem sosial tilhørighet. Autonomi, kompetanse og sosial 

tilhørighet vil bli sett på i neste kapittel. Hvert år produserer Norge nye årsklasser 

med gamle problemer. Man må bryte denne produksjonen (Christie, 1996). Det som 

preger ungdommen som faller utenfor, er at de forsøker å leve som om det var helg 

hver dag. ”De lever i den tomme tid og fyller den med industrisamfunnets 

hovedløsning; festen som en form for tidsfordriv. Det blir de regelmessig syke av.” 

(Christie, 1996: 185).   

 

I Aftenposten (23.11.07) ble fire ungdomskriminelle gutter intervjuet på bakgrunn av 

sin karriere i skyggesiden av loven. I følge dem var det ingen voksne som reagerte på 

at de for eksempel skulket skolen. De satte igjen ranselen der og ble borte hele dagen 

i en periode på åtte måneder. Ingen voksne reagerte på at de hadde mye penger 
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mellom hendene eller at de spilte på spilleautomater. Foreldrene visste ikke hva som 

foregikk og de voksne som gjorde det, unnlot å gripe inn. De håpet kanskje at det 

skulle gå over. Videre forklares det hvordan de kom seg ut av det. Da de ble sett av 

en voksen, begynte den onde sirkelen å vikle seg opp. De kunne da se med egne, 

åpne øyne fremover.   

 

Resultatet av at deres behov ikke blir møtt, kan samfunnet møte igjen, i form av store 

utfordringer som psykiske lidelser og kriminell atferd. Det å ikke se det som 

problemer, men å se det som symptomer av behov som ikke er tilfredsstilt (Deci og 

Ryan, 2000).  Dette vil også tas opp i løpet av oppgaven. Det har nå blitt belyst hva 

som definerer og noen av faktorene som kan føre til kriminell atferd hos ungdom. I 

det følgende vil selvbestemmelsesteorien bli forklart.  
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3. Selvbestemmelsesteorien  

 

Som beskrevet i forrige kapittel er ungdom en utsatt gruppe i samfunnet når det 

gjelder kriminalitet. At man blir dobbelt utstøtt kan være med på å skape frustrasjon. I 

det følgende vil selvbestemmelsesteorien bli beskrevet, spesielt i forhold til 

basisbehov som mennesker har for å kunne utvikles og vokse på egne premisser. 

Selvbestemmelsesteorien er en organismisk- dialektisk teori. Det betyr at man 

utvikler seg i interaksjon med omgivelsene sine (Deci og Ryan, 2002).  

 

Motivasjon omfatter energi, utligning av mangelstilstand og utholdenhet. Det mest 

betydningsfulle innenfor motivasjon er at motivasjon produserer. Motivasjon kan ses 

på som én egen konstruksjon, ofte som et overfladisk element for å få folk til å 

respondere på forskjellige konsekvenser av en handling (Deci og Ryan, 2000). Denne 

type motivasjon er da personer handler på basis av ytre krav, og hvor motivasjonen er 

relatert til noe som skjer etter handlingen. Individer kan handle ut i fra eget initiativ 

eller fra andres krav. Indre motivasjon refererer til handlinger man utfører fordi det er 

interessant og morsomt. De indre drivene er i fokus her (Deci og Ryan, 2000).  

  

Mennesker har et indre driv til å utvikle og øve sine interesser. Det er naturlig for 

individene å søke utfordringer, å oppdage nye perspektiver og til å aktivt internalisere 

og transformere kulturens praksis. Ved å utfordre sine egne talenter og egenskaper, 

aktualiserer mennesker sitt potensiale (Ryan og Deci, 2000). Innenfor dette 

perspektivet blir aktiv utvikling møtt med en slags syntese, organisering eller relativ 

enhet av kunnskap og personlighet. Dette gir basis i forhold til det oppfattede selvet. 

En følelse av helhet, vitalitet og integritet. I forhold til individets oppfattelse av seg 

selv, gjør at det kan handle ut i fra dette selvet. Dette generelle synet på en aktiv 
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integrerende organisme med potensial til å handle ut i fra et samspilt selv, finnes i 

psykodynamiske og humanistiske teorier om personlighetsutvikling og kognitive 

teorier om utvikling (Ryan og Deci, 2000).  

 

Selvbestemmelsesteorien ser på individet som aktivt og med evnen til å utvikle seg på 

sine egne premisser og som tilpasser seg andre og som handler i overensstemmelse 

med seg selv. Deci og Ryan (2000) mener at individer regulerer seg selv i forhold til 

det individet mener er riktig og viktig. Dette kommer fra et autonomt ståsted, som er 

en forutsetning for indre motivasjon.  

 

Indre motivasjon er den motivasjonen man har for å drive med aktiviteter man gjør 

for aktivitetens egen skyld. Det man synes er gøy og interessant. Ikke alt er gøy og 

interessant, og selvbestemmelsesteorien har tatt dette i betraktning, ved å se på de 

ytre faktorene for regulering av atferd. Den blir beskrevet som organismisk–

integrasjonsteori (OIT) (Ryan og Deci, 2002). For å leve i et samfunn må man 

innpasse seg til de lover og regler som finnes. Disse reguleringene er formell kontroll. 

De kan håndheves og straffe de som ikke følger disse reglene. I forhold til de ytre 

reguleringer av atferd, vil straff være en konsekvens av å handle eller motivasjon for 

ikke å handle (Christie, 1997). Som diskutert tidligere har selvbestemmelsesteorien 

en annen vinkling i forhold til atferdsforandring. Atferdsforandring i forhold til å 

skape sammenheng mellom intensjon og handling bør komme av internaliserte 

autonome reguleringer, fordi det er en del av den du er og vil være. Følger av dette er 

at sjansen for at atferd reguleres er størst dersom det er viktig for en (Koestner og 

Loisier, 2002). Dersom det ikke gis mulighet for å internalisere disse, vil atferden 

forandres i det den ytre kontrollen blir mindre og mindre synlig i minnet (Ryan og 

Deci, 2002).  
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3.1 De fire miniteoriene 

 

Selvbestemmelsesteorien består av fire miniteorier. Den første er kognitiv 

evalueringsteori (CET- Cognitive Evaluation Theory) (Ryan og Deci, 2002). Den tar 

i hovedsak for seg hvordan den indre motivasjonen preges i samspill med sosiale 

situasjoner. Den andre er organistisk integreringsteori (OIT), som er gjeldene i 

forhold til gradene av internalisering av de ytre faktorene. Den tredje er kausale 

orienteringer, som beskriver ulike trekk ved individenes orientering mot en aktivitet. 

Dette har betydning i forhold til deres personlige tendens til å søke utfordringer eller 

å ønske å ha det som man har det. Den fjerde er grunnleggende behovsteori. Den 

består av forklaring av behovet for autonomi, kompetanse og sosiale relasjoner (Ryan 

og Deci, 2000) I det følgende vil teoriene bli beskrevet. OIT og behovsteorien vil 

tillegges mest vekt.  

 

3.1.1 Kognitiv evalueringsteori 

 

Denne teorien legger vekt på hva som øker og svekker individers indre motivasjon. 

Det er to hovedelementer som direkte påvirker indre motivasjon. Disse relaterer seg 

henholdsvis til autonomi og kompetanse. Forandring i ”locus of causality” refererer 

til at individet endrer plassering av årsak. Dersom en situasjon forandrer individets 

årsaksplassering i henhold til indre eller ytre motivasjon, vil selvinitieringen eller 

selvreguleringen påvirkes. Ytre årsaksplassering vil da kunne underdeterminere 

selvinitiering og selvregulering, i motsetning til den indre årsaksplassering som øker 

autonomi. Det andre elementet refererer til individets mestringsfølelse i aktiviteten. 
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Både i forhold til tidligere erfaringer og i forhold til fremtidige ønsker om utvikling 

innen for aktiviteten. Dersom oppfattelsen av kompetanse er styrket vil dette føre til 

at individet øker sin indre motivasjon i forhold til aktiviteten (Ryan og Deci, 2002).   

 

I forhold til dette, blir miljøer som er kontrollerende eller informerende i forhold til 

autonomi og kompetanse avgjørende i forhold til den indre motivasjonen man har i 

forhold til aktiviteten (Ryan og Deci, 2002). I forhold til miljøer viser det seg at 

behovet for tilhørighet eller sosiale relasjoner, influerer oppfattelsene av kompetanse 

og autonomi. Dette influerer igjen den indre motivasjonen i forhold til aktiviteten. En 

undersøkelse gjort på dette var i et klasserom ledet av en lærer som ignorerte dem. 

Elevene viste her en meget lav indre motivasjon (Ryan og Deci, 2002). Å ikke møte 

behovet for tilhørighet, vil ha en stor påvirkning i forhold til indre motivasjon. 

Graden av autonomi vil bli fokusert på i neste miniteori.  

 

3.1.2 Organismisk  intergrasjons teori (OIT) 

 

Denne teorien omfatter integrasjon av verdier og reguleringer. Den beskriver hvordan 

ytre motivasjon kan integreres i individene og gjør disse til sitt eget (Deci og Ryan 

2000). For eksempel at man er på svømmetrening fordi treneren krever det, og ikke 

fordi du synes det er gøy. Gradene av internalisering går på i hvilken grad man 

handler ut i fra sin egenvilje. Dersom man kun gjør det av press, tvang eller 

belønning er det sterk grad av ytre motivasjon. Dersom du selv mener dette er viktig 

for å vinne konkurransen, vil det være en sterk internalisering av den ytre 

motivasjonen. Du er mer selvbestemt, men du gjør det fortsatt ikke fordi du synes 

selve svømmetreningen er gøy og givende i seg selv. Ytre motivasjon er aktiviteter 

man gjør ut i fra å oppnå noe som er utenfor selve aktiviteten/handlingen. Indre 

motivasjon er en ikke-instrumentell handling (Deci og Ryan 2000).  
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Spenningen mellom indre og ytre motivasjon var basisen for de første 

eksperimentene på feltet selvbestemmelse. Disse eksperimentene viste at ytre 

belønninger, enten for eksempel penger (konkrete) eller å motta en pokal 

(symbolske), minsket den indre motivasjonen. På den annen side viser det seg at 

positive tilbakemeldinger, i form av verbale ytringer og ros, gir kraft til den indre 

motivasjonen, snarere enn å svekke den (Ryan og Deci, 2002). Dette var 

banebrytende i forhold til operant-betingingsteori som var ledende på den tiden i 

forhold til læring (Ryan og Deci, 2000). Her øker eller minker forekomsten av en 

atferd ved betingelser av det som følger etter atferden. Altså de ytre faktorene som 

påvirker atferden (Tetzchner 2001).  

 

OIT deler den ytre reguleringen opp i fire deler; ekstern regulering, inkorporert 

regulering, identifisert regulering og internalisert regulering. I den eksterne 

reguleringen er menneskers atferd kontrollert av spesifikke ytre faktorer. De handler i 

forhold til ønskede konsekvenser, enten det er mottakelse av belønning eller 

unngåelse av straff (Deci og Ryan, 2000). Den eksterne reguleringen er den mest 

kontrollerende av reguleringene (Ryan og Deci, 2002). 

 

Den neste som følger er hvor man inkorporerer (introject) det ytre til seg selv. Denne 

type regulering er beskrevet som å svelge den ytre motivasjonen, uten å tygge den 

(Ryan og Deci, 2002). Ekstern regulering regulerer ytre konsekvenser for atferd fra 

andre, mens hos den inkorporerte reguleringen er konsekvensene dirigert av dem 

selv. Eksempler på dette kan være trusler om skam eller skyld. Her er reguleringen i 

personen, men den har ikke blitt del av selvet. Atferden er da ikke selv-determinert og 

relativt eksternt til selvet. Denne er vist seg å være mer utholdende enn den eksterne, 

men det er en relativt ustabil form for regulering. Man utfører her handling pga ytre 

press eller tvang (Ryan og Deci, 2002). 
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Den tredje er identifisert regulering av atferd. Denne prosessen forekommer når 

mennesker gjenkjenner og aksepterer underliggende verdi av en atferd. Ved å 

identifisere seg med denne atferdens verdi, har de kommet nærmere det som kan 

karakteriseres som deres eget. Deres atferd har blitt en større del av identiteten til 

personen (Ryan og Deci, 2002). Den endelige atferden vil bli mer selvinitiert, men 

fortsatt instrumentell da dette fører til noe som er viktig for individet. Reguleringer i 

forhold til identifisering gir høyere ytelse og sterkere forpliktelse til atferdsmålet. 

Man integrerer viktige aktiviteter på bakgrunn av personlige verdier og mål. I forhold 

til autonom motivasjon er det den integrerte ytre motivasjon som legger basis for 

autonom regulering av ytre motivasjon (Ryan og Deci, 2002).  

 

Integrasjon av ytre reguleringer er den mest fullstendige internaliseringen av ytre 

motivasjon. På samme tid som den identifiserer viktigheten av atferden integreres, 

gjøres dette også i forhold til andre aspekter av selvet (Ryan og Deci, 2002). Når 

reguleringen er integrert i mennesker gir dette likevekt mellom ytre og indre krav og 

reguleringer. Det har blitt internalisert inn i selvreguleringen. Man får da en 

selvdeterminert/selvbestemt ytre motivasjon. Dette refererer også til den naturlige 

tendensen til å integrere sosiale, verdifulle reguleringer som i begynnelsen er 

oppfattet som eksterne faktorer (Koestner og Loisier, 2002). Suksessfull 

internalisering fostrer ansvarsfull bevisst atferd som gir mennesker muligheten til å 

fungere innenfor den sosiale settingen (Ryan og Deci, 2000). Ytre motivasjon, selv 

om den er helt autonom, vil ikke nødvendigvis bli indre motivasjon, da dette fortsatt 

vil være en instrumentell faktor. Instrumentell menes å gjøre noe for å oppnå noe, 

ikke for aktiviteten selv. Forskjellen mellom indre motivasjon og internalisering 

sirkler rundt måten et individ blir dratt mot en aktivitet (Ryan og Deci, 2000).  
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Både autonome og kontrollerte aktiviteter har reguleringsprosesser i seg. 

Amotivasjon har ikke det. Her mangler det intensjon både i forhold til atferd og til 

kognitiv motivasjon. I følge selvbestemmelsesteorien kan mennesker bli amotiverte 

dersom de føler de mangler kompetanse eller kontroll på utfallet av en aktivitet, som 

følge av atferden deres. Amotivasjon står som en kontrast til indre og ytre 

motivasjon. Dersom reguleringen ikke drives fra verken indre eller ytre krefter, vil 

dette kunne føre til passivitet. Dette kan regnes som den dårligste innflytelsen av de 

alle, både for prestasjoner og mental helse (Deci og Ryan, 2000). I forhold til atferd 

og bakenforliggende regulering, vil det kort belyses hvordan målorienteringen 

kommer til syne i henhold til disse reguleringene.  

 

Personlige mål  
 

Det er ikke alle personlige mål som er personlige. De kan komme fra et annet sted 

enn personens oppriktige ønsker. De må være indre mål, og trigget av indre impulser, 

slik at personen vil opprettholde, effektivisere og agere i henholdt til (Deci og Ryan, 

2000). Dersom de ytre påvirkningene er sterke, kan også intensjonen hos personen 

være sterk, men den vil kunne svekkes etter at de ytre påvirkningene forsvinner. 

Dersom man jobber med de ytre påvirkningene hele tiden, vil man også måtte 

gjenskape de ytre påvirkningene for at ting skal skje, dermed får man ingen 

selvstendighet i forhold til fremdriften i tiltak man skal følge opp (Deci og Ryan, 

2000).  

  

De fleste motivasjonsteorier antar at mennesker initierer og fastholder atferd i den 

grad de tror at denne atferden vil føre til ønskede resultater eller mål. Dette ledet 

motivasjonsforskerne til å søke etter de psykologiske verdier mennesker tilskriver 

målene, og hvilke mekanismer som gjør at mennesker beveger seg mot de utvalgte 
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mål. Opprinnelig antok de at to like verdifulle mål med de samme forventingene om 

resultatet, ville inneholde samme verdi i forhold til ytelse og affektiv erfaring (Deci 

og Ryan, 2000). Det de i senere tid har fokusert på er typer av mål. Ikke kun i forhold 

til verdi og forventning. De har kommet til at ulike typer mål har ulike atferds og 

følelsesmessige konsekvenser (Sheldon, 2002).  

 

Istedenfor å skille mellom typer av mål, skiller selvbestemmelsesteorien mellom 

innholdet av mål og resultater, og reguleringsprosessene. Gjennom 

reguleringsprosessene blir ulike erfaringer i måloppnåelser evaluert i forhold til ulikt 

innhold og ulike prosesser i forhold til målene. I tillegg til dette bruker de konseptet 

om psykologiske behov (Deci og Ryan, 2000). Deci og Ryan (2000) så det som 

nødvendig å ta med basisbehovene; kompetanse, sosial tilhørighet og autonomi, i 

forhold til måloppnåelse. De mener at man ikke kan snakke om livskvalitet og 

psykologisk utvikling, uten å adressere behov som gir målene deres sitt psykologiske 

potensial som igjen influerer reguleringsprosesser som dirigerer mennesker 

målsettinger. Disse behovene er essensielle for å forstå hva (innhold) og hvorfor 

(prosess) i målsetting. Selvkongurente mål er korrelert med tre positive utfall. Disse 

er; god mental helse, innsats over tid og individene er mer tilfredsstilte i prosessen, så 

vel som i resultatet. (Sheldon, 2002).  Når det gjelder autonom motivasjon, kan dette 

gis, dersom kontrollen tas bort. Dersom ungdom opplever valg i situasjoner vil det 

styrke deres selvregulering og selvkontroll (Reeve, 2002). I neste miniteori vil 

kausalitetsorienteringene belyses.  

 

3.1.3 Kausalitets orienteringer 

 

Denne miniteorien tar for seg et viktig tema i oppfattelser i forhold til egen 

selvbestemmelse og regulering av atferd. Den dreier seg om kilden for regulering av 
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atferd og graden av selvbestemmelse i forhold til egen atferd, som ligger som et 

personlighetstrekk i individet. Dette personlighetstrekket er utviklet på bakgrunn av 

erfaringer og de attributter man tilegner disse erfaringene. Dette er også beskrevet 

som ”locus of causality” (Deci og Ryan, 1985). Den kan også sammenlignes med 

”locus of control” som tar for seg orienteringen i forhold til kontrollen man har over 

utkommet av en situasjon (Deci og Ryan, 1985). For eksempel om man refererer 

resultatet til flaks (ytre) eller til egeninnsats (indre). ”Locus of causality” er ikke det 

samme som ”locus of control”. Forskjellen er at kausalitetsorienteringen går på 

initiering og regulering av atferd. Det fokuserer på hvorfor personen handler på den 

ene eller andre måten. Ikke i forhold til deres kontroll av resultatet, men i forhold til 

deres grad av initiering og regulering av egen atferd. Hvorfor de handler som de gjør. 

”Locus of control” har også atferdskorrigeringer, på samme måte som ved ”locus of 

causality” men de har et annet fokus. ”Locus of causality” orienteringen plasserer 

årsakene i atferden, ikke resultatet. De plasserer den i prosessen, ikke i resultatet 

(Deci og Ryan 1985).  

 

Dersom man er autonomt orientert, vil man søke aktiviteten og regulere seg selv i 

forhold til den. Da vil man forsøke å mestre aktivitet/atferd på bakgrunn av at den er 

viktig for personen Dette blir kalt autonomt orienterte individer (Ryan og Deci, 

2002). Dersom man er kontroll orientert i forhold til aktiviteten, søker man den på 

bakgrunn av ytre stimuli og regulerer sin atferd i forhold til dette. For eksempel fordi 

det er penger å hente, eller at andre synes du burde gjennomføre dette. Dersom man 

har en upersonlig orientering i forhold til aktiviteten er man ikke interessert i den. 

Den upersonlige tilnærmingen kan gi lav selvtillit og depresjon. Fordi det ikke er noe 

mening i det for dem (Ryan og Deci, 2002).   
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3.1.4 Basisbehov 

 

Basisbehov som mennesket har for å fungere som friske mennesker, består av tre 

faktorer. Det første er behovet for autonomi, altså selvinitiering eller selvregulering.  

Det andre er kompetanse. Behovet for å ta del i, manipulere og forhandle med miljøet 

rundt en. Det tredje behovet er sosiale relasjoner. At man har tette emosjonelle bånd 

og en følelse av tilknytning til andre i den sosiale verden.  I motsetning til mange 

tidligere behovsteorier, omfavnes forholdene for psykologisk vekst, integritet og det å 

kunne leve et liv hvor man har det bra (Ryan og Deci, 2002). Konseptet behov leder 

oss mot hypotesene om forskjellige regulerings prosesser og ulike målsettinger. Dette 

er fordi ulike reguleringsprosesser og målsettinger fører til ulike grader av 

behovstilfredsstillelse. Sosial kontekst og individuelle forskjeller som støtter 

behovstilfredsstillelse gir naturlig grobunn for en prosess som gir indre motivert 

atferd og integrasjon av ytre motivasjon (Deci og Ryan, 2000). Dette vil beskrives 

ytterligere i kapittelet om personlige mål, i tillegg vil det også bli spesifisert hvordan 

ytre påvirkninger kan bli til indre motivasjon alt ettersom omstendighetene og 

individet tillater det.  

 

Dersom vi dekker disse behovene, kan dette føre til at mennesker viderefører seg selv 

og skaper rasjonelle mål for seg selv. Ikke i forhold til en spesiell oppgave, men for 

seg selv og sin mentale helse. For eksempel, at dersom man er tørst, og ulike 

mennesker har behov for ulik mengde væske, tar det ikke bort det faktum at alle 

mennesker trenger væske og at du er tørst. (Deci og Ryan, 2000) Gradene av disse 

behovene kan komme til syne i en veiledningssetting, hvor man forsøker å 

identifisere den indre motivasjonen og de personlige målene man ønsker å oppnå. 

Noe som igjen vil føre til bedret mental helse (Deci og Ryan, 2000). I det følgende vil 

basisbehovene bli forklart hver for seg, autonomibehovet vil tillegges mest vekt.  

 



 28 

Autonomi 
 

Autonomi kan forklares som selvinitiering eller selvregulering (Deci og Ryan, 2000). 

Dette er en regulering som er basert ut i fra indre motivasjon. Man handler i retning 

av målet fordi en selv ønsker det, ikke fordi andre krever det. For å beskrive dette 

nærmere i henhold til veiledning vil det trekkes frem et uttrykk fra Lao-Tze: 

 

 I keep from meddling with people, they take care of themselves. I keep from 

commanding people, they behave themselves. I keep form preaching at people, they 

improve themselves. I keep from imposing on people, they become themselves (sitert 

i Rogers 1995: 42).  

 

Dette betyr at ens handlinger er styrt av en selv, og ikke av andre. Ikke autonome 

handlinger tar utgangspunkt i ytre årsaker for handling. Dersom noen av disse 

behovene ikke blir møtt, vil det i følge selvbestemmelsesteorien, føre til en eller 

annen form for psykisk vanske. Autonomi er kanskje det mest sentrale behovet i 

forhold til selvbestemmelse. Det er et valg som kan stå foran både behovet for 

kompetanse og for sosiale relasjoner. At man velger å forsøke å mestre noe på 

bakgrunn av sin egen interesse (Deci og Ryan 2000). At man vil pleie et vennskap 

fordi det er interessant og hyggelig, ikke pga for eksempel sosialt press. Autonomi 

har mye å gjøre med indre og ytre motivasjon. I hvilken grad man gjør det ut i fra seg 

selv eller av ytre press eller belønninger (Little et al, 2002).  I veiledning kan dette 

skapes gjennom å ha et ikke-kontrollerende miljø. At man lar personen være den 

han/hun er (Rogers, 1995). 

 

Dersom man befinner seg i en aktivitet eller forhold hvor man hele tiden blir 

kontrollert, kan dette føre til at man mister interessen for aktiviteten eller forholdet 



 29

(Deci og Ryan, 2000).  Det norske ordet kontroll kommer av ordet control, som er 

etterkommeren av ordet contra-roll. Dvs. noe som ruller i motsatt retning. Motstand, 

en motbølge. (Christie, 1997). Rigide rammer kan svekke skaperevne og kreativitet. 

Dersom man setter for mye ytre fokus, kan dette skape mye angst og usikkerhet, fordi 

dette er faktorer i livet man ikke har kontroll over. Det er vist i forhold til den indre 

motivasjonen at overvåkning, evaluering og tidsfrister er en trussel mot indre 

motivasjon fordi man bytter fokus i forhold til hvorfor man gjør ting. Det betyr ikke 

at innleveringsfrister er et onde, eller at evaluering er galt. Det betyr ikke at man ikke 

skal sette grenser for hverandre. Det betyr at motivasjonen kan skifte form (Deci og 

Ryan, 2000). Den kan gå fra indre til ytre. Dersom den ytre motivasjonen blir 

altomfattende, kan man miste gleden ved selve aktiviteten. Dette er også belyst i 

forhold til internalisert ytre motivasjon, som tar for seg ytre motivasjon. Her er 

forholdet mellom internalisering av normer og verdier som samfunnet, som vil 

gjenspeile det en selv føler er viktig. Dersom man mister gleden over aktiviteten i seg 

selv, blir sannsynligheten for at du gjentar en slik aktivitet på eget initiativ senere, 

minsket. Det å ha muligheten til å tenke selv, til å ta rasjonelle valg er et basisbehov 

mennesker har. For å være et selvstendig menneske er det avgjørende at man kan ta 

egne valg i eget liv (Deci og Ryan 2000). 

 

Dette er et kritisk moment i forhold til motivasjon. Dersom man gir personen 

rasjonelle valg i situasjonen vil dette kunne lede til selvinitiativ og ansvar i forhold til 

målsettinger. Dersom man hele tiden setter krav til personen og ikke gir valg, vil dette 

kunne føre til at personen oppfyller disse kravene mens kontrollen er der. Dersom 

man er i en kontrollert veiledningssetting, hvor veileder er ikke tar hensyn til dette 

kan den autonome motivasjonen svekkes. Etter en veiledningssetting vil disse 

kontrollaspektene falle bort. Dersom internaliseringen av de ytre verdiene eller 

rådene ikke finner sted, vil også veiledningshensikten også falle bort. En identifisert 

regulering er å integrere viktige aktiviteter på bakgrunn av personlige verdier og mål. 

Fokuset her bør være de personlige målene hos individet.(Deci og Ryan, 2000). De 
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tre kriteriene Rogers (1995) mener er avgjørende for et godt forhold mellom veileder 

og klient er empati, ektehet og positiv betingelsesløs aksept av klienten. Disse 

egenskapene er viktige i henhold til autonom motivasjon. Empati vil kunne øke 

autonome prosesser ved at empati er medfølelse, ikke tolkning. Klienten får ha sin 

verden i forhold til sin oppfattelse. Dette vil kunne være med på å styrke personens 

egenregulering, fordi gjennom dette vil man også kunne forstå mer av seg selv, ved 

hjelp av å forstå sine egne tanker. Dersom klienten gjør dette vil dette kunne føre til 

sterkere selvregulering (Rogers 1995). Når det gjelder aksept vil autonomi styrkes i et 

ikke-kontrollerende miljø. I forhold til ektehet kan selvinitiering i forhold til 

kommunikasjon økes. At veileder åpner opp, betyr at veileder også er sårbar. Dette 

vil kunne føre til en dypere kommunikasjon og en øking i oppfattet autonomi for 

klienten. Disse egenskapene ved veiledning kan være med på å skape autonom 

motivasjon for alternativer til kriminell atferd. I det følgende vil behovet for 

kompetanse diskuteres.  

 

Kompetanse 

 

Behov for kompetanse er den andre faktoren i selvbestemmelsesteorien. Et individ 

som er interessert i en aktivitet er kan lettere tilpasse seg nye utfordringer i 

foranderlige kontekster. Dette er i forhold til motorikk, kognisjon og sosial utvikling. 

For å ta fatt på nye aktiviteter, må det være et innebygd behov for å mestre. ( Deci og 

Ryan, 2000)Dersom man kun ønsket å ta fatt på aktiviteter man kunne fra før, ville 

det hatt store problemer i forhold til forandring. Har man ikke en oppfattelse av at 

man har kompetanse, vil dette kunne føre til at man heller lar være å utføre den 

(Elliot, McGregor og Thrash, 2002). Det å føle at man klarer ting og føle at man er 

effektiv i sitt liv er viktig for at man skal ha det godt. Dette er også basert på tidlige 

erfaringer og hvilke forventninger man har i forhold til aktiviteten eller sosiale 

settinger. I dette vil motivasjonen for å unngå inkompetanse inn i bildet. Gjentatte 

erfaringer av nederlag i forhold til aktiviteter, sosiale kontekster og avvisninger, kan 
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få individer til å forandre fokuset fra å ønske kompetanse og utvikling til å unngå 

innkompetanse og nederlag (Elliot, McGregor og Thrash, 2002). 

 

I forhold til behovet for tilhørighet kan behovet for kompetanse komme i konflikt 

med denne. Dersom dette skjer kan dette gå ut overmental helse. Dersom man er så 

oppslukt av en aktivitet at dette går på bekostning av vennskap. Kompetanse kan også 

komme i konflikt med kompetanse. For eksempel om man går glipp av muligheter til 

å utvikle egne evner til fordel for å konkurrere og vinne over andre (Elliot, McGregor 

og Thrash, 2002). Behovet for kompetanse kan ses på to måter. Kompetanse er både 

erfart kompetanse og ønskene om mestre og være effektiv i forhold til egen atferd. 

Rogers (1995) mener at målene i en veiledningssetting er at klienten skal få 

kongruens. Gjennom empati vil veileder forsøke å forstå klienten, gjennom dette kan 

dette gi en forståelse av seg selv, noe som igjen kan føre til at klienten opplever 

kompetanse i sin egen person. Dette fordi han/hun opplever dette selv.  Det er de som 

mestrer, ikke veileder. Veileder fungerer som en viktig annen. At man er akseptert av 

den viktige annen kan også gi en opplevelse av å mestre den sosiale situasjonen. I 

forhold til ektehet kan kompetansebehovet relateres da man legger mer vekt på 

tilbakemeldinger gitt fra en person som er ærlig, og ikke kommer med overfladiske 

responser til atferd. Dermed kan disse tilbakemeldingene øke kompetanse og følgelig 

øke den autonome motivasjonen. De ”viktige andre” vil også bli sett på i neste avsnitt 

og utdypet i kap 3.2 . 

 

Behov for sosial tilhørighet 
 

Det tredje behovet er behovet for sosial tilhørighet. Det er å ha behov for å bry seg 

om og bli tatt vare på av andre. Det er å ha en følelse av tilhørighet med venner og 
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også i samfunnet. Det å bli akseptert og føle seg tilknyttet til andre. Viktigheten av å 

være del av en helhet (Ryan og Deci, 2002).  

 

I forhold til veiledning vil man søke å skape en slik setting. Det at man har en følelse 

av ubetinget aksept fra den andre, at man føler trygghet i situasjonen og tilknytning 

gjør at man stoler på dem man skal ta i mot hjelp fra (Rogers, 1995). Behovet for 

sosial tilhørighet vil kunne hjelpes ved at veileder innehar de nevnte egenskapene. 

Trygghet i forhold til at veileder er ærlig med klienten, nærhet i forhold til empati, og 

tilhørighet ved at man er akseptert som person. Dette er grunnleggende dersom man 

skal forsøke å hjelpe en annen. Her har man også størst sjanse til å identifisere og 

finne den indre motivasjonen og klare å finne veien man ønsker å gå videre (Rogers, 

1995). 

 

3.2 Møtte behov og atferd 

 

Autonom motivasjon vil bli maksimert innenfor kontekster som gir individer 

mulighet til å tilfredsstille sine basisbehov som kompetanse, sosiale relasjoner og 

autonomi. Dersom noen av de ikke blir møtt, vil dette også skape problemer i forhold 

til motivasjon (Deci og Ryan, 2000). Spesielt er behovet for autonomi nødvendig for 

at individer skal være selvbestemte i forhold til kontrollerte. Dersom basisbehovene 

er møtt vil dette gi rom for utvikling. På sitt beste blir man agenter i eget liv, 

inspirerte, ønsker å lære, utvikle seg selv, som for eksempel å mestre nye ferdigheter 

og bruke sine ferdigheter på en ansvarsfull måte (Ryan og Deci 2000). Forskning 

viser at valg, vedkjennelse av følelser, og muligheter for å dirigere løpet selv og andre 

faktorer som øker autonomi øker også den indre motivasjonen. Autonomi øker da 

indre motivasjon. (Ryan og Deci 2000).   
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Hvordan kan vi skape autonom regulering av atferd? Det er slik at atferd ofte er 

internalisert fra ytre verdier, og at man handler ut i fra normer og regler som er 

viktige. Dette er lært fra viktige andre, som individet ønsker og føler seg relatert til 

(Ryan og Deci, 2000). Dette kan vise at sosiale relasjoner er viktige i forhold til 

internalisering av atferd. De barna som i størst grad hadde internalisert positiv atferd i 

forhold til skolen, hadde gode og trygge relasjoner til foreldre og lærere. I forhold til 

kompetanse er det også vist at dette har betydning i forhold til internalisering av 

atferd. Mennesker er mer tiltrukket av aktiviteter hvor de har en oppfattelse av at de 

har en kompetanse på området. Dersom man krever en atferd fra et barn som de ikke 

har modenhetsforutsetning for å utføre eller forstå slik atferd, vil føre til at de kan 

forbli eksterne.  Autonom regulering kan kun skapes dersom konteksten er fruktbar 

for autonomi. (Ryan og Deci, 2000). For å integrere en slik regulering må mennesker 

finne mening og korrespondere denne meningen med deres mål og verdier. En slik 

helhetlig, dyp prosess er mulig gjennom valg, vilje og frihet fra ytre kontroll som sier 

man skal gjøre og tenke på den og den måten. Autonomi gjør at man aktivt kan gå inn 

og transformere disse verdiene på egenhånd (Ryan og Deci, 2000). 

 

Forskning på motivasjon og målorientering, har fokusert på instrumentelle elementer 

som resulterer i ønsket resultat. Altså de ytre faktorene som påvirker atferd. Disse 

teoriene er opptatt av atferdsstyring. De spør ikke om hvorfor visse mål er ønsket av 

personen. Med dette feiler de i å se hva som ligger bakenfor handlingene, noe som er 

viktig for å finne ut hvorfor dette driver dem. De feiler i å finne den indre 

motivasjonen (Deci, 1996). Årsaker til at dette er viktig, er blant annet at dette gir en 

basis i forhold til å trekke sammen og integrere fenomener som ikke er synlig for det 

blotte øyet. Det gir også en mulighet for å legge til rette for et miljø som gir 

motivasjon, fremgang og utvikling. I forhold til autonom motivasjon, viser dette at 

dersom man gir autonomi, får man selvregulert atferd gjennom blant annet veiledning 

som gir mulighet for autonome tanker (Ryan og Deci, 2000). Forskning viser at 
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autonom motivasjon er positivt i forhold til mestring av skolefag som igjen viser seg i 

bedre karakterer. Det er positivt i forhold til prososialitet og gir sterkere 

vennskapsrelasjoner. Det er positivt også for utvikling av empati i forhold til andre og 

større grad av prososialitet (Deci og Ryan 2000). Ved å legge til rette for å 

tilfredsstille basisbehov, og gi muligheter for å utvikle en autonom motivasjon, vil 

dette kunne gi individene mulighet til å redusere sin kriminelle atferd. I det følgende 

vil det ses på forhold som kan være en årsak for at basisbehovene ikke er møtt. 

  

3.3 Ikke møtte behov og atferd: 

 

Responser til behov som ikke er møtt, er assosiert med å ikke ha det så bra. Det kan 

lede inn i rigide atferdsmønstre for å tilpasse seg det uvennlige miljøet. Altså et miljø 

som inneholder sterk grad av ytre kontrollfaktorer.  Disse atferdsmønstrene kan gi en 

skjult beskyttelse mot å følelsesmessig fronte disse behovene. De skaper også en 

tendens til å søke nye situasjoner som har negative konsekvenser (Deci og Ryan, 

2000).  

 

Anoreksi er et område de har utforsket i forhold til dette temaet. I forhold til behov er 

det kompetanse og selvregulering som ikke er møtt og som dette er et resultat av. For 

å presisere dette er kroppen et område individene har kontroll over. Kontroll av 

spisingen er noe de bestemmer selv. Dersom de blir matet intravenøst har de fortsatt 

egenrådighet over kroppen sin (Deci og Ryan 2000).  De gjør det for å få en følelse 

av identitet, kompetanse og effektivitet. Forskning har støttet dette. I en annen 

undersøkelse på anoreksi, hadde kvinnene med diagnosen anoreksi hadde lavere 

skårer enn kontrollgruppen i forhold til autonomi. Dette var spesielt i forhold til 

familie relasjoner (Deci og Ryan 2000).   



 35

 

Et siste eksempel i forhold til spising og kontroll er følgende: En han kjenner 

(forfatteren av bokens beskrivelse), beskrev en gang frihetens øyeblikk. ”Jeg var lagt 

i isolat. Jeg nektet å spise. De prøvde tvangsforing, men jeg kastet opp alt. Jeg spiste 

min egen avføring, og vrengte meg. Jeg ville ut, det var bare et vanvidd å holde meg 

innesperret. De var redd jeg ville dø. Direktøren kom ned. Han gråt, og tryglet meg 

om å spise. Jeg gjorde det ikke. Aldri har jeg vært så fri som der nede.” (Christie 

1996:184) Denne fangen hadde gjenvunnet makten i livet sitt, og med det var han fri 

fra omverdenens kontroll (Christie, 1996). At individer beholder denne makten, er 

avgjørende for et godt veiledningssamarbeid (Rogers, 1995).  

 

I en undersøkelse gjort på selvdestruktiv atferd blant normalt fungerende mennesker, 

kom forskerne frem til, at også normalt fungerende mennesker deltok i 

selvdestruktive atferdsmønster, som involverte noe gevinst, men stor kostnad.(Deci 

og Ryan, 2000).  I en annen undersøkelse ble atferden trigget av trusler mot 

selvreguleringen og førte til emosjonelt stress. ( Deci og Ryan, 2000). Nedbryting av 

selvregulering kan gjenkjennes som amotivasjon. Mennesker blir hjelpeløse eller 

amotiverte når behovene for kompetanse, autonomi og sosial tilhørighet ikke blir 

møtt (Deci og Ryan, 2000). Frustrasjonen over disse psykologiske behov som ikke er 

dekket, ligger ofte bak selvdestruktiv atferd, som kun blir en ond sirkel ved å stadig 

oppsøke de situasjonene hvor man blir motarbeidet. Dersom dette skjer er man i 

risiko for å bli amotiverte dersom ikke behovene i deres tilværelse blir møtt. Som 

veiledere og hjelpere er det da desto viktigere å finne frem til disse behovene, og 

forsøke å finne frem til hva de føler de har behov for og for å finne frem til målene 

som er viktige for dem (Sheldon, 2002).  

 

Det at autonomi, relasjonsbehov og kompetansebehov blir beskrevet i denne 

oppgaven, tar ikke bort andre årsaker til atferd, som for eksempel ritualer innenfor 
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kultur, belønning og straff og lignende. Det universelle er ikke atferdens resultat, men 

relasjonen mellom behovtilfredsstillelse og den motivasjonelle tendensen (Deci og 

Ryan, 2000) Dette fordi det viktige her er årsaken til atferden, ikke resultatet av den.  

 

I forhold til veiledning, som blir beskrevet i neste kapittel, vil årsaken til atferden 

også være i fokus. Det å gå bak det ytre og tre inn i menneskets indre for å forstå det 

og forsøke å finne årsaken til frustrasjon.  
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4. Veiledningens sosiale kontekst 

4.1 Det terapeutiske forholdet 

 

”Don’t follow me, follow you” 

     Nietzsche  

(sitert i Skinner og Edge, 2002:297) 

 

Grunnmuren av personsentrert terapi ble støpt av Carl Rogers på 1960-tallet. Denne 

retningen er av fenemologisk karakter. Dette betyr at et individs fenomologiske 

ståsted, er dets eget. Ethvert individ har unike egne oppfattelser av verden. Dette 

inkluderer både de bevisste og ubevisste oppfattelsene. Derfor la han vekt på å 

forsøke og oppfatte hva individet opplevde i denne forståelsen av verden og hvordan 

det påvirket dem. Dette var for å kunne hjelpe dem i en forståelsesramme som var 

deres egen. Slik at han kunne hjelpe dem å forstå andre ut i fra dem selv. Slik at ikke 

denne andre verden var ukjent for dem. Med kongruens menes det at man er ekte mot 

seg selv i sine handlinger. Han mener at mennesket i seg selv, er rasjonelt og godt. 

Man forsøker alltid å være ekte i forhold til dette. Rogers mener at gjennom denne 

type terapi vil livet avsløre seg selv i forhold til klienten (Rogers, 1965). Det motsatte 

av godt er ondt. Dersom man begår handlinger som ikke er gode, er dette en følge av 

frustrasjon over omgivelsene. Dette kan man kjenne igjen i selvbestemmelsesteorien 

som har blitt beskrevet i kapittel 3.  I forhold til internalisering av ytre kontroll, må 

det være en kongurens som er i overenstemmelse med det indre selvet. ( Ryan og 

Deci, 2000).  
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Den personsentrerte veiledningen vektlegger tre hovedelementer, hvor det første er 

ektehet, det andre er absolutt aksept og det tredje er empati. Empati vil tillegges mest 

vekt i dette kapittelet.  

 

4.1.1 Ektehet 

 

Desto mer ekte veileder er i forholdet mellom veileder og klient, desto mer 

sannsynlig er det at klienten vil vokse og forandre seg på en konstruktiv måte. 

Betegnelsen; ”gjennomsiktig” kan beskrive dette forholdet (Rogers, 1995). Veileder 

åpner opp for klientens inntreden i hennes tanker. Hva de begge opplever i dette 

forholdet er åpent for de begge og kan bringes ut i bevisstheten, dersom det er 

passende. Det er en nær sammenheng mellom magefølelsen og det som er tatt ut i 

bevisstheten. I følge Rogers er ens underliggende erfaringer, bevissthet og 

kommunikasjon det som gjør oss til hele mennesker. Disse momentene tar veileder 

med seg inn i situasjonen. Dersom han/hun ikke er åpen for erfaringer, eller bevisst 

sine tidligere erfaringer vil det bli inkongruens mellom den erfaringen veileder får og 

slik han/hun ser seg selv. Dette vil igjen komme til uttrykk gjennom verbal eller 

nonverbal kommunikasjon. Veilederen må for øvrig vurdere i hvilken grad denne 

spontaniteten skal komme frem, og hva han/hun ønsker å fortelle klienten av 

personlige ting (Gelso og Fretz, 2001).  

 

I forhold til sosial tilhørighetsbehovet kan dette ha noe med trygghet å gjøre (Ryan og 

Deci, 2000). Dersom man føler at relasjonen ikke er ekte, kan dette føre til at man 

psykisk trekker seg ut av situasjonen. I forhold til behovet for kompetanse kan man få 

større muligheter til å utforske seg selv, dersom man har mulighet til å være ekte med 

et annet menneske. I forhold til autonomi er behovet for å være egenregulert også 
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basert i forhold til viktige andre (Ryan og Deci, 2000). Det autonome behovet kan 

lettere bli dekket dersom man får ekte personlig kontakt, og ikke blir regulert av 

bakenforliggende tanker.  

 

4.1.2 Ubetinget positiv aksept 

 

Det andre elementet er ubetinget positiv aksept. At veileder erfarer en positiv, 

aksepterende holdning mot hva klienten er i det øyeblikket, vil sannsynligheten for 

vekst og forandring være større. Veileder må la klienten være den følelsen som er 

tilstede i øyeblikket. Følelser som forvirring, frykt, mot, sinne, forakt, kjærlighet eller 

stolthet. En slik omsorg fra veileder gjør at hun ikke krever eierskap ovenfor 

klientens følelser. De er hans egne. Veileder priser hele klienten i det han er, ikke 

betinget av hva han skal være (Rogers 1965).  Med dette dekker man behovet for 

sosial tilhørighet, erfart kompetanse i situasjonen. At han/hun ikke krever eierskap 

over klinentens følelser, men lar han/hun ha de tankene han/hun ønsker, gir rom for 

autonomi (Deci og Ryan, 2000).  

 

4.1.3 Empati 

 

Det tredje elementet er empatisk forståelse. Dette er en av de mest delikate og 

mektige måte vi kan bruke oss selv på. Denne måten av det å være er sjelden å se i 

full blomstring i et forhold mellom mennesker (Rogers, 1995). 
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Forøvrig er det diskutert om hvorvidt empati er måte å være på, eller om man kan 

trene opp denne ferdigheten på få timer. De som mente at empati raskt kan trenes 

opp, mente at refleksjon av følelser er empati (Rogers, 1995). Refleksjon var et ord 

som fikk Rogers til å vri seg. Det hjalp han også til å utvikle teorien til å bli 

tydeligere (Rogers, 1995). Det er en stor forskjell i forholdet mellom refleksjon og 

empati. Selv korrekte refleksjoner kan være uempatiske, og ”ukorrekte” refleksjoner 

kan være empatiske. Dessuten er det mange måter å være empatisk på for eksempel 

stillhet, refleksjon av følelser, tolkning eller å fortelle om dagen sin. Det å dele 

erfaringer med en klient, kan være den mest empatisk handlingen man kan gjøre. 

Dersom klienten ønsker seg ut av en følelsesmessig vanskelig samtale, kan man 

snakke om noe annet istedenfor å tviholde på de uønskede følelsene. Man kan heller 

ta del i temaet senere, når klienten er mer mottakelig for dette (Gelso og Fretz, 2001). 

Som en følge av kritikken mot ”refleksjon av følelser”, ble den personsentrerte 

teorien i større grad farget av terapeutens aktive rolle i settingen. Dette er også fordi 

refleksjon av følelser kan virke passivt i en veiledningssituasjon. 

 

Den nåværende betydningen av empatibegrepet forklarer at man i en liten periode 

lever i den andres liv, beveger seg rundt i det uten å dømme. Det betyr at man 

oppdager meninger som også kan være skjult for klienten. Man prøver ikke å 

avdekke de helt ubevisste meningene da dette kan virke truende (Rogers, 1995). 

Empati inkluderer det å kommunisere dine anelser av personens verden med nye og 

uredde øyne på elementer som han eller hun er redd for. Det betyr å finne ut om dine 

anelser er korrekte og det å bli guidet av responsene som blir gitt. Du er en trygg 

kompanjong i klientens egen indre verden. Ved å poengtere mulige betydninger av 

den erfaringsflommen det andre menneske har, hjelper du den andre til å fokusere på 

denne referansen, man hjelper med å forstå meninger på et helere plan, og det å 

bevege seg videre i erfaringen. Empati er komplekst, krevende og sterkt, men det er 

på samme tid en diskré og vennlig måte av det å være (Rogers, 1995). 
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Veileders empati, positive betraktning og kongruens vil kunne påvirke klienten til å 

bli mer empatisk, betrakte seg selv på en mer positiv måte og være mer ekte mot seg 

selv. At klienten opplever empati fra andre enn seg selv, vil kunne hjelpe personen til 

å bli en effektiv terapeut for seg selv. Rogers har sterk tro på klientens kapasitet til 

forandring og vekst, motivasjon til selvaktualisering og kongruens. Målet for veileder 

vil da være at klienten skal kunne erfare sin naturlige vekst mot produktivitet, 

modenhet og uavhengighet (Rogers, 1995).  

 

På bakgrunn av dette, vil det medføre at veileder kan se personen ”innenfra” og ikke 

utenifra. Dersom vi ikke forstår dem vil de lukke seg for deg, og den relasjonen man 

ønsker å ha, kan forsvinne mellom fingrene. Det å møte mennesker med 

betingelsesløs aksept, empati og ektehet er betydningsfullt. Anonyme Alkoholikere er 

et eksempel på dette. Det er viktig å kunne snakke med andre med de samme 

problemene. Det å være et medmenneske i en veiledningsssituasjon er et steg inn i 

dette. For det første snakker de samme språk med hverandre. De vet hvordan det er 

og hva den andre personen går igjennom. Det er også en naturlig tillit i sammen med 

dette. Dersom noen har vært i samme situasjon stoler man også på denne personen. 

For man har noe felles man kan kjenne seg igjen i. For det andre er de levende bevis 

på at det er mulig å bryte ut (Baron og Misovich, 1992).  

 

I tillegg til at man får hjelp, gir man også hjelp. Man kan føle seg nyttig og verdsatt 

for at man er den man er, og egne problemer kan bli en ressurs. Noe som igjen kan 

virke inn på selvbildet. Den andre faktoren er at man kan tilegne seg konkrete 

ferdigheter som man kan bruke i samfunnet. Det at man lærer hvordan man skal si nei 

til en drink og lignende. Du kan bli bedre til å løse problemer, og du har tilhørighet på 

bakgrunn av den du er (Baron og Misovich, 1992). I forhold til sosialbehovet, har 

man behov for at andre bryr seg og tar del i følelsene ens (Deci og Ryan 2000).  
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4.2 Veiledning og autonom motivasjon 

 

Kan ektehet, ubetinget aksept og empati opprettholde de ønskelige 

handlingsintensjoner og handlinger? Skaper disse tre forhold ved veiledning autonom 

motivasjon, som igjen bidrar til å opprettholde intensjoner og handling?  

 

I forrige kapittel har det blitt sett på hvilke faktorer som må være til for at veiledning 

skal være mulig. I forhold til autonomi vil dette kunne kjennes igjen i denne type 

terapi. Det at man gir individet rett til å være seg selv, å skape seg selv og bli 

akseptert for den man er. At man får dette gjennom en viktig annen person, kan gjøre 

at man også tar til seg den andre personens verdier i forhold til samfunnet og kan 

klare å gjøre dem til sine egne. Kompetanse kan økes gjennom at veileder er ærlig, og 

dette kan skape grobunn for autonomi og oppfattet kompetanse gjennom et 

informativt miljø, i motsetning til et kontrollerende miljø.  Forskning viser at empati 

og ukontrollerende settinger kan hjelpe til med å vedlikeholde indre motivasjon 

(Ryan og Deci, 2002). På den annen side kan det være vanskelig å gjennomføre 

dersom personen ikke er åpen selv (Gelso og Fretz, 2001). Dersom han motsetter seg 

situasjonen. For å opprettholde må man først skape. Dette skjer, i følge Rogers teori 

(1995), at personen får oppleve ektehet fra en annen som gir ubetinget positiv aksept 

og empati. I forhold til selvbestemmelsesteorien vil dette skje i miljøer som dekker 

basisbehovene til individet. Teoriene har to ulike tilnærminger til samme ståsted, de 

har som mål at mennesket skal vokse gjennom å realisere sine potensialer (Deci og 

Ryan, 2000 og Rogers, 1995). Problemet i forhold til problemstillingen er at den er 

instrumentell. Den ønsker å dirigere en atferd inn i en annen kontekst. I forhold til 

Rogers teori om veiledning, mener han, på lik linje med 

selvbestemmelsesteoretikerne, at disse reaksjonene er et symptom på frustrasjon over 

samfunnet. Dersom samfunnet kan møte disse behovene, vil også individet ønske å 

tilegne seg de normer og regler som kreves for å være der (Deci og Ryan, 2000).   
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5. Veiledning og mål 

 

For å komme frem til de personlige målene som gir trigger den indre motivasjonen, 

kan man bruke veiledning. Det er ikke alltid like lett å komme frem til disse på 

egenhånd (Lauvås og Handal, 2000). Grunnen til at man ønsker å komme frem til 

dette i forhold til et problem, er at disse gir mening også etter at veiledning er slutt. 

Dersom den ytre kontrollen fra en veileder er det som skal føre et menneske ut av 

problematikken, kommer veileders meninger i forhold til problematikken i fokus. 

Dette er ikke ønskelig. For når veileder ikke er tilstede, er ikke kontrollen tilstede, og 

dermed ikke den ytre motivasjonsfaktoren til stede. Hva vil da føre til handling? 

Målene bør være i forhold til den som blir veiledet. Dersom personen får eierforhold 

til sine egne mål, får mulighet til å regulere seg selv i henhold til egne mål, får gå ut i 

fra seg selv i forhold til situasjonen, vil dette være en sikrere faktor for at målene 

oppnås. Et annet resultat som følger av dette er også bedret mental helse i prosessen. I 

det følgende vil dette bli belyst nærmere.   

 

5.1 Veiledningskontekster og mål 

 

Kan karakteristikker ved veiledning skape motivasjon, slik at ønskelige verdier 

internaliseres, og eventuelt opprettholder intensjoner om ønskelig atferd? 

 

Følgende eksempel er en veiledningstime i en skolesituasjon. Under veiledningsmøtet 

med studenten forteller studenten om sin deltidsjobb og veileder spør mange 

spørsmål i forhold til dette. Samtalen fortsetter: Veileder: - Du, jeg tror du burde 
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brukt all tiden din til bøkene. Om ikke du er i en stor fare for å sulte i hjel, tenker jeg 

at det ikke lønner seg for deg å jobbe. Om du ikke klarer.. Hvilke karakterer trenger 

du dette kvartalet for å bli i skolen? Eleven: Jeg vet ikke helt, kanskje to eller to 

komma en, gjennomsnittlig. Veileder: Vel, om du virkelig ønsker å beholde plassen 

din på skolen, må du feste setebeltene og stå på. Jeg kan ikke se hvordan du skal klare 

det når du bruker all din tid på å jobbe. Den tiden tror jeg du trenger for å studere. 

Men det er bare slik det ser ut for meg. Du bør vite hvordan du skal rette opp i din 

situasjon bedre enn noen andre. Jeg er bare en som står på utsiden og ser inn. Jeg 

lager min egen sammenlikning og med de studentene som jeg kjenner som har tatt 

dette emnet. Noen av dem klarte det og noen av dem klarte det ikke. Men på et 

generelt plan, for å klare eksamen, om ikke man har uvanlig høy intelligens, såkalt 

naturlig intelligens slik at de slipper å studere, eller at du tilfeldigvis er et av de 

menneskene, innebærer dette en god del tid til bøkene. (Pause) Bor du på 

studenthjemmet (Rogers, 1942:23)? 

 

Ut i fra dette understreker Rogers følgende poenger; her ser man hvor sterkt rådet er. 

Rådet tilslører også en underliggende trussel om å bli kastet ut av skolen. Veileder 

unnskylder seg i det han gir disse store rådene. Uttrykk som; slik ser det ut for meg 

og lignende. Veileder har en følelse av at det ikke er riktig av han å trykke disse 

rådene på studenten. Han forandrer også tema på slutten for å unngå motstand fra 

eleven (Rogers, 1942). 

 

Følgende eksempel er fra en annen situasjon hvor han tar for seg et annet 

elevproblem. Dette eksempelet er forklart av veileder selv:  

 

Emosjonelt problem: Det virket som om Frank følte seg lettet over å snakke med en 

interessert og sympatisk lytter. Han fortalte meg at han en rekke ganger hadde vært 
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ulykkelig og følt seg miserabel fordi han ikke hadde lært hvordan man møter 

mennesker. Mitt første steg var å få han til å vedkjenne at dette personlighetstrekket 

var uønsket for tilpasning og at dette skulle bli gjort noe med. Jeg listet opp følgende 

steg for at han skulle rehabiliteres sosialt; 1. Registrere seg hos ” Sosial Skills 

Course” holdt av Y.M.C.A.”, 2. Gå på møter hos ”Cosmopolitan Club”, hvor han 

kunne få kunnskap om verden, 3. Delta på gruppemøter hvor de mikset de ulike 

gruppene i Y.M.C.A. ( Brev ble sent for å fortelle de at han kom, slik at de kunne ta 

imot han på en ordentlig måte)   

 

Skoleproblemer: Min jobb var å fraråde han å gå inn i ”pre- business” og få han til å 

akseptere et støtteemne for allmennutdanning. Først pekte jeg ut standarden for 

konkurransen ved ”Professional School of Business.” Dette laget ingen bulk i hans 

rustning. Han fortsatte å få D+ og ville komme opp til en C i år. Vitenen om at han 

mislikte matematikk, viste jeg han ulike fag som inneholdt denne type 

businessfagplan. Statistikk, finans, penger og lignende (med en stilltiende 

unnskyldninger for min venn som underviser i disse fagene). Jeg fortalte eleven at 

disse fagene var veldig ”tørre” og abstrakte fag. På den annen side var fag på 

allmennutdanningen praktiske og interessante; ingen økonomi eller matematikk 

forutsetninger var nødvendig. Jeg beskrev noen av de interessante presentasjonene i 

”Orientation Courses”. Til slutt ble han enig med meg i å tenke over dette…(Rogers, 

1942:24). 

 

Ut i fra dette noterer Rogers(1942) følgende poenger; se hvordan veileder fullstendig 

overkjører og dirigerer tenkningen. Veileder vet akkurat hva elevens mål bør være. 

Det er to svakheter i henhold til dette. Det ene er om man møter individer som har en 

stor grad av uavhengighet vil avvise nødvendige løsninger og forslag for å bevare sin 

egen integritet. Den andre er personer som allerede har en tendens til å være avhengig 

og som lar andre ta avgjørelser for han, vil blir drevet inn i sin egen avhengighet. 
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Denne teknikken for å gi forslag og veiledning, dog den mange ganger vil hjelpe 

løsningen på det aktuelle problemet, gir ikke klienten mulighet for vekst (Rogers, 

1942).  

 

Refleksjon er en krevende aktivitet som ikke alltid er like lett å gjøre alene. Økt 

bevissthet gjør at man lettere kan ta valg og se konsekvenser som gir mulighet for 

endring. Selv om det ettertrykkelig bes om råd, ikke gi det før du har undersøkt saken 

nøye, og begynner å få et klart bilde av hva saken dreier seg om. Dette gjelder også i 

forhold til andre områder som påvirker saken. Man bør ikke la det begrenses til 

probleminnehaverens egen forståelse. En forbedret praksis er når 

probleminnehaveren har fått eierforhold til egen læringsprosess og en opplevelse av 

mestring, motivasjon, styrket selvfølelse og det å bli sett (Lauvås og Handal, 2000).  

 

I forhold til autonom motivasjon er de to eksemplene ovenfor kontrollerende, ovenfor 

individet som blir veiledet. Rogers kritiserte dette på sitt sterkeste (Rogers, 1942). 

Det at det ikke skapes valg i situasjonen er med på å underdeterminere individets 

autonomi (Deci, 1996). Dersom en person skal klare å ta med seg noe viktig for seg 

selv, som personen vil følge opp etter en veiledning, bør dette være noe personen kan 

stå for selv. Veileder er ikke tilstede lenger, og den ytre kontrollen som går på ytre 

motivasjon forsvinner (Vallerand og Ratelle, 2002). De øver ikke på egenhånd.  Et 

sted hvor ungdom bruker en stor del av fritiden sin på, er internett. I neste del, del 2, 

vil det bli sett på et samlingssted på nettet som ungdom bruker for å utveksle 

meninger gjennom videosnutter av seg selv.  Det som er tatt med i denne oppgaven er 

responser som har kommet etter skolemassakren i Finland i november 07, der totalt 9 

personer ble drept. Grunnen til at jeg tar med dette i oppgaven er at disse 

ungdommene kommer med forklaringer på hvordan noe slikt kunne skje. De har også 

vært i kontakt med gutten som utførte handlingen.  
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6. Responser på drapene i Finland, på YouTube.  

 

Den 7.novemer 2007 skjøt og drepte en elev på en videregående skole i Finland seks 

elever, en jente, 5 gutter, skolens helsesøster og skolens rektor før han skjøt seg selv. 

Han hadde snakket om sin tro på Darwins utviklingsteori og sin nazistiske ideologi på 

nettstedet YouTube. (Wikipedia, 2007).  

 

www.youtube.com er et populært nettsted hvor man legger ut videosnutter om 

meninger om ulike temaer, musikkvideoer osv. På dette nettstedet var det en video av 

en person som hadde snakket med gutten som kalte seg naturalselector89, som begikk 

handlingene beskrevet ovenfor. Hans video gav uttrykk for at han visste at dette kom 

til å skje. Han forklarte hvordan han visste dette. Deretter var det igjen responser på 

hans utsagn. Noen av dem hadde også hatt kontakt med gutten. I det følgende vil det 

bli forsøkt å gjenskape noe av det de fortalte hverandre, hvordan de forsøker å forstå 

og forklare det som skjedde. Hva de kunne gjort annerledes og hvem de skylder på. 

Grunnen til at dette er med i oppgaven er at de kommer med forklaringer på hvordan 

dette kunne skje.  Overskriftene i dette kapittelet er navnene de kaller seg på 

YouTube. 

 

6.1 “Theamazingatheist” 

“I warned you this would happen. Something I told you to be mindful of. 
And you didn’t. You weren’t mindful of it, you criticised me for it.” 
 

http://www.youtube.com/
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Den personen som hadde diskutert mest med gjerningsmannen kaller seg selv 

”theamazingatheist”. Han hadde behov for å fortelle de andre hva som hadde skjedd 

og hvor han stod i forhold til dette. Her er hans utsagn:  

Today I have vindicated. But I don’t feel good about it. You can probably tell that 

I’m not happy about my vindication. Because it was something I warned you would 

happen. Something I told you to be mindful of. And you didn’t. You weren’t mindful 

of it, you criticised me for it. Many of you were saying that I was being a bully, 

that I was picking on people. One of those poor little picked on morons decided 

that he was going to go to school and shoot up his class. And he killed eight 

people including his principle. You know ehm. For those of you that don’t know 

who I’m talking about, it is a former youtube user known as stormgeister89 or 

naturalselector89. He decided to go on a little killing spree. Down in Finland, and 

shoot up his classmates a little bit. I warned you guys about these little social 

Darwinist kids who idealised Eric Harris and Dylan Kleavbald were dangerous (to 

gutter som utførte en skolemassaker på Columbine skole, Amerika). I got the videos 

right there to prove it. I warned you, I warned you about this. I went specifically 

head to head with this very kid who committed this act.  I made videos directed 

at him. That went directly at this man, or this boy, that on this very day become 

another mass murderer. In the tradition that you people that you have allowd him 

to heroify. (you people er de som kritiserte theamazingatheist for at han kritiserte 

naturalselector89 sine meninger). I don’t have any answers for you. Lot of people 

want me to make a big comment about it. 

 

I don’t really have anything to say, he was nice to me towards the end of our 

relationship. That was very tenuous. He wrote me a few times, I ignored him. I felt 

like I had already done that. I had already said my piece about him. Right before he 

went on his killing spree he sent me an IM that said: I apologise for all the past 

hostility between us. I thought to myself at the time, well that’s very nice, I don’t 

know were its coming from, I don’t know why you are suddenly apologising  but 
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thank you. And he apologises because he knew he soon was going to be dead. )….(  

I don’t know who the people he killed are yet. None of the articles have shown the 

people or talked about who they were. There was a Finnish TV station that sent out 

his friends on youtube, presenting a picture of me and supposing that we were good 

tight close pals. Obviously they never saw any of my films directed at this kid. Where 

I basically rip him a f… part. Also I can already see that people are blaming me to 

some extent, that is ridiculous. Because I was mean to him it forced him to his act. 

You know, this guy was always talking about this shit. After his girlfriend left him, 

she is another user here on youtube. I will leave her statements to her. After that I 

think he f…… lost it. And he just decided to live out his little testosterone fantasy. 

The really sad thing is he felt bad for even arguing with me. He felt bad about 

our arguments. So that shows you that he can look back on his actions with 

regret. He was not all f….. bad. That goes to show you shouldn’t turn him into a 

monster, we shouldn’t turn him into a hero. We need to think of him exactly 

what he was. A pathetic f… teenager who didn’t know that what he was doing 

was wrong. He didn`t know what what was wrong or right at the time. Who was 

just too f… up to understand the consequences of his actions in any real way. 

Thank you.” (End) (Theamazingatheist, 2007)  

 

Responser til behov som ikke er møtt, er assosiert med frustrasjon. Det kan føre til 

rigide og uvanlige atferdsmønstre som tilpasser seg omverdenen på en irrasjonell 

måte (Deci og Ryan, 2002). Theamazingatheist mente at dette var advarsler og 

symptomer på frustrasjon og konfronterte naturalselector89. Han mente også at han 

var god på ”bunn”, i det at han var lei seg for at de hadde kranglet. Han kunne se 

disse handlingene på en rasjonell måte, men ikke handlingen han utførte på skolen. 

Han mener var en tenåring som hadde mistet perspektiv på rett og galt. Dermed 

forstod theamazingatheist at dette var et alvorlig tilfelle. I forhold til Rogers teori om 

veiledning kommer det til syne at mennesker er gode på ”bunn”, det er handlingene 

deres som har gitt uttrykk for frustrasjon over miljøet man ferdes i. 
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Theamazingatheist sier også at han trodde at det gikk utforbakke da kjæresten til 

naturalselector89 gikk i fra han. Dette kan refereres til tilhørighetsbehovet i 

selvbestemmelsesteorien. At man mister kjærlighet, at man får et mangelsbehov i 

forhold til et av basisbehovene bidrar til at man ikke føler seg bra. Dersom ett av de 

tre behovene beskrevet i denne oppgaven, mangler, vil dette kunne gå utover mental 

helse (Deci og Ryan, 2000). Dersom flere av de ikke blir tilfredstilt vil dette øke 

frustrasjonen ytterligere. Autonom motivasjon skjer ikke alene. Det at man går inn i 

en oppgave som man er interessert i kan være nok for indre motivasjon, men når det 

gjelder regulering av atferd blir dette internalisert gjennom viktige andre. Dette betyr 

at en ikke-kontroll i form av avvisning blir amotivasjon i forhold til individet. Det får 

ikke sjanse til å internalisere noe av de reguleringene som skal til for å delta i 

samfunnet (Ryan og Deci, 2002).  

 

Han tok hans meninger på alvor. At naturalselecotor89 fikk gitt uttrykk for det han 

mente. Kan være en faktor som styrker autonomi. På den annen side forelå det ikke 

aksept, men som man kan se i forhold til utsagnet ovenfor, så var theamazingatheiset 

den som fikk en unnskyldning fra han. Theamazingatheist var også fornøyd med å få 

en unnskyldning. Dette kan bety at det har foregått en kommunikasjon mellom dem, 

som kan ha vært bra for naturalselector89, selv om det var mange ord som ble sagt i 

sinne mellom dem. Neste respondent tar for seg faktorer i forhold til å gi uttrykk for 

aggresjon.  

 

6.2 0LunarEclipse0 

 “And your`re just headbanging along with the music, you`re screaming 
the lyrics, and you feel better.”     
(Gutt ca 16 år, fra Canada.) 
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When you watch a video like this with the amazingatheist and I`m very toucht. And it 

is something very deep. And as he said in his video, a lot of people can look back and 

se, their high school days, I`m just finishing high school now. And think, if things 

were just a little worse, if something just pushed me that little bit, I could have done 

something like that. And with things I put up with in my life.  With the things I 

stood up for, with the fights I`ve been forced into or started myself, I know this 

is a truth. I can`t count the amount of times violent videogames, and heavy metal 

music or industrial music has been blamed for such things as school shootings. 

As the amazingatheist said, we are all capable of this. If someone just pushed us that 

little bit further we could have done it. You`re right.  I could have done it, if I have 

been pushed a little bit further than were I`ve been pushed a while back, I probably 

could have done it. Ok? And I`m waching this video and thinking I know that they 

are going to find something about the kid. He s going to a huge heavy metal fan or he 

liked to play violent videogames. And that’s going to be the things they will pin it on. 

And I hate it. You know? For most of us we get this winy parents about voilent 

videogames about the devils music, and it sets me off. Because for people like me 

that are going through it on a day to day basis. People like probably the amazingtheist 

when he was in high school. And probably a lot others. the non jocks, the geeks 

for sure, if you`re like me I like black, I`m a goth kid. You know. We put up with 

a lot of crap. And if it wasn`t for my heavy metal music which allowd me to 

people like me to headbang with my voilent lyrics. If it wasn`t for that I would 

have snappet a long time ago. If things like this allows us to get our rage out, and I 

just don’t think the media cares about that. Cares about how much good the violent 

outlet actually does. Those of us who is absessed with fantacy violence, it usally is a 

connection between real life violence. It’s a release, so that we don’t commit real life 

violence. Gamers will tell you this, metalheads will definitely tell you this. There is 

nothing better than listening to a death metal song about guts and gore when you`re 

having a bad day. Becasuse it just takes the rage right out of you. And your`re just 

headbanging along with the music, you`re screaming the lyrics, and you feel better. 

So yeah, that’s my message out there, you can`t blame one core thing. Like in the 
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end those thing that usually get blamed, were probably one of the things helping 

the kid maintain his control. Like, I know it helps me. Imagine my cd player 

broke on a day were I was so close to snapping. And I couldn`t have my escape. I 

could have snapped, I could have done the same thing. We all could have, we all 

have this capacity. You may think I could never do something like that. But you 

don’t know how far you actually have to be pushed, to consider and then follow 

through something like this. Usually where rational thinking just doesn`t happen 

anymore. I think you se vengeance. And that’s my message to everyone out there 

watching this. Hopefully some media people get this and play it up, because that’s the 

truth. Its not the fault of some element within sosiety like games or music. It s the 

fault of society itselv. Turning a blind eye to someone who needs the attention, to 

need, that needs the ability to let it out, to need to feel secure. It is the fault of society. 

That’s the truth. Anyways. Thank you very much. It s a tragic event. I hoped since 

the Montreal shooting here in Canada, it wouldn`t be another one. Naïve to 

think that the world would be rid of evil after one act. But I was hoping, no it 

won’t happen again, it will never happen again. But it always does doesn’t it. It 

always does. We can’t f… stop it can we. It is truly the fault of society; I admit that, 

these are the people that need our attention. And it is the fault of society, not one 

element. Thank you very much for watching my audience (0LunarEclipse0, 2007).   

 

For å skape autonom motivasjon for alternativ atferd, forteller denne respondenten at 

man trenger et sted hvor man kan få ut sin aggresjon. Et sted hvor dette er greit å 

gjøre. Som for eksempel ved å høre på en hardrock sang om ”gørr og galle”. Han sier 

at man får da ut det presset han er påført i hverdagen. I forhold til Rogers teori, 

beskrevet ovenfor, er veiledning et sted hvor man skal ta hensyn til dette. At man skal 

akseptere og se personer for det de er i situasjonen. Det de ”er” i den følelsen de har 

(Rogers, 1995). Dette medfører at personen kan føle at disse behovene er dekket. 

Med dette vil ikke Rogers teori sammenlignes med en hardrock sang om ”gørr og 

galle”, men det kan vise at det er en sammenheng mellom det å få luftet ut aggresjon 
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og at presset blir mindre. Noe som kan føre til en mindre frustrasjon, da man 

kompenserer for dette gjennom andre kanaler. Dersom dette minsker frustrasjon, gir 

dette mulighet for å ta tilbake kontroll over seg selv og egne reguleringer.   

 

Han beskriver også behovet for sosiale relasjoner og behovet for kontroll over egne 

handlinger. ”How far you need to be pushed to snap”. Hvor langt du må bli presset 

for å miste kontroll over sin egen autonomi (min tolkning). Dersom man ikke blir 

møtt på sine behov, kan dette føre til at samfunnet får en reaksjon, som denne gutten 

definerer som hevn. I forhold til sosialbehovet understreker han at dersom man blir 

sett, føler man seg tryggere. Forskning viser at dersom behovet for sosial tilhørighet 

blir dekket vil også dette føre til en sterkere indre motivasjon (Deci og Ryan, 2000). I 

forhold til alternativ atferd til kriminelle handlinger er en av de viktigste momentene 

å dekke sosial behovet for individene. Det å føle tilhørighet og trygghet i sitt liv (Deci 

og Ryan 2000).    

 

6.3 TheRealDom  

(Respons fra gutt, ca 17 år, fra Amerika) 

“Do you want to know what the warning signs are? These are the 
signs.” 
 

For those of you that have yet to hear he was a social Darwinist and he had the de 

Nazi hate preaches, like I’m superior kind of things, you all are weak and stuff like 

that. He did too, shot 8 people at his school, killed 8 people one of them was the 

headmaster. This is the same user that “theamasingatheist” was talking about. He 

pointed it out. He had it right at the side of his video. He was saying: Do you want to 
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know who is going to shoot up the school here? They are. Do you want to know 

what the warning signs are? These are the signs.  They are youtube accounts, 

and he had “naturalselector89” right at the top. I may have gone to his channel 

like ones, and watched the video and realised how f… up he was, and said, 

please seek psychological help. This affects me more personally than the Virginia 

Tech shooting. And I was in Virginia last weekend I was there for an open house, 

considering going there for college. “Naturalselector89”, I had defended him against 

theamasingatheist.  Theamasingatheist said that these guys are the ones that shoot 

up their school. He said that, he f…. called it, I’m blaming myself for this. But I 

defended him. I said to him; like it is a stress release for him, most of them don’t have 

the balls to do this. Most of them don’t actually do it, they do it to seem scary. They 

do it for the attention. Well if they go and shoot up their school it wouldn’t be for the 

attention, because they are going to kill themselves. Of course they are dumb and 

crazy, and by no means as superior as they think them selves to be.  

 

He went and did it (han kaster brillene og ser inn i kameratet). It wasn’t attention, it 

was a cry for help. Not a single person that was on his page didn’t leave nothing 

nasty like kill yourself, you suck at life, screw you. It really is everybody’s fault 

this time. He had to have thought he was driven to do this. Theamasingatheist 

called it.  I defended naturally selector 89. I guess this hits me hardest, because I have 

never been so incredibly wrong about my judgement of anyone. I have my notions 

about people before I know them, usually I’m right about that.  I was so incredibly 

wrong, not something you can overlook.  I was so far from what it could have 

possibly been, and now 8 people are dead, nine including “naturalselektor89”. 

(Therealdom, 2007)  

 

Han sier at han trodde hans deltakelse og uttrykk på youtube var en måte å ta bort 

stresset i livet til naturalselector89. At han ville ha oppmerksomhet. I forhold til 
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Rogers teori om empati, absolutt aksept og ektehet kan det virke som at han fikk 

ektehet fra de andre på youtube, men han fikk ikke empati og absolutt aksept. At alle 

kriteriene må være dekket i forhold til veiledning, er avgjørende (Rogers 1965). Med 

hans uttrykk i forhold til at mennesker er gode, og handlingene er reaksjoner på 

hvordan samfunnet har oppført seg mot dem, kan komme til syne her. Denne gutten 

sier at naturalselector89 trodde han ble drevet til å gjøre det, gjennom de negative 

responsene han fikk på youtube. Det er en helt omvendt måte å se på dette temaet på. 

At mennesker uintensjonelt driver andre mennesker til å gjøre ting. En slags sosial 

kontroll som skaper avstand snarere enn nærhet som kanskje var noe 

naturalselector89 trengte. Respondenten mener at det var et rop om hjelp. I forhold til 

behovet for sosial tilhørighet, kompetanse og autonomi kan det høres ut som at 

behovet om sosial tilhørighet ble truet gjennom at de la igjen meldinger på siden hans 

om at hans person var dårlig. Neste respondent tar også for seg en liknende 

tilbakemelding.   

 

6.4 AtheistsBane 

(Respons fra gutt ca 16 år Amerika) 

“Showed compassion for someone that didn’t have any friends, a loner” 
 

I’m sure many of you by now have heard of the incident of the school shooting in 

Finland, and that the perpetrator of this crime was natural selection 89. It’s just really 

weird. I had a message debate with him. I posted a video about Columbine, I guess 

the video was a reply to “theamasingatheist”. Something in that video upset natural 

selector 89, he messaged me saying something about that Eric and Dyland were gods 

or heroes and I replied whatever dude, you are messed up. Looking back, could I 

have said something to that. Could have changed, well I couldn’t change but I m 
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a Christian. Showed compassion for someone that didn’t have any friends, a 

loner someone that was. Instead I confronted him with him being a freak. I 

didn’t realise. There are several of them here on youtube. I figured that he was 

different when he like several of the ones posted a video, and how they did it too, 

bullied people. Then naturally 89 came out, and said they were all stupid and that it 

wasn’t because they were bullied. They did it because they had a war against 

mankind, they don’t think anyone should survive. Nobody should survive. At that 

point I realised that there was something different about him. Let this be a wake-up-

call for all you Christians out there, then and the atheists out there that don’t believe 

in a God, let this be for you too. We can’t call these people freaks and call them 

what not, without having consequences. The only thing that happens is that you 

make angry people angrier and want to do it all the more. It doesn’t help them. 

But ah well, 8 people are dead now, 9 including the shooter. (Theatheistsbane, 

2007)  

 

Denne respondenten går rett på seg selv i forhold til denne hendelsen. Det han sier til 

at de har uttrykket sin mening ovenfor hans meninger, kommer i fokus i forhold til 

problemstillingen. Årsaksplasseringen individer legger i forhold til andres meninger, 

gir ulike triggere til ulike mennesker. Disse er basert på individets tidligere erfaringer 

med miljøet. Alle mennesker har dette i ulike grader. Dersom man har en autonom 

plassering av årsaker, betyr dette at man regulerer sin atferd i forhold til indre 

motivasjon og integrert ytre motivasjon. Så har du kontrollert atferdsregulering, der 

man pleier å forholde seg slik andre vil at man skal (Deci og Ryan, 1985). Den tredje 

reguleringen går på å fokusere på situasjonelle faktorer som gjør dem selv 

inkompetente i forhold til å regulere sin egen atferd etter ytre kontroll (Deci og Ryan, 

2002) Dette er i forhold til den delen av selvbestemmelsesteorien som tar for seg 

tendensen som individene har til å oppsøke situasjoner som ikke er gode i forhold til 

seg selv, dersom basisbehovene ikke er møtt (Deci og Ryan, 2000). Det kan være 

med på å forsterke en frustrasjon som allerede er tilstede i individet. Her er det også 
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understreket av respondenten at dersom de trigger en som kanskje leter etter årsaker 

for å bli sint, så blir han/hun det. For å få tilbakemeldinger på at sin oppfatning er 

korrekt i forhold til seg selv. For å bryte denne reflekteringen i forhold til seg selv, 

sier Rogers at det er viktig å få andre impulser fra en viktig annen. Som da kan skape 

alternativ atferd til kriminalitet. Dette kan gjøres gjennom veiledning, men dette er da 

spesielt i terapi (Rogers, 1995).  Neste respondent tar for seg en krassere kritikk av 

temaet. 

 

6.5 Gratex 

(Respons fra mann ca 28 år, Irland) 

“Yes, they make a mark on the world. And what a mark they make.” 
 

”I`m sick of it. Nobody is f… born evil. Ok? Think about that. For f… sake. 

Nobody’s born evil. It’s their life that’s made them this way. Their life, look further 

than oh, what f… videogame did they play, what books did they read, did they go to 

youtube, its youtube this time. Oh, he’s Korean or his Finnish this time. You are so 

f… ass…. Self-righteous p…. Oh, it’s so terrible what he’s done, he’s a monster. 

Yeah, and in a week’s time you’ve  f… forgotten all about it. And it happens again 

and you say oh no, he is a monster. When you’ve forgotten about it already. When 

are people going to realize that it is society that’s made them this way? It is not a 

book they read. They read that book because they were going into a path. When they 

find people of the same mindset. And they do, that’s what the internet has 

helped with. To find a place where they can feel good about themselves. And 

that helps a lot of people in this world. I mean that has helped a lot of people 

getting through this bull… that is our existence.  
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But for some it just goes the other way. They get courage from it, like this guy did. 

They get a sense of purpose from it. The two kids in Columbine got solitude from 

each other. Dunblane guy, who knows what he was up to in his spare time. What kind 

of people he met in his spare time, people that were feeding them shit. I have a couple 

of videos out on youtube, that attracts a certain type of person, and among these 

certain type of person there are some of them that try to talk to me and persuade me 

of this shit 

 

One thing they got in common though is that they just want somebody to talk to. 

They want somebody to appreciate them. They want to be loved. That’s all they 

want out of life. They want to find someone they can talk to, they want to find 

some kind of purpose. Why do you think the kids that do this are 18 or 19 years 

old, it’s because they are fed with these f… fairytales when they were kids. And 

they are just realising that it’s a lot of shit. Yes, they make a mark on the world. 

And what a mark they make. And then we go on about how it’s a tragedy for a week 

and then its over again. Let’s get back to normal, let’s go on with our life, let’s make 

a sick joke about it. I bet sick jokes are out already.  

 

So it goes on, in six months time it will happen again.  Yet another life is pushed 

into a corner, until all it can do is to strike back. I’m so sick of this sh…. The 

denial in this western culture. Its the individuals fault. Was he born this way? No, he 

just didn’t have the strength. You were a loser, that’s your lot in life. They have to 

accept the a to be a f… nothing in society. Being shat on by anyone. That’s the 

root of it. Regardless of which f… avenue of insanity these people go off on. It is not 

something in your mind; they are not born with it. It’s their reaction to the world 

and how it has treated them.  Its great being who You are, and sitting in Your 

life thinking; well if somebody was bad to me, I would be bad to them back or I 

would just accept it that’s it, I wouldn’t go out killing people. – You don’t know 
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ok? If you were forced to live their life from the day of birth right up until today, you 

would have done the same thing. That’s the f… reality of it. Perfect f… time to talk 

about this sh… isn’t it. The best excuse that society has for not keeping this sh… 

from happening is the fact that they have free will. The belief that they have free 

will. (Gratex, 2007).  

 

Autonom motivasjon skapes gjennom å få mulighet til å regulere seg selv (Deci og 

Ryan, 2000). Det nevnes som siste moment fra respondenten at dette kun er en 

oppfatning av sannheten. At fri vilje ikke faktisk er tilstede. Dette vil kunne svekke 

den autonome motivasjonen. Som nevnt i kapittelet om kriminalitet, vil motstand mot 

fri vilje presse individet på sitt autonome basisbehov. Forskning viser at dersom et av 

basisbehovene, henholdsvis det autonome, tilhørighetsbehovet og 

kompetansebehovet, presses vil dette kunne skape usikkerhet og angst. Dette er det 

motsatte av autonom motivasjon. Altså kontrollert motivasjon. Individet kan da føle 

at det ikke blir møtt som menneske (Deci og Ryan, 2000). Dersom dette skjer og 

personen har et sterkt behov i forhold til tilhørighet og selvregulering, vil kanskje 

ikke alternativet tilpasning være aktuelt. Dette kan medføre at personen forsøker å 

kompensere for dette i andre settinger og ved andre alternative handlinger. Et 

alternativ som denne respondenten forteller om er internett, hvor de finner andre som 

vil lytte til det de har å si. Han understreker at de ønsker å finne tilhørighet og at de 

ønsker å bli elsket. De finner noen som tenker likt som dem, og man finner noen som 

sier at det er ok å tenke som de gjør. Dette kan igjen reflektere behovet for sosial 

tilhørighet, og absolutt aksept elementet i det terapeutiske forholdet (Deci og Ryan, 

2000 og Rogers 1995).  
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Felles: 
 

De guttene/mennene som snakker her har ulike innfall til det som skjedde. De 

forteller sitt ståsted i forhold til det som skjedde. Alle sammen snakker om hvordan 

man er mot andre. De har også en empati, eller kanskje riktigere, sympati i forhold til 

personen som utførte denne handlingen. De forsøker å forstå hvorfor han gjorde det. 

Det som er litt overraskende er ingen av de som dømmer han. Det jeg trekker ut av 

dette er at gratex og 0LunarEclipse0 snakker om at det er samfunnet som har dømt 

denne gutten, og hans frustrasjon. Følgen av dette utspilte seg i en slik grotesk 

handling. TheRealDom og AtheistsBane spør seg selv om hva de gjorde galt. 

”Theamazingatheist” mener at gutten hadde mistet perspektivet sitt. Så da har man alt 

fra samfunnsperspektiv, til sosialt interaksjons perspektiv, til individperspektiv.  Jeg 

har i denne delen ønsket å sette fokus på hvilken stor del av livet som kan berøres av 

en dataskjerm. De personene jeg har tatt med, følte sterkt for denne gutten som 

begikk denne handlingen, og det fra et gutterom i Canada, tre i Amerika og ett i 

Irland.  

 

Følgende element i denne oppgaven er konklusjon hvor jeg svarer på 

problemstillingen.   
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7. Konklusjon:  

 

Kan autonom motivasjon redusere kriminell atferd? Forskning viser at autonom 

motivasjon er positivt i forhold til mestring, dette vil da igjen kunne virke inn på 

skolefagene eller andre aktiviteter man ønsker å delta i. Det er positivt også for 

utvikling av empati i forhold til andre og større grad av prososialitet. Dette kan 

følgelig gi sterkere vennskapsrelasjoner (Deci og Ryan 2000). Dersom behovene til 

individet dekkes og individet har internalisert samfunnets normer og regler, og har en 

autonom motivasjon i henhold til sin regulering av disse, vil dette redusere kriminell 

atferd. Det å møte disse ungdomskriminelle som mennesker, og styrke dem vil kunne 

føre til redusering av kriminell atferd. Kompetanse, sosial tilhørighet og autonomi er 

særdeles viktig om vi skal få de inn på ”riktig spor” igjen. Et eksempel på kontroll 

kan være at dersom man forsøker å presse oransje modelleire ned i en kaffekopp, vil 

det alltid tyte ut mellom fingrene på en. Dersom man prøver hardere, kan koppen 

knuse.  

 

Hvilke egenskaper ved veiledning kan skape autonom motivasjon for alternativer til 

kriminell atferd? Ved at man gir individet mulighet til å kjenne seg selv, å skape seg 

selv og bli akseptert for det mennesket han/hun er, vil kunne skape autonom 

motivasjon. Egenskaper ved veiledning i form av empati, positiv ubetinget aksept og 

ektehet er med på å gi personen egenverd. Ved å skape en ikke-kontrollerende setting 

gjennom valg og aksept, vil den autonome motivasjonen øke, og da følgelig kan 

individet bli mer mottakelig for samfunnets krav. Dette er noe av det viktigste man 

kan gi dersom man skal forsøke å hjelpe en annen.  
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