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MotiverMotiver
❂❂ Motivationspsykologer : W.Motivationspsykologer : W.AtkinsonAtkinson,,

R.S-R.S-WoodsworthWoodsworth
•• handlemotiver og succes/fiaskohandlemotiver og succes/fiasko
•• “ ikke succes ““ ikke succes “
•• trykhed/frihedsopfattelsetrykhed/frihedsopfattelse

❂❂ Behov for aktivitet og for at udretteBehov for aktivitet og for at udrette
nogetnoget

•• omgivelsernes betydning foromgivelsernes betydning for
handlevalgethandlevalget
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Præstationsadfærd ogPræstationsadfærd og
omgivelsernes betydning herforomgivelsernes betydning herfor

❂❂ muskler og organer har indbygget motiv til at blive brugt -muskler og organer har indbygget motiv til at blive brugt -
evner og talenter ligesåevner og talenter ligeså

❂❂ præstationsmotivet ligger mellempræstationsmotivet ligger mellem
•• tendensen til succestendensen til succes
•• tendensen til at undgå fiaskotendensen til at undgå fiasko

❂❂ når motivet til at undgå fiasko er stærkest, udelukkes succes,når motivet til at undgå fiasko er stærkest, udelukkes succes,
der skabes “ ikke succes ”der skabes “ ikke succes ”

❂❂ omgivelsernesomgivelsernes forventing forventing til succes og fiasko til succes og fiasko afvejes afvejes
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MotivationsteoriMotivationsteori
a)a) Incitamentteorien Incitamentteorien, , ydre årsagerydre årsager

❂❂ alle motiver er indlærte, forventningsfaktoralle motiver er indlærte, forventningsfaktor
❂❂ alle motiveralle motiver beseres beseres på følelser på følelser

❂❂ vi søger opgaver:vi søger opgaver:
••   succes/fiasko    -   tilnærmelsesmotiv  succes/fiasko    -   tilnærmelsesmotiv
••   “ ikke succes  “ -  undvigelsesmotiv  “ ikke succes  “ -  undvigelsesmotiv

Incitament : stimulerende middel, tilskyndelse, ansporeIncitament : stimulerende middel, tilskyndelse, anspore
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MotivationsteoriMotivationsteori
b) aktivitetsteorien,b) aktivitetsteorien,  indre årsag  indre årsag

❂❂ behov for aktivitet ( for aktivitetens skyld )behov for aktivitet ( for aktivitetens skyld )
❂❂ beskæftige sig selv - kedsomhed, skaberbeskæftige sig selv - kedsomhed, skaber

fantasier og hallucinationerfantasier og hallucinationer
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MotivationsteoriMotivationsteori
samspil mellem incitament og aktivitet, aktivitets behovet stærkestsamspil mellem incitament og aktivitet, aktivitets behovet stærkest

❂❂ integreret i mennesketintegreret i mennesket
❂❂ handlevalget i forhold til succes/fiasko - “ ikkehandlevalget i forhold til succes/fiasko - “ ikke

succes “ er påvirket af omgivelsernessucces “ er påvirket af omgivelsernes
bedømmelse  -  ( og egen ? )bedømmelse  -  ( og egen ? )

               frihed                             frihed              angstoplevelseangstoplevelse           tryghed           tryghed
     høj selvopfattelse                                   lav     høj selvopfattelse                                   lav

selvopfattelseselvopfattelse
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Autonomi            FællesskabAutonomi            Fællesskab
frihed                                    tryghedfrihed                                    tryghed

❂❂ denden stærkes stærkes ret ret
❂❂ eget livs forvaltereget livs forvalter
❂❂ forskelligeforskellige

mulighedermuligheder
❂❂ vurderes på kvalitetvurderes på kvalitet
❂❂ mangfoldighedmangfoldighed

❂❂ ens rettighederens rettigheder
❂❂ ens vilkårens vilkår
❂❂ ens mulighederens muligheder
❂❂ vurderes påvurderes på

sammenholdsammenhold
❂❂ ensretningensretning
Kollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange reglerKollektivt selvmord,  mange regler
tilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af krafttilnærmelses motivet ude af kraft

Fællesskab med og i forskellighederne,  a overlab b
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Frihed                TryghedFrihed                Tryghed
❂❂ selvstændighedselvstændighed
❂❂ selvbestemmelseselvbestemmelse
❂❂ ansvarlighedansvarlighed
❂❂ bedømmes efter evnebedømmes efter evne
❂❂ usikkerhedusikkerhed
❂❂ uforudsigeligheduforudsigelighed
❂❂ mange mulighedermange muligheder
❂❂ handlekrafthandlekraft
❂❂ tilgivelse,  magttilgivelse,  magt

❂❂ sikkerhed,sikkerhed,   forudsigelighed   forudsigelighed
❂❂ aftaler,  fælles beslutningeraftaler,  fælles beslutninger
❂❂ retningslinilerretningsliniler,  klare rammer,  klare rammer
❂❂ stillingsbeskrivelserstillingsbeskrivelser
❂❂ afgørelse,  tilladelserafgørelse,  tilladelser
❂❂ procedurer,   ansvarsfrihedprocedurer,   ansvarsfrihed
❂❂ ensartethed,  afmagtensartethed,  afmagt
❂❂ handlingslammethandlingslammet
❂❂ utilstrækkeligutilstrækkelig

At undvige bliver en succes
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At være sig selvAt være sig selv
 sammen med andre sammen med andre

 (indeni kernen) (indeni kernen)
  personligpersonlig
udvikling/indviklingudvikling/indvikling
  denden lærende lærende organisation organisation
( mig)( mig)


