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Jeg burde trene 
Jeg er sliten og trenger å 

hvile meg 

Kognitiv dissonans 

Jeg ligger på sofaen 
med dårlig 

samvittighet 



«Det er dumt, men jeg gjør det likevel» 

sussa.no 



Selvbestemmelsesteori (Deci & Ryan , 1985, 2017) 

Alle mennesker deler grunnleggende psykologiske behov for 

 

Autonomi – føle seg fri til å gjøre ting av egeninteresse 

Kompetanse – føle seg i stand til å fullføre ønskede mål 

Tilhørighet – føle varm og positiv tilhørighet til andre mennesker 

 

Alle mennesker er grunnleggende motivert og når disse tre psykologiske 
behovene er støttet føler man seg inspirert til å vokse, løse personlige 
utfordringer og bli sunnere. 



Oppfatning om autonomi påvirker 
f.eks.: 

• Abstinens for tobakk over lang 
tid 

• Fysisk aktivitet 

• Engasjement for pasienter i 
behandling 

• Engasjement for helsepersonell i 
deres omsorg for pasienter 

 

 

Ed Deci,  
Center for Self-determination theory 



Selvet 

Kjernen i autonomibegrepet 

 

Moderator for vekst og forsvar 

 

En funksjon av den du er 

 

Fyller handlinger med vilje, 
bevissthet og valg 

 Jeanne d’Arc ved kroningen av Charles IV, 
malt av Dominique Ingres 



Motsatt av autonomi: Kontroll 

Personer som utfører oppgaver de føler seg tvunget eller kontrollert til 
å gjøre, kommer sannsynligvis til å slutte så snart de kan. 

 

Trusler om straff? 

Tidsfrister? 

Evalueringer? 

Konkurranse? 

Skyldfølelse? 

 

 



Motivasjon som kontinuum (SDT, Deci & Ryan, 1985, 2000) 

Kontrollert regulering     Autonom regulering 

 

 

Grader av relativ selvstyring 

 

 

Grader av internalisering 



Ulike typer av motivasjon (Deci & Ryan, 1985) 

Ytre reguleringer 

 

Plikt 

Dårlig samvittighet 

Tvang 

Belønning 

 

«gulrot eller pisk» 

Indre regulering 
(indremotivasjon) 

 

Lyst 

Automatisert atferd 

Egenverdi 

Dyrker engasjementsfølelsen 



Hvordan virker de ulike typene av motivasjon? 

Ytre regulering 

 

«Bremsen» er på 

Mindre positive følelser 

Mindre kreativ utførelse 

Indre regulering 

 

Drevet av positive følelser 

Kreativ utfoldelse 

Mer sannsynlig å oppnå flyt som 
bevissthetstilstand 



Ytre regulering 

 

«Jeg burde trene» 

«Jeg har dårlig samvittighet for 
ikke å trene» 

«Hvis jeg trener blir jeg sunnere» 

Indre regulering 

 

«Jeg vil trene» 

«Jeg vil på tur» 

«Jeg liker å trene» 

«Jeg føler meg lykkelig når jeg 
trener» 



Hvordan fremme autonomi hos pasienter? 

• Bevisstgjøring om pasientens verdier og perspektiver 

• Anerkjenne pasientens følelser 

• Legge til rette en meny av effektive valgmuligheter 

• Støtte pasientinitiativ 

• Gi rasjonale for hvorfor en spesiell anbefaling er laget, uten å fremstå 
som dømmende 



Hvordan kommunisere om grunnleggende 
psykologiske behov? 

Kommunikasjonsstil påvirker 
oppfatningene om psykologiske 
behov 

Murray, A., Hall, A. M., Williams, G. C., McDonough, S. M., Ntoumanis, N., Taylor, I. M., . . . Lonsdale, C. 
(2015). Effect of a Self-Determination Theory–Based Communication Skills Training Program on 
Physiotherapists' Psychological Support for Their Patients With Chronic Low Back Pain: A Randomized 
Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96(5), 809-816. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.11.007 



Spørre 
Strategi eksempel Psykologisk behov 

Bruke åpne spørsmål Fortell/Hva/Hvordan… Hvilke ting gjør du for å lindre smerte 
akkurat nå? 

Tilhørighet 

Bruke enkle spørsmål Unngå sammensatte spørsmål. Vent på svar. Still så nytt 
spørsmål. 

Tilhørighet 

Være stille La pasienten fullføre setningen før du stiller nytt spørsmål. Tilhørighet 

Omformuler Etter å ha lyttet, oppsummer din oppfatning av 
hovedpoengene 

Tilhørighet 

Empatievnen Vis at du forstår følelsen som kommer sammen med temaet Tilhørighet 

Klargjøre for råd Spør om pasienten er klar for å ta i mot et råd…Det er 
mange ulike ting du kan gjøre som hjelper...vil du høre et 
par forslag? 

Autonomi 



Gi råd 
Strategi eksempel Psykologisk behov 

Imøtekomme ulike 
læringspreferanser 

Ulike metoder (visuelle, auditive, kinestetisk) til å utdanne 
pasienten 

Kompetanse 

Slutte sirkelen Spørre pasienter om å forklare/demonstrere informasjonen 
de har fått. For å være sikker på at jeg klarte å forklare meg 
godt nok – kan du fortelle med dine egne ord… 

Kompetanse 
 

Gi et meningsfylt rasjonale Forklar for pasienten rasjonale bak rådet ditt. Forskning 
viser at fysisk aktivitet, slik som turgåing er en fin måte å ….. 

Autonomi 

Pasientmedvirkning Spørre pasienten om å komme med forslag/gjøre valg: Å 
være fysisk aktiv – slik som å gå tur, sykle eller svømme er 
viktig for ryggplagene dine. Er det en aktivitet du 
foretrekker? 

Autonomi 

Bruke autonomistøttende 
språk 

Oppmuntre til personlig ansvarliggjøring for bedring. Unngå 
spørsmål om skyld/dårlig samvittighet. Hvis du 
gjennomfører disse øvelsene er det sannsynlig at du vil 
kjenne mindre smerte etter hvert. 

Autonomi og 
kompetanse 



Ang: Ta med 12-åringen på familietur? 

Kontrollerende 

 

Du må bli med på tur 

Hvis du ikke blir med, blir det ikke 
noe godteri 

Ut på tur aldri sur! 

Du trenger frisk luft! 

Du får 10 kr. for å skrive deg inn på 
trimposten 

 

 

 

Autonomistøttet  

 

Når er det gøy å være på tur? 

Er isen på vannet blitt trygg nå? 

Når kroppen er i bevegelse blir 
«hjernen satt på lading» 

Vil du at vi skal brenne bål i dag? 

Vil du invitere med en venn? 



Fra kontroll til autonomi 

Flytte våre tankesett fra ytre til 
indre forklaringer? 

 

Eksempel barnet på tur: 

Barnet identifiserer foreldrenes 
verdigrunnlag over tid 

 

Internalisering 

 



Oppgave: ditt forhold til fysisk aktivitet 

Kontrollerende 

 

Ta for gitt at dine oppfatninger er 
rette 

Språk: MÅ eller SKAL 

Fokusere på insentiver/ 
konsekvenser 

Liten interesser for den andres 
negative opplevelser 

Fokusere på korrekte løsninger 

Autonomistøttet 

 

Ta den andres perspektiv 

Vie oppmerksomhet til følelser 

Oppmuntre til egeninitiativ og 
utforskning 

Gi et meningsfullt rasjonale 

Gi positiv og konstruktiv 
tilbakemelding 



Spontan autonomi/indremotivasjon 

Følelser oppstår spontant 

 

Følelsen av interesse er særlig 
viktig for vår indremotivasjon 

 

Hvordan kan vi finne situasjoner 
der interesse kan oppstå 
spontant? 



An intrinsically motivating activity captures the attention of the 
individual, and this is why it is intrinsically motivating (Eckblad, 1981, p. 
55) 

 



Flyt: Plutselig og spontant engasjement 

• Det uventede 

• Noe vanskelig  

• Plutselig innsnevring av oppmerksomheten 

• Innsnevret oppmerksomhet på grunn av internt stimuli (Vekst, vilje, 
mening) og eksternt stimuli  

• Plutselig stimulering– disequilibrium 

 

 

Eckblad, G. (1981). Scheme theory: a conceptual framework for cognitive-
motivational processes. London: Academic Press. 



To modeller som forsøker å forutsi 
øyeblikkelige opplevelser 
Experience Fluctuation Model  

Relevansen av utfordringer og 
ferdigheter 

 

(Massimi & Carli, 1988) 

 

“Kanal”-modell 

Lineær modell 

Flow-Simplex 

Relevansen av 
assimilasjonsmotstand 

 

(Eckblad, 1981, Vittersø, 2004) 

 

«Sektor» -modell 

Kurvelineær modell 
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Generelle funn 

Sektormodellen forklarer mer varians av indremotivasjon enn 
kanalmodellen. Sektor 3 og 4 er mest typisk for å karakterisere 
opplevelser med indre motivasjon 

Sektor 3: 

Systematic, clear, patterned, logical, smooth, calming, definite, healthy, 
consonant, rythmical, beautiful, intimate, musical, nice, good, orderly, 
liked, relaxed, alert, powerful (Eckblad, 1981, p. 81) 

Sektor 4:  

Nice, liked, challenging, beautiful, happy, meaningful, light, good, full, 
powerful (Eckblad, 1981, p. 81) 

 

 

 



Mao: 

Gode muligheter til å påvirke 
gjennom autonomistøttende 
kommunikasjon 

 

Gode muligheter for å legge til 
rette for gode opplevelser som 
fremmer spontan autonomi 

 


