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E g har ofte undrast over 
kvifor eg tek dei vala eg 
gjer, og kvifor andre tek 

dei vala dei gjer?

SOM DE SIKKERT har forstått, er 
eg eit undrande menneske som 
er nysgjerrig på kva som ligg 
bakanfor handlingane til den 
enkelte. Kvifor gjer me som me 
gjer? Kva bestemmer åtferda og 
motivasjonen vår? Kva motive-
rer deg og kvifor har du perio-
dar/situasjoner der du kjenner 
deg demotivert?

Eg undersøkte litt og landa 
på den mest kjente behovspyra-
miden – «Maslows behovsteori» 
utvikla av den russisk-ameri-
kanske Abraham Maslow i 
1943. Den prøver å finna fram 
grunnleggjande behov som kan 
forklara åtferda og motivasjo-
nen vår. Hans påstand var at 
behova måtte fyllast på nedan-
frå i pyramiden. Dei tre nedste 
behova forklarer han som behov 
som oppstår når kroppen man-
glar noko. Desse manglande 
behova virkar som drivkrefter 
for prosessar som føregår inntil 
behovet er dekka. Behova opp-
står når det oppstår mangel, 
ubalanse eller forrstyrringar av 
likevekt. Når likevekta er nor-
malisert, forsvinn behovet.

DEI TO ØVSTE behova kallar 
Maslow for vekstbehov. Desse 
kan berre fyllast når dei tre 
grunnleggjande behova er dek-
te.

Nivå 1: FYSIOLOGISKE BE-
HOV: Nedst, men òg viktigaste 
behova som vatn, mat, husly, 
bevegelse og eliminasjon (at 
kroppen klarar å kvitta seg med 
avfallsstoff). Dette er kort og 
godt behovet for å overleva. Når 
fyrst dette behovet er dekt, mel-
der behovet på neste plan seg.

Nivå 2: TRYGGHEIT: Behov 
for for sikkerheitsmessige og fø-
lelsesmessige behov som trygg-
heit, stabilitet, orden og beskyt-
telse.

Nivå 3: SOSIALE BEHOV: 
Behov for felleskap, kjærleik, 
vennskap, kjensle av å høyra 
til og ha gode relasjonar til en-
keltpersoner eller grupper. Her 
ligg også behovet for å kjenna 
seg akseptert både av sine nære 
omgjevnader som familie, ven-
ner, naboar og arbeidskollegaer/
medelevar men også som bor-
gar i samfunnet.

Fyrst når desse 3 behova er 
dekte, meiner Maslow at dei 
to neste nivåa som han kallar 
vekstbehov vert aktuelle for 
individet. Dersom nivå 2 og 3 
ikkje er dekte, vil dette skapa 
ubalanse hjå individet og på-
verka åtferd og motivasjon.

Nivå 4: RESPEKT/ ANSEEL-
SE: Behov for aktelse, sjølvres-
pekt, sjølvtillit, anerkjenning 
status og verdighet.

Nivå 5: BEHOV FOR SJØLV-
REALISERING: Her har ein 
krefter til å få dekka behova 
for å verkelegjera mål, realisera 
medfødde eller seinare erverva 

evner eller oppnå opplevingar 
som kjennest som høgdepunkt/
openberringar. Dei som har fått 
dekt behova på dei fire føregå-
ande nivåa, er menneske med 
skapande arbeid som søkjer ut-
fordringar og har trong til å ut-
vikla seg og bruka evnene sine.

DEI FLESTE AV oss som bur i vel-
ferdsstaten Norge får dekt sine 
grunnleggjande fysiologiske 
behov som vatn, mat og husly. 
Men alt på nivå 2 er det nok 
mange som opplever utryggheit 
også i fredelege Norge.

1. juni las mange av oss om 
90-årige Trygve Styve som 
kjenner seg utrygg i sin eigen 
heim. Han har siste tida falle og 
slått seg stygt fleire gonger, han 
kjenner seg utrygg i sin eigen 
heim og opplever at han ikkje 
får den beskyttelsen han treng 
som han ville fått på ein alders-
heim med ettersyn og pleie.

Politikarane våre legg til ret-
te for at foreldre skal raskt ut i 
jobb og 1-åringar skal starta i 
barnehage utan språk og mo-
gelegheit for å gjera greie for 
kva dei ynskjer. Då er ein svært 
avhengig at ein har personale 
som gjev barnet den tryggheita, 
beskyttelsen og stabiliteten. I 
tillegg skal dei oppleva å høyra 
til, utvikla vennskap og få ak-
sept for at dei er det vesle indi-
videt dei er, og dei har rett til å 
utvikla seg i sitt tempo på sine 
premissar.

På skulen skal borna i tillegg 
til å læra fag også utvikla sosia-
le ferdigheiter. Forsking viser til 
at trygge born lærer betre. Kva 
då med dei borna som går med 
klump i magen til og på sku-
len anten fordi dei kjenner seg 
utrygge, eller opplever avvising 
og ikkje kjenner seg inkluderte 
og aksepterte anten av enkelt-
personar heime eller i klassen? 
Det same gjeld på fritidsaktivi-
tetar og arbeidsplassar. Korleis 
vil dette påverka motivasjon og 
åtferd? Og kva vil det gjera med 
dei på sikt? 

DÅ MAZLOW UTARBEIDDE denne 
behovspyramiden på 40-talet, 
var samfunnet vårt prega av 
kollektive mål støtta av felles-
skapet. Velferdsstaten vår vart 
utvikla slik at alle i dag har rett 
på utdanning og helsehjelp. Frå 
rundt 80-talet har samfunnet 
vårt vorte meir og meir prega 
av individualisering. Det er dei 
individiuelle prestasjonane som 
gjeld, og me skal alle stå ansvar-
lege for våre handlingar. 

Dersom Maslows behovsteori 
stemmer, er kjerneverdiar som 
tryggheit, stabilitet, felleskap, 
støtte for kvarandre, vennskap, 
kjærleik og tilhøyrigheit viktige 
faktorar for god åtferd og moti-
vasjon. 

Dersom ein plukkar den frå 
kvarandre i del for del, vil det 
seia at alle treng reint vatn og 
god og næringsrik mat for å ut-
vikla seg seg til nivå 2. Alle har 
vel kjent på ubehaget dersom 
ein nokre dagar har ete næ-
ringsfattig mat. Dette skaper 
trøttleik og ubehag i kroppen. 
Fleire og fleire studiar viser kor 
viktig det er med god og næ-
ringsrik mat med tanke på kon-
sentrasjon, fokus, læring og åt-
ferd. Me kan òg setja spørsmål-

Kvifor gjer du som du gjer?

teikn til kva næringsfattig mat 
gjer for dei eldre på institusjon. 

DERSOM EIN KJENNER seg trygg 
både følelsessmessig og sik-
kerheitsmessig, er det lettare 
å slappa av, og våga å vera den 
ein er i større grad enn om ein 
går rundt og kjenner seg utrygg 
eller ein bur i område der det 
er fare for krig, terror eller na-
turkatastrofar. På det sosiale 
nivået vil støtte, oppmuntring, 
aksept og kjensle av å høyra til 
skapa kjensle av vennskap, til-
lit og omsorg. Det igjen gjev oss 
tryggleik.  

Så min konklusjon vert då: Et 
god og næringsrik mat slik at 
cellene dine får gode byggjestei-
nar for ein heil dag. Skap gode, 
trygge rammer rundt deg ved å 
ta ansvar for åtferda di slik at 
du sjølv og dei rundt deg kjen-
ner seg trygge, inkluderte og 
aksepterte. Og ver med å ta eit 
kollektivt ansvar for at me alle 
lagar eit godt, trygt og venleg 

samfunn for alle grupper i sam-
funnet.

Dette vil motivera til god åt-
ferd og auka motivasjon hjå 
kvar enkelt av oss og me vil 
alle få nytta våre ressursar op-
timalt. 

MASLOWS BEHOVS
PYRAMIDE: Nedst dei 
grunnleggjande behova, 
øvst vekstbehova. Fyrst 
når dei nedste behova er 
dekte, vert vekstbehova 
aktuelle.

KOLLEKTIVT ANSVAR:  
– Ta ansvar for åtferda di slik at du 

sjølv og dei rundt deg kjenner seg 
trygge, inkluderte og aksepterte, 

skriv Gunn Marit Bergstrøm.  
Her vennebenken i Bjørgamarka 

barnehage. 
ARKIVFOTO: VIDAR HERRE


