
 

 

 

 

 

 

Innri kraftur 
Áhrif innri hvatningar á nám 

 

Steingrímur Sigurðarson 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 
	  



Innri kraftur 

Áhrif innri hvatningar á nám 

Steingrímur Sigurðarson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.ed.-prófs í kennslufræði 

Leiðbeinandi: Gunnlaugur Sigurðsson 

Kennaradeild 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Maí, 2014 

  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Innri	  kraftur	  

Ritgerð	  þessi	  er	  10	  eininga	  lokaverkefni	  til	  B.ed.-‐prófs	  	  

í	  kennslufræði	  við	  kennaradeild,	  	  

Menntavísindasviði	  Háskóla	  Íslands	  

©	  Steingrímur	  Sigurðarson,	  2014	  	  

Óheimilt	  að	  afrita	  ritgerðina	  á	  nokkurn	  hátt	  nema	  með	  leyfi	  höfundar.	  

Prentun:	  Bóksala	  kennaranema	  
Reykjavík,	  2014	  



	  

	  

1	  

Ágrip 

Ytri og innri hvatning eru mikilvægir áhrifaþættir í námi. Tilgangur ritgerðarinnar er að 
opna huga lesenda fyrir gildi innri hvatningar í menntakerfinu með því að leita svara við 
rannsóknarspurningunni: „Hvaða áhrif hefur innri hvatning á nám?”. Skólakerfið er drifið 
áfram af ytri áhrifaþáttum. Verðlauna- og umbunarkerfi eru oft notuð og nemendum er 
hvatning í voninni um góðar einkunnir og velþóknun annarra á frammistöðu þeirra. Innri 
hvatning er mikil á yngsta stigi en fer minnkandi eftir því sem námið verður erfiðara og 
meiri kröfur eru gerðar til nemenda. Innri hvatning hefur þó úrslitaáhrif á nám, án hennar 
ættu nemendur afar erfitt með að læra og myndu líklega sleppa því almennt. Ytri hvatning 
er einnig nauðsynleg því nám getur ekki alltaf verið áhugavert, en mikilvægt er að beita 
henni rétt. Þeir nemendur sem læra af innri hvatningu gengur betur í námi, eru sjaldnar 
haldnir kvíða og líður betur andlega heldur en þeim sem læra af ytri hvatningu. Innri 
hvatning fer minnkandi með aldrinum og það hefur sýnileg áhrif á námsárangur eldri 
nemenda. Ytri hvatning hefur neikvæð áhrif á innri hvatningu og ættu kennarar að leggja 
áherslu á að vekja og styrkja innri hvatningu nemenda til náms.  
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Abstract 

Both extrinsic and intrinsic motivation are very important factors in education. My goal 
with this thesis is to open the reader‘s mind towards instrinsic motivation in education by 
answering the research question: “What impact does intrinsic motivation have on students‘ 
learning?” The academic system is ruled by extrinsic motivation. Teachers often use 
extrinsic rewards to motivate their students who strive for good grades and recognition of 
their academic success. Younger students tend to be more often intrinsically motivated 
than older students, but at the same time teachers and parents put increasingly more 
pressure on good performance and higher grades the older a student gets. Intrinsic 
motivation results in more successful learning. Yet, some subjects or parts of the 
curriculum can be more challenging or less interesting than others, therefore the use of 
extrinsic motivation can be necessary. Teachers, however, need to know what motivates 
students and take advantage of that. Those students who are intrinsically motivated are 
better learners, are less likely to suffer from anxiety and are in a better mental state than 
those who are extrinsically motivated. As students get older they are less likely to be 
intrinsically motivated which has negative results on students‘ academic success. Extrinsic 
motivation has negative effect on intrinsic motivation and teachers should emphasize 
motivating students in intrinsic ways. 
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Formáli  

Hugtökin áhugi og hvatning hafa verið gildur þáttur í kennaranámi mínu og kennarar mínir 
segja oft að nám þurfi að vekja áhuga og að ég sem kennari þurfi að hvetja nemendur til 
námsins með áhugaverðu kennsluefni og kennsluaðferðum: gera námið skemmtilegra og 
áhrifaríkara fyrir nemendur mína og mig, allir vinna. Ég ákvað að skrifa um þetta efni 
vegna þess að ég vildi komast að því hvað það er sem fær nemendur til að læra. Þegar ég 
var í skóla var ég mjög samviskusamur nemandi sem lærði í tímum og gerði heimavinnuna 
á réttum tíma. Aftur á móti hafði ég aldrei mikinn áhuga á náminu. Mér fannst ekki gaman 
að sitja við eldhúsborðið heima og vinna heimavinnuna mína á meðan ég gæti verið að 
gera eitthvað skemmtilegra. En vinna mín við þessa ritgerð hefur breytt því hvernig ég læri 
og um leið hvernig ég mun koma til með að kenna.  

Ég ætla að nota tækifærið og þakka fjölskyldu minni fyrir alla þá hjálp sem þau hafa 
veitt mér. Sambýliskona mín og sonur fá sérstakar þakkir fyrir stuðninginn. Eins fær 
leiðbeinandi minn, Gunnlaugur Sigurðsson, góðar þakkir fyrir að opna hug minn og fá mig 
til að hugsa á áhugaverðan hátt um nám og kennslu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 
verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 
lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann 
að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2014 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Ég hef oft hugsað um það hvort það sé satt sem kennarar mínir segja um áhuga og 
hvatningu í námi. Hvort nám þurfi að vera áhugavert og kennarar þurfi að hvetja nemendur 
til námsins. Læra þeir ekki hvort sem er? Það er jú þeim fyrir bestu. 

Öll þekkjum við það augnablik er við sitjum og lærum heima, lesum texta eða vinnum 
í vinnubók og það gerist eitthvað innra með okkur og við hættum hreinlega að læra. Við 
nennum því ekki. Það er ekkert sem hvetur okkur áfram og einhvern veginn sjáum við ekki 
tilgang með því sem við erum að gera og einfaldlega hættum því. Við leiðum hugann að 
einhverju öðru þar til við erum tilneydd til þess að klára það sem flúið var frá vegna 
þrýstings frá foreldrum, skilafrests eða annarra ytri áhrifaþátta. Þetta þjáningarfulla 
hugarástand þegar vilji okkar til að standa okkur vel í námi annars vegar og löngun okkar 
til að gera eitthvað annað skemmtilegra hins vegar, berjast um yfirráðin í huga okkar. Þetta 
er hugarástand sem við sem kennarar verðum að gera okkur grein fyrir og viðurkenna að 
það sé eitthvað innra með okkur og í ytra umhverfi okkar sem hvetur okkur áfram í námi 
og þarf að rækta. En hvernig?  

Í þessari ritgerð mun spurningin „hvaða áhrif hefur innri hvatning á nám?” vera höfð 
að leiðarljósi. Fjallað er um leiðir til þess að nýta þekkingu á innri hvatningu til þess að 
bæta nám og kennslu. Ég mun útskýra hugtök eins og áhugi og hvatning, bæði innri og 
ytri. Komið er inn á tengls hvatningar og náms , gert grein fyrir leiðum til þess að efla innri 
hvatningu og beita ytri hvatningu á áhrifaríkan hátt. Ég mun varpa ljósi á kenningar og 
rannsóknir sem tengjast hvatningu í námi og fjalla um tengslin á milli innri og ytri 
hvatningar í námi.  
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2 Hugtök útskýrð 

Helstu hugtök sem notuð eru í þessari ritgerð eru hvatning, innri hvatning, ytri hvatning og 
áhugi. Í þessum kafla verða þessi hugtök útskýrð og þeim gerð skil.  

	  

2.1 Hvatning  
Hvatning (e. motivation) á við eitthvað sem kemur okkur að verki, heldur okkur við efnið 
og hjálpar okkur að vinna verkið til enda (Schunk, Pintrich og Meece, 2010). Ekki eru allir 
sammála um hvernig hvatning eigi að vera skilgreind, aðallega vegna þess að hvatning 
getur verið mismunandi eftir einstaklingum og hún lýst sér á mismunandi hátt milli fólks. 
Schunk o.fl. (2010) segja að hugtakið hafi verið útskýrt á marga vegu, þar á meðal sem 
innra afl, viðvarandi hæfileikar og viðbrögð hegðunar við áreiti, trúar og annarra áhrifa. 
Hvatning er ekki eiginleiki sem hægt er að búa yfir eða ekki. Hún er eitthvað sem býr innra 
með okkur, eitthvað ferli sem sýnir sig ekki nema í því sem við tökum okkur fyrir hendur 
og hvort og hvernig við vinnum þau verkefni. Hvernig við tökumst á við áreynslu og 
erfiðleika og höldum áfram sökum þrautseigju og seiglu.  

Hvatning felur í sér markmið. Vitsmunalegar skoðanir um hvatningu leggja allar 
áherslu á mikilvægi markmiða. Þessi markmið þurfa ekki að vera úthugsuð og geta breyst 
með reynslunni en staðreyndin er sú að einstaklingar eru yfirleitt meðvitaðir um það sem 
þeir vilja ná fram eða forðast (Schunk o.fl., 2010).  

Deci og Ryan (2000) benda á að einstaklingar geta haft mismikla hvatningu til að 
vinna verkefni og þessi hvatning getur líka verið af mismunandi gerðum sem fer eftir 
undirliggjandi ávinning af verkefninu, þ.e. hvað finnst nemanda hann græða á verkefninu 
hverju sinni. Nemandi getur til dæmis unnið heimavinnuna sína af einskærri forvitni, 
löngun í þekkingu og skemmtun eða þráð hrós frá foreldrum eða kennara. Fræðimenn kalla 
þetta innri og ytri hvatningu. 

 

2.2 Innri hvatning  
Innri hvatning er að verki þegar við gerum eitthvað vegna þess að það er eitthvað innra 
með okkur sem hvetur okkur áfram. Sumir vísindamenn telja innri hvatningu stafa af því 
að okkur finnst eitthvað áhugavert en aðrir vilja meina að athöfnin sjálf veiti okkur ánægju 
sem drífur okkur áfram (Deci og Ryan, 2000). Hvort sem það er annar eða báðir þættirnir 
sem hvetja okkur er innri hvatning mjög mikilvæg fyrir nám og menntun. Hún er 
náttúruleg löngun í fróðleik og upplýsingar. Nemendur sem læra af innri hvatningu vinna 
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að verkefnum vegna þess að þeim finnst þau skemmtileg og áhugaverð. Að taka þátt eru 
næg verðlaun til þess að halda áfram og ytri verðlaun eða umbun eru óþörf (Schunk ofl., 
2010). 

Deborah Stipek (2002) nefnir þrjú sjónarmið innri hvatningar; hæfni (e. competence), 
nýbreytni (e. novelty) og sjálfsákveðni (e. self-determination).  

Þessi sjónarmið snúa að tilfinningalegum og vitsmunalegum hliðum mannsins. 
Hvatningin leynist ekki á yfirborðinu, hún býr innra með okkur. Hún er hvatinn að forvitni, 
að leysa gátu sem gefur ekkert af sér nema gleðina að hafa náð að leysa hana. Að gera 
eitthvað einungis vegna þess að það lætur þér líða eins og sigurvegara í eigin huga. Þessi 
þrjú sjónarmið eru ekki einangruð í sínum rökum, þvert á móti eru þau samvirk og skarast í 
sumum tilfellum (Stipek, 2002). 

Edward Deci hefur fjallað mikið um innri hvatningu. Hann hefur lagt fram kenningar 
og skrifað fjölda ritgerða og bóka. Deci (1975) fjallar um innri hvatningu mannsins til þess 
að afla sér þekkingar og fjallar m.a. um tengsl innri hvatar og þroska, skilnings og 
hegðunar. Hann bendir m.a. á að maðurinn vill trúa því að hann taki þátt í athöfnum af 
eigin frumkvæði, vegna þess að hann vill það frekar en að vera tilneiddur til þess.  

 

2.3 Ytri hvatning  
Ytri hvatning er þegar einstaklingur gerir eitthvað og býst við ákveðnum ávinningi eða 
umbun í staðinn. Þegar nemendur eru hvattir áfram af ytri þáttum eins og verðlaunum, 
hrósi eða hræðslu við refsingu (Schunk ofl., 2010). Þegar nemandi vinnur heimavinnuna 
sína vegna þess að hann hræðist refsingu frá foreldrum er um ytri hvatningu að ræða. 
Einnig þegar nemandi vinnur heimavinnuna sína til þess eins að fá góðar einkunnir og líta 
vel út í augum kennarans og samnemenda. Sá nemandi hefur engan sérstakan metnað fyrir 
heimaverkefninu og getur fundið til gremju, mótþróa og áhugaleysis í garð verkefnisins en 
vinnur það vegna ytri þátta sem hvetja hann til verksins. Nemendur geta einnig litið út fyrir 
að vera viljugir og jákvæðir og vinna verkefni samviskusamlega. Þeir skilja mikilvægi 
verkefnisins en hafa enga innri hvatningu til þess að vinna það en sýnast áhugasamir vegna 
þess að þeir vilja líta vel út í augum kennara eða foreldra (Deci og Ryan, 2000).  

Samkvæmt Deci og Ryan (2000) skiptist ytri hvatning í fjóra undirflokka. Ytri stjórnun 
(e. external regulation) er oft talin andstæða innri áhugahvatar, það er þegar einstaklingur 
gerir eitthvað aðeins til þess að fá einhver verðlaun í staðinn eða til þess að forðast 
refsingu. Ómeðvituð stjórnun (e. introjected regulation) lýsir innri stjórnun sem ræðst af 
ytri þáttum, t.d. þegar einstaklingar vinna verkefni til þess að forðast kvíða eða samviskubit 
eða til þess að auka sjálfsálit eða stolt. Þessi tegund áhugahvatar getur skapað álag og 
spennu hjá nemendum. Samsömuð stjórnun (e. identified regulation) er að verki þegar 
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nemandi skilur mikilvægi þess að læra einhvern hlut eða öðlast færni. Þetta getur t.d. verið 
þegar nemandi lærir að stafa orð vegna þess að hann skilur að það muni hjálpa honum að 
verða betri í stafsetningu, nemandinn hefur engan sérstakan áhuga á stafsetningu en skilur 
mikilvægi hennar. Nemandinn hefur góða sjálfstjórn og aga til þess að vinna verkefni sem 
honum þykir ekki áhugavert né skemmtilegt (Deci og Ryan, 2000). 

Samþætt stjórnun (e. integrated regulation) er virk þegar nemandi er fullmeðvitaður 
um mikilvægi námsins. Nemandi vinnur verkefni vel og vandlega og af mikilli sjálfstjórn 
og skilur fullkomlega af hverju það er mikilvægt. Samþætt stjórnun er þegar einstaklingur 
samþættir ýmsar innri og ytri upplýsingar inn í sínar eigin skoðanir og skemu og tekur þátt 
í verkefnum vegna mikilvægi þess fyrir hann sjálfan. Einstaklingnum er enn stjórnað af ytri 
þáttum en hann vinnur verkefnið sjálfstætt af eigin ástæðum (Deci og Ryan, 2000).  

 

2.4 Áhugi 
John Dewey (1913/1941) sagði að þegar nemandi hefur áhuga á náminu getur kennari 

fullvissað sig um að hann sé með alla athygli nemandans. Hann sagði einnig að ef nemanda 
líði eins og verkefnið sé vinna muni hann ekki vinna það nema hann sé nauðbeygður til 
þess. Þessir punktar frá Dewey eru meira en hundrað ára gamlir en eiga enn heima í 
kennslustofunni. Áhugi skiptir ótrúlega miklu máli fyrir nám barna á öllum aldri.  

Fræðiðmenn gera greinarmun á tvenns konar áhuga; persónulegum áhuga (e. personal 
interest) og aðstæðubundnum áhuga (e. situational interest).  

Undir persónulegan áhuga falla eigin áhugamál einstaklingsins, hann er stöðugur og 
breytist sjaldan og þá á löngum tíma (Stipek, 2002).  

Aðstæðubundinn áhugi er þegar áhugi kviknar í kringum ákveðið efni eða verkefni á 
ákveðnum tíma. Hann er tímabundinn og aðstæðubundinn. Nemandi getur fengið mikinn 
áhuga á ákveðnum þáttum í náminu. T.d. getur hann fengið mikinn áhuga á ákveðinni 
tilraun í efnafræði en er annars áhugalítill í tímum. Þessar tvær tegundir af áhuga eru ekki 
ótengdar, nemandi getur fengið persónulegan áhuga á einhverju sem byrjaði sem 
aðstæðubundinn áhugi (Stipek, 2002).  
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3 Áhrif hvatningar á nám 

Eins og gefur að skilja hefur hvatning, bæði innri og ytri, mikil áhrif á nám í grunnskóla. Í 
þessum kafla verður fjallað um hvernig hvatning getur haft áhrif á nám. Eins verður farið 
yfir leiðir sem rannsóknir sýna að hvetja nemendur áfram í námi. En fyrst verður fjallað 
um eina mikilvægustu kenningu á sviði hvatningar og náms: kenninguna um sjálfsákveðni. 

	  

3.1 Sjálfsákveðni 
Framlög rannsókna á sviði hvatningar og menntunar hafa skilað fræðimönnum 
mikilvægum upplýsingum sem styrkja fræðilegt starf innan menntakerfisins.  

Árið 1985 gáfu Deci og Ryan út skýrslu sem fjallaði m.a. um kenningu sem hlaut 
nafnið Sjálfsákveðniskenningin (e. Self-determination theory). Á síðustu áratugum hefur 
kenningin verið rannsökuð og endurbætt reglulega og er hún enn í dag yfirgripsmesta 
kenningin á sviði hvatningar í námi (Schunk o.fl., 2010). Fjölmargar rannsóknir byggja á 
kenningunni eða nota hana til þess að bera saman niðurstöður (t.d. Sears og Pai, 2012). 

Samkvæmt kenningunni skiptir ekki jafn miklu máli hversu mikinn áhuga 
einstaklingur hefur á einhverju heldur hvaðan þessi áhugi er raunverulega sprottinn. 
Kenningin leggur áherslu á að stuðla að áhuga, gildi menntunar og trú á eigin getu meðal 
nemenda. Þessi gildi stuðla að innri hvatningu sem rannsóknir sýna að styrkir getu til náms 
(Deci, Vallerand, Pelletier og Ryan, 1991). 
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Mynd 1 sýnir þrjá flokka hvatningar samkvæmt Deci og Ryan (2000). Myndin sýnir að 
manneskjan getur verið misáhugasöm um ákveðið viðfangsefni. Lengst til vinstri er 
hvatningarleysi (e. amotivation) en það hugtak á við einstakling sem sér ekki tilgang né 
hefur metnað til að vinna verkefni. Hvatningarleysi er andstæða við hvatningu og getur 
birst þannig að einstaklingur telji sig ekki hafa hæfni til að vinna verkið (Deci, 1975) eða 
hann sjái engan ávinning í að vinna það (Deci og Ryan, 2000).  

Lengst til hægri er innri hvatning og í miðjunni eru fjórir flokkar ytri hvatningar þar 
sem hver flokkur stjórnast af mismunandi gerðum ytri þátta. 

Samkvæmt kenningunni skiptist hvatning manna í tvo flokka, sjálfráða hvatningu og 
stýrða hvatningu. Sjálfráða hvatning er flokkur yfir innri hvatningu og samþætta og 
samsamaða stjórnun, þar sem einstaklingur skilur mikilvægi verkefnis og vinnur það af 
fúsum og frjálsum vilja en stýrist samt að einhverju leyti af ytri þáttum. Stýrð hvatning er 
flokkur yfir ytri og ómeðvitaða stjórnun. Þetta eru þær tegundir ytri hvatningar þar sem 
einstaklingur þráir hlutbundin verðlaun eða forðast refsingu og þar sem einstaklingur þráir 
hrós, vill fá jákvæðari sjálfsímynd eða forðast skömm (Deci og Ryan, 2008).  

Mynd 1: Þrír flokkar mannlegrar hvatningar. 
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Síðan kenningin var fyrst sett fram hefur fjöldi rannsókna verið gerðar sem staðfesta 
að mikill munur er á útkomu hvort sem unnið er eftir sjálfráða eða stýrðri hvatningu. 
Sjálfráða hvatning uppsker betri sálræna heilsu og betri árangur í námi (Deci og Ryan, 
2008). Nemendur sem ákveða sjálfir að þeir ætli að læra og er ekki stjórnað eða stýrt eru 
líklegri til að vera hvattir áfram af innri þáttum sem leiðir til jákvæðari árangurs í námi 
(Deci og Ryan, 1985; Deci og Ryan, 2000). 

 

3.2 Hvatning í skólastofunni 
Samkvæmt Guillet, Vallerand og Lafreniére (2011) hefur kennari meiri áhrif á hvatningu í 
námi en foreldrar. Það er því mikilvægt fyrir kennara að skilja og meta hvað hvetur 
nemendur til náms, að þekkja hegðun nemenda sem hvattir eru af mismunandi gerð ytri 
hvatninga eða af innri hvatningu (Deci og Ryan, 2000).  

 Kennari getur nýtt sér mynd 1 til þess að reyna að meta stöðu hvers nemanda fyrir sig. 
Hann getur svo nýtt sér þá þekkingu til að reyna að ná til nemenda sinna, hvort sem  þeir 
láta stjórnast af ytri stjórnun og búast við hlutbundnum verðlaunum eða af ómeðvitaðri 
stjórnun og þrá innst inni hrós fyrir unnið verk. Nemendur geta hoppað á milli stiga hvort 
sem það er afturábak eða áfram, t.d. getur nemandi byrjað að vinna verk vegna þess að 
hann þráir hlutbundin verðlaun en sér svo einhvern tilgang með verkinu sem höfðar til 
innri áhugahvatar hans og hann skemmtir sér við úrlausnina. Annar nemandi getur byrjað 
að vinna verkefni sem hann telur skemmtilegt en verður fyrir vonbrigðum í miðju ferlinu 
og endar á því að klára verkefnið t.d. vegna þess að kennari og aðrir nemendur búast við 
því að hann standi sig vel (Deci og Ryan, 2000). 

Allir muna eftir tíma í skólagöngunni þar sem þeir eru annað hvort hvattir áfram af 
innri eða ytri hvatningu. En rannsóknir sýna að það er ekki bara skemmtilegra að vinna að 
verkefni af innri hvatningu heldur hefur hún líka jákvæð áhrif á menntun, árangur og trú á 
eigin getu sem og að hafa neikvæð áhrif á kvíða (Lepper, Corpus og Iyengar, 2005). Þetta 
gerir það að verkum að nemendur upplifa sjálfan sig sem sigurvegara um leið og þeir vinna 
verkefni við hæfi. Þeir hafa sjálfstraust til að vinna verkefni og hafa trú á sjálfum sér. Þeir 
skynja eigin framfarir og verða jákvæðir í garð námsins sem á móti hvetur þá áfram í 
náminu. 

Hvatning hefur gagnkvæm áhrif á nám. Hvatning hefur áhrif á það sem við lærum og 
það sem við tökum okkur fyrir hendur sem á móti hvetur okkur enn meira til námsins. 
Þegar nemendur ná markmiðum sínum öðlast þeir sjálfstraust í námi og skilja að þeir búa 
yfir því sem þarf til þess að læra. Þessi trú á eigin getu hvetur nemendur til að setja sér ný 
og krefjandi markmið (Shunk o.fl. 2010). 
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3.3 Fer minnkandi með aldrinum 
Rannsóknir sýna að innri hvatning minnkar eftir því sem nemendur verða eldri. Í rannsókn 
sem Lepper o.fl. (2005) gerðu kom fram að nemendur í 8. bekk vinna verkefni af innri 
hvatningu sjaldnar en nemendur í 3. bekk. Á meðan breyttist ytri hvatning lítið sem ekkert 
á milli aldursstiga. Niðurstöður sýndu fram á að innri hvatning hefur jákvæð áhrif á 
einkunnir á öllum skólastigum á meðan ytri hvatning hefur neikvæða fylgni við árangur í 
námi. 

Rannsókn sem Gillet, Vallerand og Lafreniére (2011) gerðu styður þessar niðurstöðu. Í 
rannsókn þeirra var athugað hvort aldur hafi áhrif á innri og ytri hvatningu sem og 
hvatningarleysi. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem gerð var á nemendum á aldrinum 9 – 17 
ára, leiddu í ljós að innri hvatning og sjálfráða ytri hvatning fóru minnkandi frá 9 – 12 ára 
aldri, stóðu í stað til 15 ára aldurs og fóru svo hækkandi frá 15 til 17 ára aldurs. 
Hvatningarleysi hélst fremur lágt og var stöðugt á öllum aldursbilum. Rannsóknin sýnir 
enn frekar fram á að mikilvægt er að skilja hvað það er sem lækkar innri hvatningu og 
sjálfráða ytri hvatningu hjá eldri nemendum. Eins er mikilvægt að skoða hvers vegna innri 
hvatning hækkar hjá nemendum á aldrinum 15 – 17 ára.  

Námsumhverfi og þrýstingur á ytri hvatningu í skólakerfinu gæti verið ástæða fyrir 
þessari þróun. Mikilvægt er að kennarar haldi náminu áhugaverðu og skemmtilegu á öllum 
stigum skólagöngunnar. Námsefnið breytist um leið og nemendur eldast, gerðar eru meiri 
kröfur á bóklegt nám þar sem nemendur lesa námsbækur um ákveðin efni og svara 
spurningum eða vinna verkefni upp úr þeim. Skólar minnka val og þrengja að nemendum 
um leið og þeir ættu í raun að vera að gera hið gagnstæða (Deci og Ryan, 1985). Þetta 
sögðu Deci og Ryan fyrir næstum 30 árum en þetta á enn við skólakerfið í dag. Þegar börn 
byrja í 1. bekk er allt gert til þess að viðhalda jákvæðri mynd af náminu, það er gert 
skemmtilegt og áhugavert en þessi uppbyggilega kennsla fer minnkandi með árunum. 
Þessir kennsluhættir ættu ekki að hætta heldur er mikilvægt fyrir kennara að kenna þannig 
að nemendum geti fundist það skemmtilegt, að reyna að hvetja nemendur áfram og fá þá til 
að taka þátt í eigin námi.  

 Áhugi nemenda á náminu skiptir miklu máli fyrir innri hvatningu en í rannsókn frá 
2008, sem var gerð í átta íslenskum grunnskólum, var námsáhugi barna í 1., 3., 6. og 9. 
bekk kannaður. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að námsáhugi fer minnkandi þegar 
líður á skólagönguna, bæði að mati nemenda og foreldra. Þar kemur einnig fram að í 
byrjun skólagöngu sé um 5 – 10% nemenda sem hefur lítinn áhuga á náminu og að drengir 
séu þar í meirihluta (Amalía, Baldur og Börkur, 2008). 

Rannsóknir eins og þær sem nefndar eru hér að ofan eru mikilvægar fyrir menntakerfið 
því þær geta leitt til viðeigandi íhlutunar.  
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4 Efling innri hvatningar 

Kenningar og rannsóknir benda til þess að það sé full ástæða til þess að auka innri 
hvatningu nemenda (t.d. Gillet o.fl., 2011; Lepper o.fl., 2005 og Stipek, 2002). Það er 
mikilvægt fyrir kennara að geta ýtt undir innri hvatningu nemenda sinna því nemendur sem 
læra af innri hvatningu standa sig betur í námi. Það er ekki heilbrigt að kennari hóti 
nemendum með slæmum einkunnum, minni tíma í frímínútum eða öðrum refsingum í 
byrjun hverrar kennslustundar til þess að fá nemendur til að vinna.  

Ef nám er túlkað sem athöfn sem nemendur taka þátt í til þess eins að fá verðlaun eða 
forðast refsingu, ætti ekki að vera nein ástæða til að taka þátt í náminu þegar verðlaunin 
eru á bak og burt og refsing ekki líkleg (Stipek, 2002). Nám ætti alltaf að vera eins 
skemmtilegt og völ er á en í skóla fyrir alla þar sem fjármagn er af skornum skammti getur 
það reynst erfitt fyrir einn kennara að gera yfir 20 nemendum til geðs og höfða til 
áhugamála og innri hvatningar allra. Kennari þarf að fara eftir aðalnámsskrá grunnskóla, 
skólanámsskrá og jafnvel bekkjarnámsskrá. En kennari getur beitt ýmsum leiðum til að 
efla innri hvatningu nemenda. 

Mikilvægt er að útskýra hvaða kröfur kennari gerir og hvaða tilgang verkefnið hefur. 
Nemendur vilja vita hvernig verkefnið nýtist þeim í lífinu og hvaða kunnáttu verkefnið 
færir þeim (Stipek, 2002). Nemendur vilja vera upplýstir en ekki vinna verkefni blindandi 
og vita ekki hvers vegna. Spurningin „af hverju er ég að læra þetta?” er algeng hjá 
nemendum á miðstigi og upp úr. Kennari getur veitt fullnægjandi svar við þessari 
spurningu með því að gera nemendum grein fyrir því hvað þau læra af verkefninu og hvað 
ekki, segja þeim strax af hverju efnið sé mikilvægt. 

Kennari ætti einnig að beita kennsluaðferðum og kennsluháttum sem nemendur geta 
samsamað sig við (Brophy, 1998; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Kennari gæti t.d. notað 
minna af þjálfunaræfingum og útlistunarkennslu og meira af verklegum æfingum, umræðu- 
og spurnaraðferðum, hópavinnubrögðum eða innlifunaraðferðum. Hvaða aðferðum hann 
beitir fer algjörlega eftir nemendahópnum og kennari þarf að þekkja nemendur sína vel og 
vita hvað virkar á þá og hvað ekki. Ein kennsluaðferð er ekki betri en önnur, það fer 
algjörlega eftir kennaranum hvernig kennslustundin gengur, hvernig hann beitir líkama 
sínum og kennsluaðferðinni sjálfri (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Kennari ætti að finna viðfangsefni sem skapa möguleikann á samvinnu. Mörgum finnst 
gott að vinna í hópi en kennari þarf að huga vel að undirbúningi námsins og hópavinna þarf 
að vera vel skipulögð. Kennari þarf einnig að ganga úr skugga um að allir taki þátt og vinni 
að verkefni við hæfi (Stipek, 2002). Öðrum finnst ekki gott að vinna í hópi og samsama sig 
betur við að vinna einir en fyrir þá nemendur getur kennari skapað viðfangsefni sem 
krefjast sjálfstæðra vinnubragða og útsjónarsemi (Brophy, 1998; Ingvar Sigurgeirsson, 
1999) eins og að leyfa þeim nemanda að vinna verkefnið einsamall úti á gangi eða á 
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bókasafninu. Traust er lykilþáttur í þessu sambandi og ef of margir eru á sama stað getur 
þetta skipulag fallið um sjálft sig. Nemendur þurfa að fá að vera einir vegna þess að þannig 
læra þeir betur en ekki vegna þess að þeir fá frið frá athygli kennarans til þess að gera ekki 
neitt. 

Þekking sprettur af áhuga. Eins og áður sagði er nemendahópurinn mismunandi og 
kennari þarf að taka mark á því en mikilvægt er að tengja áhugamál nemenda við námið ef 
möguleiki er fyrir hendi (Brophy, 1998; Ingvar Sigurgeirsson, 1999; Stipek, 2002). Þetta 
gæti verið gert með því að ræða við nemendur um áhugamál þeirra, skrifa stíla sem 
tengjast þeim eða jafnvel að nota poppstjörnur eða sjónvarpsstjörnur til þess að grípa 
athygli nemenda. Eins er hægt að tengja nám við eitthvað sem nemendur hafa áhuga á 
tímabundið. T.d. ef eitthvað gerist í nærsamfélagi nemenda eða úti í heimi sem nemendur 
virðast hafa áhuga á, að ræða það og finna verkefni sem geta tengst því. Þess háttar 
aðstæðubundinn áhugi gæti kveikt persónulegan áhuga sem leiðir til innri hvatningar. 
Mikilvægt er að kennari sé opinn fyrir því að breyta skipulagi námsins ef tilefni er til. Ef 
nemendur sýna viðfangsefni meiri áhuga en kennari hafði reiknað með getur hann nýtt sér 
það og dýpkað viðfangsefnið og samþætt það við önnur fög.  

Nemendur eiga að fá að velja og taka ákvarðanir um eigið nám (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999; Stipek, 2002). Í aðalnámskrá grunnskóla stendur:  

Áhersla er lögð á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og venji sig 
sem fyrst á gott vinnulag. Ábyrgðarkennd nemenda þroskast eftir því sem þeim 
gefst kostur á að velja viðfangsefni og taka ákvarðanir um eigið nám þannig að 
það verði þeim merkingarbært. Það geta þeir gert innan þeirra marka sem aldur 
þeirra og þroski leyfir. Ætlast er til að nemendur í grunnskóla taki slíkar 
ákvarðanir, allt frá byrjun skólagöngu. Ábyrgð vex því aðeins að nemendur 
venjist á að taka ákvarðanir og standa við þær, bæði ákvarðanir sem nemandinn 
tekur einn og í samráði við aðra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Ábyrgð og val er stór þáttur í að gera nám áhugavert og merkingarbært fyrir nemendur 
og höfða þannig til innri hvatningar þeirra. Þegar nemendur fá að velja finnst þeim eins og 
þeir ráði og taka meiri ábyrgð á námi sínu (Stipek, 2002). Kennari getur t.d. leyft 
nemendum að ráða hvaða bækur þeir lesa í stað þess að velja þær sjálfur. Hann getur leyft 
nemendum að ráða hvað þeir skrifa um eða beðið þá um að benda á efni sem lesið er upp í 
stað leiðinlegra stafsetningaræfinga. Einnig er hægt að leyfa nemendum að velja hvernig 
viðfangsefni eru leyst, þ.e. hvernig þeir skila úrlausnum sínum á verkefnum: með ritgerð, 
að skrifa framhald af bók eða skrifa um svipað atvik sem henti nemendur sjálfa (Stipek, 
2002).  
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5 Beiting ytri hvatningar 

Þótt innri hvatning sé mikilvæg fyrir nám geta kennarar ekki búist við því að allir 
nemendur læri af innri hvatningu, sama hvort námið sé gert áhugavert eða notaðar 
mismunandi kennsluaðferðir við kennslu. Nemendur eru mismunandi og sumum finnst eitt 
skemmtilegt á meðan öðrum finnst það ekki. Eins getur námsefnið einfaldlega verið 
leiðinlegt (Deci og Ryan, 2000).  

Það geta alltaf komið upp verkefni eða viðfangsefni sem vekja ekki áhuga nemenda og 
því hægt að nota hlutbundin verðlaun eða umbunarkerfi til þess að hvetja nemendur til 
námsins. Slíkar aðferðir eru þó vandmeðfarnar og ættu kennarar frekar að reyna að höfða 
til innri hvatningar nemenda, eins að reyna að útrýma leiðinlegum verkefnum sem krefjast 
endurtekninga og mikilla æfinga svo hlutbundin verðlaun og umbunarkerfi verði óþörf 
(Brophy, 1998).  

 

5.1 Verðlaun og umbunarkerfi 
Rannsóknir sýna að ytri verðlaun hafa neikvæð áhrif á nám (Abramovich, Schunn, og 
Higashi, 2013). 

En mörgum finnst umbunarkerfi virka vel og að þau geti breytt hegðun nemenda. Þau 
geta til að mynda virkað vel á þá sem sýna mjög óviðeigandi hegðun í skólastofunni. Það 
getur jafnvel verið erfitt að ímynda sér góðan bekk þar sem æskileg hegðun er ekki styrkt 
og óviðeigandi hegðun ekki hunsuð eða refsað fyrir hana. En rannsóknir sýna að verðlaun 
ættu að vera notuð varlega til að stjórna hegðun nemenda (Stipek, 2002).  

Sumir skólar og bekkir hafa tekið upp umbunarkerfi sem á að vera nemendum 
hvatning í náminu. Umbunarkerfi geta verið mismunandi en ganga vanalega út á að 
nemandi fær einhvers konar umbun eða verðlaun fyrir æskilega hegðun eða vel unnin verk. 
Þessi verðlaun geta verið stjörnur, hjörtu, kúlur, límmiðar eða prik. Verðlaunin hafa ekkert 
gildi annað en að nemendur geta skipt þeim út fyrir sælgæti, leikfangadag, kvikmynd, 
frjálsan tíma eða annað sem nemendum finnst skemmtilegt. Mikilvægt er að leyfa 
nemendum að velja verðlaunin sjálf (Stipek, 2002).  

Hlutbundin verðlaun eru skilvirkari þegar markmið eru skýr og leiðin að þeim augljós. 
Þegar nemendur þurfa að uppgötva eða finna upp nýjar leiðir til að vinna verkefni og 
markmiðin eru óljós virka verðlaun illa (Brophy, 1998). Best er að nota verðlaun fyrir 
verkefni sem krefjast endurtekningar og æfingar, eins og að læra stærðfræðireglur, 
stafsetningu eða vélritun. Þess háttar viðfangsefni er oft erfitt að kenna með áhrifaríkum 
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hætti og tengja við innri hvatningu nemenda, þau krefjast endurtekningar sem getur verið 
leiðigjörn og þreytandi. Það er ekki áhrifaríkt að veita nemendum verðlaun fyrir 
viðfangsefni sem kennari vill að þau vinni sjálf eins og að lesa, horfa á uppbyggjandi 
sjónvarpsefni eða taka þátt í samfélagslegum málefnum (Brophy, 1998). 

Verðlaun geta einungis virkað hvetjandi fyrir þá nemendur sem trúa því að þeir geti 
unnið sér inn verðlaunin ef þeir leggi sig fram. Þess vegna þurfa kennarar sem nota 
verðlaun að ganga úr skugga um að allir hafi jafna möguleika á því að vinna sér inn 
verðlaunin. Slakari nemendur ættu að fá auðveldari verkefni en þeir sem kunna 
viðfangsefnið vel svo þeim líði eins og þeir eigi líka möguleika á því að vinna sér inn 
verðlaun (Brophy, 1998). 

Flest af því sem við þekkjum um áhrif verðlaunakerfa og árangur nemenda eftir að 
þeim hefur verið hætt byggir á rannsóknum á einstaklingum en verðlaun geta haft önnur 
áhrif á hóp en einstakling. Í rannsókn frá 2012 var sýnt fram á að árangur hópa eykst á 
meðan árangur einstaklinga fer minnkandi eftir að hætt var að veita þeim verðlaun fyrir vel 
unnin verkefni (Sears og Pai, 2012). 

Verðlaunin sjálf þurfa að vera vel úthugsuð. T.d. getur það þýtt lítið fyrir suma 
nemendur á yngsta stigi að þeir fái slæma einkunn fyrir að vinna illa eða að klára ekki 
verkefni. Einkunnagjöf hefur litla þýðingu fyrir þá því þeir gera sér ekki almennilega grein 
fyrir verðleikum einkunnarinnar. Eins hefur ógnin við slæma einkunn engin áhrif á 
nemanda sem trúir því að hann komist ekki hjá því fyrir alla muni að fá slæmar einkunnir 
og loforð um góða einkunn mun ekki auka vinnu nemanda sem trúir því að hann fái góða 
einkunn hvort sem hann leggur sig fram eða ekki (Stipek, 2002). 

 

5.2 Hrós 
Margir mæla með hrósi í stað hlutbundinna verðlauna sem umbun fyrir unnið verk eða 
jákvæða hegðun. En hrós getur verið vandmeðfarið rétt eins og hlutbundin verðlaun. Hrós 
getur táknað ýmislegt og ef þýðing hróssins fer á mis, getur það virkað öfugt á nemendur. 
Kennari segir sjaldan við nemendur sína að hann ætli að hrósa þeim, heldur gerir það eftir 
að verkinu er lokið. Nemendur geta lagt mismikla merkingu í hrós kennarans, sumir taka 
því vel og verða ánægðir með sjálfan sig á meðan aðrir geta beinlínis tekið því illa. 
Nemendum getur liðið illa við það að fá athygli fyrir vel eða illa unnin verk og því er 
ráðlagt að hrósa þeim í einrúmi. Kennari getur meðvitað eða ómeðvitað hrósað nemanda 
fyrir vel unnin verk, mætingu eða jákvæða hegðun, með það í huga að fá aðra til að taka 
það sér til fyrirmyndar, þess háttar hrós getur hljómað falskt en hrós þarf að vera ósvikið 
og þakklátt í garð nemandans, en ef það er gervilegt getur nemandinn tekið því illa og það 
haft öfug áhrif við það sem vonast var til (Brophy, 1998). 



	  

	  

23	  

6 Tengslin á milli innri og ytri hvatningar 

Hvað gerist þegar nemandi sem hefur gaman af náminu, er áhugasamur og hefur ekki þurft 
ytri verðlaun til að vinna verkefni samviskusamlega, byrjar allt í einu að fá umbun eða 
verðlaun fyrir vinnu sína? Í þessum kafla verður fjallað um tengslin á milli innri og ytri 
hvatningar og hvernig ytri verðlaun geta haft áhrif á innri hvatningu nemenda. 

	  

6.1 Skali Susan Harter 
Innri hvatning er mjög viðkvæm fyrir ytri verðlaunum og þau geta auðveldlega dregið úr 
innri hvatningu nemenda.  

Susan Harter (1981) rannsakaði hvort hefur meiri áhrif á nám, innri eða ytri hvatning. 
Hún útbjó fimm skala eða spurningalista sem hún lagði fyrir nemendur í 3. – 9. bekk sem 
áttu að gera henni kleift að greina hvort innri eða ytri ástæður voru fyrir hvatningu 
nemenda.  

Fyrstu þrír spurningalistarnir tengjast hvatningu. Fyrsti listinn spyr hvort nemandi 
kjósi frekar erfið verkefni eða auðveld verkefni. Það getur skipt máli hvaða verkefni er 
verið að vinna hvort nemandi velji auðveld eða erfið verkefni, eins getur dagsform 
nemandans haft áhrif. Annar listinn spyr hvort nemandi vinni verkefni af forvitni og áhuga 
eða fyrir velþóknun kennarans. Margir nemendur standa sig vel í námi bæði vegna þess að 
þeir þrá góðar einkunnir en finnst líka gaman að fá hrós frá kennara eða foreldrum, bæði 
innri og ytri hvatning geta haft áhrif á sama tíma. Þriðji listinn spyr hvort nemandi vilji 
vinna sjálfur eða hvort hann sé háður hjálp kennarans. Í sumum tilfellum getur nemandi 
unnið sjálfur að verkefni upp að því marki sem geta hans leyfir honum, þá þarf kennarinn 
að hjálpa honum að komast lengra, kenna honum og leiðbeina. Seinustu tveir 
spurningalistarnir tengjast vitsmunalegum þáttum eða getunni til að meta sjálfan sig 
andstætt því að vera háður mati kennarans. 

Spurningalistarnir eru þannig byggðir upp að nemendur svara hvort þau vinna verk 
(t.d. að lesa bók) af innri ástæðum eins og af ánægju eða af ytri ástæðum t.d. að gera 
kennaranum til geðs. Nemendur geta ekki svarað hvort ein eða hvorug ástæðan á við 
heldur aðeins hvor ástæðan eigi betur við.  

Niðurstöður rannsóknar Harter sýndu að það varð breyting á hvatningu nemenda eftir 
aldri. Innri hvatning var ríkjandi í yngri bekkjum en ytri eftir því sem nemendur urðu eldri. 
Yngri nemendur svöruðu fyrstu þremur listunum þannig að innri hvatning væri megin 
ástæða þeirra til að læra en ekki hjá þeim eldri, þar var ytri hvatning aðalástæðan. Seinni 
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tveir listarnir voru andstæðir, eldri nemendur vildu vera sjálfstæðir og voru ekki eins háðir 
kennaranum eins og þeir yngri. Ef eldri nemendur fengu að vera sjálfstæðir og var gefið 
val um eigið nám voru þeir mun líklegri til að læra af innri hvatningu en ytri. 

Þótt þessi rannsókn sé komin til ára sinna lagði hún grunninn að komandi rannsóknum 
á tengslum innri og ytri hvatningar og tengslum þeirra við nám (Ginsburg og Bronstein, 
1993; Guay, Boggiano og Vallerand, 2001; Lepper o.fl. 2005).  

6.2 Kenning um mat á vitsmunum 
Kenningin um mat á vitsmunum (e. Cognitive evaluation theory) er undirkenning 
Sjálfsákveðniskenningarinnar (e. Self-determination theory) og tekur til innri hvatningar 
mannsins. Hún var fyrst sett fram af Edward Deci árið 1975 en hún átti að sýna þau áhrif 
sem ytri þættir höfðu á innri hvatningu. 

Samkvæmt henni þróast innri og ytri hvatning með einstaklingnum í gegnum þeirra 
eigið mat á eigin færni. Þannig geta kennarar haft áhrif á innri hvatningu nemenda með því 
að hjálpa þeim að standa undir eigin væntingum. Þegar nemendum er stjórnað finnst þeim 
þeir ekki vera raunverulega hæfir í verkið og missa sjálfstraust og þurfa ytri hvatningu til 
að vinna verkefnið til enda (Guay o.fl., 2001).  

Samkvæmt kenningunni þarf nám í grunnskóla að höfða til vitsmunalegrar þekkingar 
nemenda, því ef verkefni eru of auðveld eða of erfið getur verið hætta á því að nemandi 
hætti að vinna verkefnið. Það bitnar á innri hvatningu nemandans þegar honum finnst hann 
ekki vera staðfastur gagnvart sjálfum sér (e. self-determined), nemendur vilja að þeim líði 
eins og þeir séu ábyrgir fyrir gerðum sínum og geti tekið ákvarðanir um eigið nám (Schunk 
o.fl., 2010). Mynd 2 sýnir hvernig kennari getur haft áhrif á innri hvatningu með því að 
kenna sjálfstæð vinnubrögð og haft verkefni við hæfi hvers og eins (Deci og Ryan, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Líkan byggt á kenningu um mat á vitsmunum. 
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6.3 Ytri verðlaun og innri hvatning 
Rannsóknir sýna að hlutbundin verðlaun eða umbun fyrir unnið verk hafa neikvæð áhrif á 
innri hvatningu. Nemandi sem fær verðlaun eða hrós fyrir vel unnið verk sem hann byrjar 
að vinna við af innri ástæðum, gæti sem næst unnið sama verk út frá ytri þáttum eins og 
verðlaunum eða hrósi, en ef verðlaunin eða hrósið er ekki til staðar eru minni líkur á því að 
nemandinn vinni verkið með gleði og áhuga að leiðarljósi (Stipek, 2002).  

Samkvæmt Lepper o.fl. (2005) lítur út fyrir að nemendur séu að hætta að hafa gaman 
af náminu, menntakerfið beitir ytri hvatningu um of sem aftur dregur úr innri hvatningu 
nemenda. Sumir fræðimenn telja að neikvæðu áhrifin sem ytri þættir hafa á innri hvatningu 
eigi sér vitsmunalegar eða tilfinningalegar ástæður. Aðrir trúa því að þegar verðlaun eru í 
boði fyrir unnið verk noti nemendur verðlaunin sem ástæðu fyrir því að vinna verkið 
jafnvel þótt innri hvatning hafi verið sterk ástæða fyrir því að þeir byrjuðu að vinna 
verkefnið, en þar sem þeir skynja ekki eigin innri hvatningu jafn vel og ytri verðlaunin 
verða þau að drifkraftinum í stað ánægjunnar eða áhugans. Þegar kennari hættir að beita 
ytri verðlaunum vinna nemendur, sem áður höfðu innri hvatningu fyrir verkefninu, ekki 
eins vel (Stipek, 2002).  

Ytri verðlaun ættu þess vegna að vera notuð í neyðartilvikum, t.d. ef nemandi vinnur 
alls ekki það verkefni sem hann er beðinn um að vinna. Hægt er að hafa umbunarkerfi fyrir 
þennan eina nemenda þar sem hann vinnur sér inn verðlaun fyrir vel unnin verk eða að 
hegða sér vel. Hann getur svo „keypt” frítíma, dótadag eða bíómynd fyrir allan bekkinn 
sem á móti hjálpar honum í námi en hann verður ekki fyrir ytri hvatningu verðlaunanna 
með beinum hætti og aðrir nemendur hjálpa honum í stað þess að dæma hann. Varast skal 
að ef nemandinn sýnir lítil eða enginn viðbrögð við umbunakerfinu ætti að hætta því vegna 
þess að aðrir nemendur gætu orðið óþolinmóðir og fengið neikvæða mynd af 
nemendanum. 

Deci og Ryan (2000) greina frá því að framkvæmd verks og reynslan sem hlýst af því 
getur verið mjög mismunandi eftir því hvort unnið sé út frá innri eða ytri hvatningu. Þótt 
það hljómi eins og einstaklingar geti einungis annað hvort haft áhuga á viðfangsefninu eða 
alls ekki er dæmið ekki svo einfalt. Nemendur læra ekki af annað hvort innri eða ytri 
hvatningu heldur geta báðar verið að verki í einu. Lepper o.fl. (2005) rannsökuðu tengsl 
ytri og innri hvatningar hjá nemendum í 3. – 8. bekk og tengdu niðurstöðu sínar við 
rannsókn Susan Harter frá 1981. Þau komust að þeirri niðurstöðu að ekki eru bein tengsl á 
milli innri og ytri hvatningar og fylgni þeirra er aðeins í meðallagi. Allt fer þetta eftir 
nemanda og námsgrein. Þannig getur nemandi verið undir áhrifum ytri og innri hvatningar 
samtímis, hann getur t.d skorað lágt á innri og hátt á ytri, miðlungs á báðum skölum 
Harters o.s.frv. En nemandi lærir aldrei fyllilega af innri hvatningu þegar ytri hvatning er 
einnig til staðar, hann getur verið undir áhrifum samsamaðrar- eða samþættrar stjórnunar 



	  

	  

26	  

þar sem innri hvatning er stór partur af hvatningunni en áhuginn eða ánægjan ein verður 
ekki nægur drifkraftur. 

Rannsóknir sýna að gæði hvatningar skiptir meira máli en magn hennar fyrir gæði 
menntunar (Corpus og Wormington, 2011). Ef kennari reynir að gera nám áhugavert, leyfir 
nemendum að ráða og beitir kennsluaðferðum sem nemendur geta samsamað sig við, mun 
nám og kennsla alltaf vera betra en hjá þeim kennara sem beitir ytri verðlaunum til þess að 
hvetja nemendur í námi, sama hversu mikið er í húfi. Þótt nemanda væri boðið öll heimsins 
verðmæti hefði það ekki eins mikil áhrif á gæði verkefnis og ef áhugi væri til staðar. Sá 
nemandi myndi alltaf finna til gremju og pirrings í garð verkefnisins og vera þar af leiðandi 
líklegri til að gera mistök og vera metnaðarlaus um það. Hágæða hvatningu er hægt að 
fóstra með kappgjörnu námi sem fullnægir þörfum nemenda til að finna fyrir eigin færni 
(Corpus og Wormington, 2011). 

Í rannsókn frá 2013 var athugað hvort verðlaun höfðu áhrif á hvatningu nemenda í 
stærðfræðinámi á miðstigi. Verðlaunin voru í formi merkja eða viðurkenninga um unnin 
verk. Í ljós kom að slík verðlaun gætu haft jákvæð áhrif á hvatningu nemenda en geta 
nemenda hafði mikil áhrif á það hvort útkoman var jákvæð eða neikvæð. Þeir sem voru 
betri í stærðfræði fyrir unnu sér inn fleiri merki en þeir slakari og geta þeirra slakari 
breyttist lítið sem ekkert. Merkin höfðu því jákvæð áhrif á þá getumeiri en neikvæð á þá 
sem voru slakari í stærðfræði (Abramovich, Schunn og Higashi, 2013). Verðlaun verða að 
vera aðgengileg fyrir alla og þar sem nemendur eru mjög mismunandi er erfitt að reyna að 
gefa öllum nemendum sömu verðlaun fyrir sömu vinnu. 
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7 Niðurlag 

Hvatning nemenda til að ná árangri er mismunandi. Innri hvatning getur verið vandfundin í 
skólakerfinu, sérstaklega því eldri sem nemendur eru.Í þessari ritgerð hef ég velt því fyrir 
mér hvort innri hvatning hafi einhverja tengingu við nám, hvort nemendur læri námsefnið 
betur þegar þeir hafa ánægju af efninu eða hvort þeir læri jafn vel ef markmiðið er að gera 
kennaranum eða foreldrum til geðs. Allar niðurstöður benda til þess að innri hvatning hafi 
mun jákvæðari áhrif á nám en ytri hvatning. Nemendur sem læra af innri hvatningu standa 
sig betur í námi, líður betur andlega og eru sjaldnar haldnir kvíða.  

Áhugi er lykillinn að innri hvatningu nemenda. Ef hann er til staðar mun athygli 
nemenda vera öll við námið. John Dewey sagði þetta fyrir meira en 100 árum og þetta á 
enn við í dag.  

Margir kennarar nota verðlaun eða umbunarkerfi í skólastofunni en samkvæmt 
niðurstöðum ýmissa rannsókna skal varast að verðlauna nemendur sem þurfa ekki á því að 
halda. Ekki lofar góðu að nota umbunarkerfi og verðlaun á heilan bekk vegna þess að slíkt 
hefur neikvæð áhrif á innri hvatningu nemenda. Verðlaun skal nota í hófi á nemendur sem 
haga sér illa og þá verða þeir að hafa möguleika á að vinna sér inn verðlaun sem og að vilja 
þau. 

Innri hvatning fer minnkandi með aldrinum. Nám verður leiðigjarnara þegar nemendur 
eldast og búist er við meiru af þeim. Um leið og nemendur fara að velta fyrir sér hvers 
vegna þeir eigi að læra það sem þeir læra, byrja kennarar að koma fram við þá eins og 
námið sé vinna í stað þess að reyna að vekja hjá þeim innri hvatningu. Þetta gæti verið 
ástæða þess að nemendur hætta í framhaldsskólum og klára ekki nám, þeir búast við því að 
námið henti þeim betur og að þeir öðlist aukið vald yfir eigin menntun. Þessar vangaveltur 
eru efni í aðra ritgerð og þyrfti að rannsaka þetta efni frekar. 
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