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Sammandrag 
Kan motivation till att lära sig gå att se genom avbildningar av hjärnan? Finns det några 

neurobiologiska stöd för att det dessutom skulle kunna påverka minnesbildning? Tidigare 
forskning har visat att aktivering av belöningssystemet och ökade nivåer av signalsubstansen 

dopamin kan gynna minnesbildning. I denna översiktsartikel behandlas studier som berör 

motivation ur olika psykologiska aspekter och hur det påverkar det deklarativa 

långtidsminnet. Olika hjärnavbildningsmetoder där dopaminerga regioner och hippocampus 
har varit centrala, tillsammans med olika inlärningsuppgifter och psykologiska tester talar för 

att motivation är en viktig faktor för inlärning. Dessutom visar flera av studierna att positiv 

återkoppling har en bättre effekt på inlärning jämfört med negativ återkoppling.  

 

 

Inledning 
Även om motivation är en psykologisk term så är det ett fenomen som samtidigt är väldigt 

viktigt för att förstå biologi genom att förstå organismers olika beteenden. Motivation hjälper 

till att förklara hur det kommer sig att essentiella behov för överlevnad uppfylls, som till 

exempel att söka efter föda, reproducera sig och fly från faror (Berridge 2004). Biokemiskt 

så är olika signalsubstanser centrala för att förstå detta, och genom neurobiologi kommer 

förståelsen av hur hjärnan fungerar in i bilden (Berridge 2004).  

 

Inre motivation anses vara viktigt för inlärning (Ryan & Deci 2000, Eccles & Wigfield 2002, 

Cook & Artino 2016). Finns det även några neurobiologiska stöd för det? Skulle biologisk 

forskning kunna vara till nytta för andra forskningsområden som psykologi, pedagogik och 

didaktik? Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad neurobiologisk forskning 

bidrar med i frågan om vikten av motivation för inlärning. För ta reda på detta har studierna i 

huvuddelen valts ut utifrån kriterierna att de ska vara från de senaste åren (publicerade 2014–

2018) och vara genomförda på människor. Dessutom har belöningsstimuli i form av droger 

uteslutits för att motivationen i studierna istället ska avspegla mer psykologiska aspekter på 

motivation som till exempel nyfikenhet, vilja att prestera och tron på sin egen förmåga att 

påverka.   
 

Det som avses med inlärning i denna uppsatts är bearbetning samt inlagring av ny 

information vad gäller deklarativt minne. Långtidsminnet kan delas upp i deklarativt och 

icke-deklarativt. Icke-deklarativt minne avser omedvetna processer, till exempel olika 

rörelseprogram. Deklarativt minne innebär faktakunskap (Cohen & Squire 1980).  Utifrån 

hur det deklarativa minnet lärs in kan det delas in två underkategorier. Ren faktainlärning 

kallas semantiskt minne, medan faktainlärning genom egna minnen av händelser kallas 

episodiskt minne (Burianova & Grady 2007). 

 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer bakgrundsinformation för att man sedan kunna förstå huvuddelen och 
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diskussionen på ett bättre sätt. Först beskrivs mer om motivation och dess diversitet. Sedan 

förklaras och diskuteras de olika metoder för hjärnavbildning som har använts i studierna i 

huvuddelen. Därefter beskrivs kortfattat centrala mekanismer samt strukturer för 

minnesbildning, signalsubstansen dopamin och belöningssystemet. 

 

Motivation 

Motivation är ett begrepp som är centralt i mycket och kan beskrivas ur lite olika aspekter. 

Det kan som tidigare nämnt handla om drivkrafter som får oss att upprätthålla fysiologiska 

behov, men också varför vi gillar eller inte gillar något, eller varför vissa blir beroende 

(Berridge 2004). Olika psykologiska teorier om motivation har också lite olika perspektiv 

som till exempel förväntan av ett visst resultat, intresse, målmedvetenhet, meningsfullhet, 

värderingar, känslor och tankesätt (Eccles & Wigfield 2002). 

 

En person som är motiverad upplever inspiration, driv och energi till att göra något. Graden 

av motivation kan upplevas i olika nivåer, den kan snabbt ändras och vad som ger upphov till 

motivation kan variera enormt (Ryan & Deci 2000). Personer har inte bara olika nivåer av 

motivation, utan även olika typer av motivation. Vilken sorts motivation kan delas in utifrån 

de underliggande inställningar och mål som ger upphov till motivationen. Ett sätt att skilja på 

olika sorters motivation är att prata om inre och yttre motivation (Ryan & Deci 2000, Eccles 

& Wigfield 2002).  

 

Inre motivation innebär att man gör något för att det upplevs ha ett värde i sig. Själva 

utförandet kan kännas belönande och ge nöje. Orsaker till egenvärdet av utförandet föreslås 

bero på att det uppfyller psykologiska behov som att uppleva känslor av frihet, 

självbestämmande, kompetens samt att känna sig som en del av ett sammanhang. Yttre 

motivation däremot innebär att något utförs i syfte att uppnå något separat från utförandet. 

Det föreslås istället hänga ihop med upplevelser av press och kontroll från omgivningen, och 

inte från en själv (Ryan & Deci 2000, Eccles & Wigfield 2002). 

 

För inlärning anses den inre motivationen vara extra viktig (Ryan & Deci 2000, Cook & 

Artino 2016). Samtidigt kan till exempel lärare eller andra professioner som vill motivera 

människor inte alltid enbart förlita sig på inre motivation, och det är därför viktigt att 

samtidigt förstå yttre motivationens betydelse för inlärning och beteendeförändringar. 

Väldigt mycket som vi gör i vår vardag är trots allt inte styrt av inre motivation. Till exempel 

att arbeta, göra läxor, städa eller laga mat kan ofta handla om mest yttre motivation. Inre och 

yttre motivation behöver dock inte stå i motsats till varandra, båda kan förekomma samtidigt 

i olika grad (Ryan & Deci 2000).  

 

Metoder för hjärnavbildning 

För att undersöka hur motivation kan synas i hjärnan har samtliga studier i huvuddelen 

använt sig av någon form av skanningsmetod för hjärnavbildning. Här en presentation av de 

olika metoderna för att förstå hur de olika experimenten gått till samt hur resultaten kan 

tolkas. De kan visa på antingen struktur eller aktivitet, vilket har sina för- och nackdelar. 

Genom att titta på struktur fås en uppfattning om hur hjärnan är uppbyggd och ser ut dygnet 

runt, om aktiviteten istället analyseras syns vad som sker där och då i laboratoriemiljön 

(Okamoto et al. 2004, Takeuchi et al.). En nackdel för alla dessa metoder är att de inte visar 

vad som sker på cellulär nivå (Ashburner & Friston 2000, Logothetis 2008).  

 

MRI 

Magnetisk resonanstomografi/Magnetic resonance imaging (MRT/MRI) är en 
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avbildningsteknik som bygger på kunskap om olika spinn för protoner i väteatomers kärnor. 

Protonerna roterar åt olika håll, det vill säga de har olika kärnspinn. Om väteatomerna utsätts 

för ett visst yttre magnetiskt fält kommer de att förekomma med spinn åt två olika håll, alfa-

spinn och beta-spinn (Pooley 2005).  

 

Vid MRI används en tunnelformad skanner där elektrisk ström i skannern skapar ett 

magnetiskt fält. Tidsskillnader i signalerna från väteatomerna mäts och utifrån det skapas 

bilder. Anledningen till att väteatomer är lämpliga för att studera människokroppen är på 

grund av dess höga vatteninnehåll, vilket därav också ger hög andel väteatomer. Olika 

vävnader har olika molekylära sammansättningar och det gör att kontrast mellan dem kan 

skapas. MRI visar strukturer av mjukvävnad och kan användas för att studera hela kroppen.  

När det gäller hjärnan är det främst kontraster mellan grå hjärnsubstans (nervcellskroppar), 

vit substans (nervcellers myelintäcka axon) samt cerebrospinalvätska som studeras (Pooley 

2005).  

 

fMRI 

Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT)/functional magnetic resonance 

imaging/fMRI) är en typ av MRI som visar metabolisk aktivitet i hjärnan. Vid högre aktivitet 

i ett område blir halten oxyhemoglobin i blodet förhöjt och andelen deoxyhemoglobin 

minskar. Om hemoglobinet har syre bundet till sig eller inte påverkar kärnspinnet hos 

väteatomerna och med hjälp av MRI-skanning kan ration för 

oxyhemoglobin/deoxyhemoglobin kan därför användas för att skapa kontraster. Den 

elektriska överföringen av nervimpulser via synapser är energikrävande. Därför anser man att 

skillnaden i metabol aktivitet också ger en indikation om den elektrofysiologiska aktiviteten 

(Voos & Pelphrey 2013). När aktiviteten i nervbanor mellan olika regioner i hjärnan 

undersöks med fMRI brukar begreppet funktionella kopplingar användas som benämning på 

det. Oftast används fMRI för att mäta aktiviteten samtidigt som någon uppgift utförs men 

även vid vila har hjärnan aktivitet som kan studeras med fMRI.  

 

Inom kognitiv neurovetenskap har fMRI blivit den vanligaste hjärnavbildningstekniken, men 

det är viktigt att komma ihåg att den har sina nackdelar. Framförallt att den mäter metabol 

aktivitet och inte den elektrofysiologiska aktiviteten i sig. En annan nackdel är att 

signaleringen i nervbanor är oftast dubbelriktad och med fMRI går att inte att avgöra 

riktningen. Dessutom behöver inte aktivitet i ett område per automatik innebära att det är 

inblandat i uppgiften som utförs (Logothetis 2008).  

 

VBM 

Voxel-baserad morfometri/Voxel-based morfometry (VBM) är en annan avbildningsmetod 

som bygger på skanning med hjälp av MRI. En voxel är en 3D-pixel, och med hjälp av VBM 

görs beräkningar för att få fram volymer av grå och vit hjärnsubstans (Ashburner & Friston 

2000, Takeuchi et al. 2015). Genom voxelvis jämförelse av lokala koncentrationer av 

hjärnsubstanser mellan grupper av subjekt kan man sedan se regionala volymer av olika 

hjärnstrukturer. Hela hjärnan analyseras och tekniken baseras på jämförande av regionala 

volymer av vävnad (Ashburner & Friston 2000). 

 

Utifrån bilder från MRI-skanning skapas en mall som ska ge en normaliserad anatomisk bild 

att utgå ifrån. Sedan särskiljs olika sorters vävnad och olika matematiska uträkningar görs för 

att få fram substansvolymer. Analys av VBM kan sedan till exempel användas för att jämföra 

volym mellan grupper, eller se samband mellan hjärnvolymer och testresultat från tester 

utförda separat från själva skanningen (Ashburner & Friston 2000).  
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Minnesbildning genom synaptisk plasticitet i hippocampus 

Long-term potentiation (LTP) är en cellulär mekanism för neuron som innebär att 

signalöverföringen, så kallade synapser, mellan två neuron blir effektivare. Detta sker som 

svar på ökad aktivitet, på grund av stimuli från aktionspotentialer. LTP är en viktig 

mekanism för minnesbildning i hippocampus (se figur 1), cortex (hjärnbarken) och 

cerebellum (lillhjärnan) (Kitajima & Hara 1990, Kitajima & Hara 1991).  I denna uppsats är 

det framförallt minnesbildningen i hippocampus som är central.  

 

Den ökade aktiviteten leder till LTP via genreglering genom transkriptionsfaktorn CREB 

(cAMP response element bindning protein). Beroende på olika aktivitetsmönster kan LTP 

försvagas eller förstärkas, vilket gör att det kallas för synaptisk plasticitet. Först kunde 

experiment endast indikera att LTP var viktigt för minnesbildning, men senare experiment 

har visat att det också är en viktig mekanism för långtidsminnet (Abraham et al. 2002).  

 

Dopamin och LTP i hippocampus (Smith et al. 2005) 

Genom att studera proteintranslation har det visat sig att signalsubstansen dopamin påverkar 

proteinsyntesen som ger upphov till LTP i hippocampus. Dopaminerga neuron från 

tegmentum mesenphali (VTA, se figur 1) innerverar hippocampus. Aktivering av 

dopaminreceptorerna D1 och D5 visade sig stimulera proteinsyntes i dendriter hos neuron i 

hippocampus (Smith et al. 2005). 

 

 

 
Figur 1. Dopaminerga kopplingar via nervbanor mellan regioner involverade i belöningssystemet. Bild från 

Okinawa Institute of Science and Technology (OIST)(2013), med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren 

(OIST, 2013).  

 

 

Belöning, dopamin och långtidsminnet 

Dopaminets påverkan på minnesbildning genom LTP har också visats genom 

inlärningsstudier med hjälp av fMRI där belöning i form av pengar använts för att öka den 

yttre motivationen (Wittmann et al. 2005, Adcock et al. 2006).  

 

Wittman et al. (2005) ville undersöka om aktivering av belöningssystemets dopaminerga 



5  

regioner substantia nigra (SN, se figur 1) och VTA i mesencephalon (mitthjärnan) förstärker 

minnesbildningen som sker i hippocampus. För att se det användes yttre motivation till 

belöning i form av pengar och fMRI för hjärnavbildning. Det visade sig att förväntan om 

belöning var associerat med aktivitet i SN, VTA, nucleus accumbens (NAcc, se figur 1), 

striatum ( se figur 1, utgörs av caudate nucleus och putamen) samt att själva belöningen var 

associerad med aktivitet i mediala prefrontala cortex (se figur 1) (Wittmann et al. 2005).  

 

Funktionella kopplingar studerades också och sågs mellan dopaminerga regioner och 

hippocampus. Förväntan om belöning var också associerat med minnesbildning genom 

hippocampus, vilket föreslår att stimulering av dopaminerga neuron förstärker 

minnesbildning i hippocampus. Dopaminerga neurons roll för minnesbildning verkade 

dessutom vara viktigare för bildande av långtidsminne än för korttidsminne (Wittmann et al. 

2005). 

 

Adcock et al. (2006) ville undersöka om aktivitet i dopaminerga neuron i VTA och NAcc 

som signalerar till hippocampus underlättar minnesbildning av deklarativt minne i 

hippocampus. Deltagarna skannades med fMRI under inlärningsuppgiften där forskarna 

kollade på förväntan om belöning, som bestod av pengar (Adcock et al. 2006). De såg att 

högre förväntan om belöning korrelerade med högre aktivitet i VTA, NAcc samt 

hippocampus. Dessutom sågs ett samband mellan högre förväntan om belöning och bättre 

minne vid senare test. Studien stärker hypotesen att motivation till belöning bidrar till 

minnesbildning av deklarativt minne genom stimulering av dopaminerga neuron i 

hippocampus innan inlärning. (Adcock et al. 2006).  

 

Funktionella kopplingar vid vila mellan hippocampus, nucleus accumbens och ventral 

tegmental area 

Hur aktiviteten i funktionella kopplingar mellan VTA, NAcc och hippocampus ser ut vid vila 

ville Kahn & Shohamy (2012) undersöka för att komplettera tidigare studier om betydelsen 

av motivation och belöning för minnesbildning. De utförde vilo-fMRI på totalt 994 deltagare 

i åldern 18–43 år. Resultaten visade på aktivitet i nervbanor från VTA och NAcc till 

hippocampus oberoende av varandra, men att de sedan överlappade i hippocampus (Kahn I. 

& Shohamy D. 2012).  

 

Den spontana aktiviteten i NAcc visade på funktionella kopplingar till flera regioner; nucleus 

caudatus (dorsala striatum), putamen (dorsala striatum), hippocampus, thalamus, 

dorsolaterala prefrontala cortex och gyrus cinguli (hjärnbark vid gördelvindlingen). För VTA 

syntes färre funktionella kopplingar än för NAcc. Dessa var till nucleus caudatus, dorsala 

putamen och hippocampus (Kahn I. & Shohamy D. 2012). Resultat indikerar att det finns 

inre funktionella kopplingar mellan hippocampus, mesecenphala dopaminerga regioner och 

NAcc, vilket förstärker teorier om dopaminerga neurons betydelse för minnesbildning i 

hippocampus (Kahn I. & Shohamy D. 2012). 

 

 

Huvuddel: vad säger neurobiologisk forskning om motivationens betydelse 

för inlärning? 
Här presenteras åtta studier publicerade de senaste fyra åren som på olika sätt studerat 

sambandet mellan motivation och inlärning med hjälp av MRI, fMRI eller VBM. I studierna 

har flera olika psykologiska aspekter av motivation använts för att studera detta. Dessutom 

har tre av studierna även undersökt och funnit intressanta resultat för återkopplingens 

betydelse för sambandet mellan motivation och inlärning.  
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Nyfikenhetens påverkan på minnesbildning 

Nyfikenhet kan också ses som ett mått på inre motivation till att lära sig. Gruber et al. (2014) 

använde fMRI för att undersöka hur nyfikenhet påverkar minnet, både direkt samt en dag 

efter inlärning. De ville besvara tre frågor; är nyfikenhet associerat med aktivitet i 

nyckelregioner i hjärnan för yttre motivation? Vilka är de neurologiska mekanismer som 

stödjer nyfikenhetens påverkan på inlärning? Påverkar nyfikenhet inlärning av oväntad 

information och i sådana fall, vilka hjärnregioner stödjer nyfikenhetsrelaterade 

inlärningsfördelar? För att svara på dessa frågor utförde de i sin studie ett flertal test samt 

analyser på totalt 46 deltagare i åldern 18-31 år (Gruber et al. 2014).  

 

Först fick deltagarna ranka sin nyfikenhet att få reda på svaret till ett antal frågesportsfrågor. 

De blev då skannade när de fick reda på själva frågorna och även sedan när de fick reda på 

svaren. Tillsammans med svaren på frågorna dök dessutom oväntade bilder på ett antal 

neutrala orelaterade ansikten upp. Efter skanningssessionen kom ett oväntat igenkänningstest 

för ansiktsuttrycken samt test för svaren på frågesportsfrågorna för att se resultaten av vad de 

mindes. Minnet testades både direkt efter testet samt en dag senare (Gruber et al. 2014).  

 

För fMRI-analysen fokuserade de på tre regioner: substantia nigra/ventral tegmental area 

(SN/VTA), nuclues accumbens (NAcc) och hippocampus. Samtidigt som frågorna 

presenterades och nyfikenheten uppkom sågs förhöjd aktivitet bilateralt i NAcc och vänster 

SN/VTA när nyfikenhetsnivåerna var höga. Däremot sågs ingen ökad aktivitet i dessa 

områden när nyfikenheten var borta och svaren presenterades. För aktiviteten i hippocampus 

sågs ingen signifikant korrelation med nyfikenhet under presentation av varken frågorna eller 

svaren (Gruber et al. 2014).  

 

Även om SN/VTA, NAcc och hippocampus var av extra intresse på grund av deras 

medverkan i belöningssystemet och minnesbildning analyserades hela hjärnan för att se om 

andra områden utöver de hypotiserade uppvisade extra aktivitet vid presentation av frågorna. 

Förhöjd aktivitet sågs i bilaterala striatum (dorsala och ventrala), vänster nedre del av 

frontalloben samt övre delen av frontalloben. Det tyder på att nyfikenhet påverkar aktiviteten 

i nuclues accumbens, SN/VTA samt att de signalerar vidare till prefrontala cortex via 

striatum (Gruber et al. 2014).  

 

Analysen av bilderna från fMRI tillsammans med resultaten från minnestesterna visade att 

deltagarna kom ihåg signifikant fler svar från de frågor som de var nyfikna på. För de som 

hade hög nyfikenhet kunde aktiviteten i NAcc samtidigt som svaren avslöjades förutse 

resultaten för minnestesten. Ett annat resultat sågs dock genom aktivitetsnivån i SN/VTA. 

Där kunde aktiviteten vid avslöjning av svaren förutspå lyckad minnesinlagring oberoende 

av nivån av nyfikenhet (Gruber et al. 2014). 

 

Aktiviteten i höger hippocampus samtidigt som uppläsning av frågorna visade på ett 

samband mellan högre aktivitet och bättre resultat på minnestestet dagen efter för dem som 

hade hög nyfikenhet. Det syntes dock ingen skillnad i aktivitet i hippocampus mellan de som 

hade hög kontra låg nyfikenhet vid tillfället då svaren avslöjades. Dessa resultat antyder 

därför att de fördelar som nyfikenhet bidrar med till minnesinlagring drivs av föregående 

aktivitet snarare än aktiviteten under själva informationspresentationen (Gruber et al. 2014).  

 

Sedan analyserades minnet av det oväntade inslaget av information i form av bilder på 

ansikten. Igenkänningsförmågan var högre för ansikten som visades vid tillstånd av hög 
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nyfikenhet jämfört med vid lägre nyfikenhet. Bilder från fMRI visade ett samband mellan 

bättre minne av ansikten, hög nyfikenhet samt högre aktivitet i bilaterala SN/VTA och höger 

hippocampus. Dock fanns ej någon signifikant effekt för varken NAcc eller vänster 

hippocampus (Gruber et al. 2014) .  

 

Den funktionella kopplingen mellan SN/VTA och hippocampus studerades också. Där sågs 

ett samband mellan bättre minne av ansikten, högre nyfikenhet och en högre aktivitet mellan 

vänster SN/VTA och vänster hippocampus. Dessa resultat föreslår att individuella skillnader 

i aktivitet i SN/VTA och hippocampus samt funktionella kopplingar mellan dessa regioner 

har betydelse för individuella skillnader i minnesinlagring av ansikten under tillstånd av hög 

nyfikenhet (Gruber et al. 2014).  

 

I genomsnitt var tiden mellan presentation av ansikten och svaren på frågorna tills minnestest 

53 minuter senare för frågorna, och 70 minuter senare för ansiktena (Gruber et al. 2014). 

Eftersom LTP kan uppstå efter cirka 30 minuter vilket innebär det att det var möjligt för att 

LTP ske under den tiden (Taube & Schwartzkroin 1988). Dessutom testades de igen en dag 

senare. Minnet av frågesportsfrågorna för dem som var mer nyfikna var bättre jämfört med 

de som var mindre nyfikna. Igenkänningsförmågan för ansikten som hade presenterats under 

stadier av högre nyfikenhet var också högre jämfört med de som presenterats vid lägre 

nyfikenhet (Gruber et al. 2014). 

 

Studien visar att nyfikenhet inte bara bidrar till bättre inlärning av intressant information, 

utan även inlärning av oväntad information. Analys av bilderna från fMRI visade att dessa 

inlärningsfördelar kan ses i form av högre aktivitet i dopaminerga regioner och hippocampus. 

För oväntat material var SN/VTA och hippocampus extra aktivt vid högre nyfikenhet samt 

ökad funktionell aktivitet däremellan. Aktiviteten i SN/VTA från nyfikenheten sågs innan 

själva inlärningen. I denna studie visades också att aktiviteten i mesencephalon och NAcc var 

förhöjd under innan själva svaren till frågorna presenterades men inte under själva 

presentationen av svaren (Gruber et al. 2014). Det tyder på att graden av motivationen för 

själva inlärningen är viktig för minnesbildning. Extra är det intressant är det att det gällde 

även för oväntad information, vilket tyder på att det skulle kunna förklaras som ett biologiskt 

fenomen där ökad dopaminutsöndring leder till ökad uppmärksamhet.  

 

Vikten av motivation och återkoppling för tonåringars inlärning 

Davidow et al. (2016) hade en hypotes om att förmågan att lära sig genom att testa olika 

alternativ och sedan se samband med dess konsekvenser har extra betydelse för tonåringars 

inlärning jämfört med vuxna. Denna typ av inlärning hamnar i kategorin episodiskt minne 

och anledningen till deras hypotes var tonåringars ökade känslighet för belöning då hjärnan 

utvecklas. De förutspådde även att detta i sådana fall skulle kunna synas genom ökad 

hjärnaktivitet i framförallt striatum och hippocampus hos tonåringarna. För att undersöka 

detta använde de en inlärningsuppgift där det gällde att prova sig fram och använda 

sannolikhet för att få rätt svar, vilket gjorde att fortsatt användning av återkoppling krävdes 

för att välja rätt. Återkopplingen bestod endast av ordet ”korrekt” eller ”inkorrekt” (Davidow 

et al. 2016).  

 

I inlärningstestet deltog 41 tonåringar i åldern 13–17 år varav 14 kvinnor, samt 31 vuxna, 

20–30 år gamla, varav 18 var kvinnor. Båda grupperna uppvisade signifikant inlärning men 

tonåringarnas inlärning var bättre än vuxnas. Det visade sig att tonåringarna svarade bättre på 

stegvis inlärning genom återkoppling. Deras resultat blev bättre och bättre under testets gång, 

medan det var mer kontinuerligt hos de vuxna. Båda grupperna uppvisade bättre minne 
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utifrån positiv jämfört med negativ återkoppling (Davidow et al. 2016).  

 

Av de totalt 72 deltagarna undersöktes 47 av dem med fMRI samtidigt som de utförde 

inlärningsuppgiften, varav 25 tonåringar och 22 vuxna. Syftet var att undersöka aktiviteten i 

hippocampus samt striatum. Förmågan att lära sig genom att se samband utifrån återkoppling 

korrelaterade med aktivitet i striatum i båda grupperna. För aktiviteten i hippocampus och 

den förmågan sågs dock en skillnad mellan grupperna, där tonåringarna uppvisade en högre 

aktivitet. Aktiviteten hos tonåringar jämfört med vuxna i funktionella kopplingar mellan 

hippocampus och putamen skiljde sig också, där sågs endast en signifikant högre aktivitet för 

tonåringarna. Intressant var också att den aktiviteten visade sig vara högre vid rätt svar än vid 

fel svar (Davidow et al. 2016).  

 

Denna studie indikerar att ungdomar är bättre än vuxna på att lära sig av erfarenheter. Det 

episodiska minnet föreslås därför vara extra viktigt för tonåringar. Dessutom visar studien att 

det framförallt är erfarenheter som leder till positiva utfall som ger störst effekt. Analysen 

från fMRI visade på hippocampus inblandning i detta. Dessa resultat skulle kunna förklaras 

av en ökad känslighet under den funktionella utvecklingen av belöningssystemet och dess 

dopaminerga kopplingar till hippocampus. Resultaten antyder även att denna ökade 

känslighet kan vara något positivt och viktigt för tonåringarnas inlärning och utveckling, 

trots att det är samma mekanismer som gör tonåringar extra känsliga för att utveckla 

drogberoende (Davidow et al. 2016).  

 

Sambandet mellan grå hjärnsubstansvolym och prestationsmotivation 

För att studera sambandet mellan grå hjärnsubstans och prestationsmotivation använde 

Takeuchi et al. (2014) MRI-skanning och VBM. Prestationsmotivationen validerades genom 

ett frågeformulär och delades upp i två kategorier, självuppfyllande prestationsmotivation 

och konkurrensbetonad prestationsmotivation. Självuppfyllande prestationsmotivation 

innebär att motivationen är oberoende av andras åsikter och värderingar, det är alltså en sorts 

inre motivation. Konkurrensbetonad prestationsmotivation är däremot en sorts yttre 

motivation, som påverkas av koppling till social status för prestationen (Takeuchi et al. 

2014).  

 

I studien deltog 185 unga vuxna i åldern 19–23 år, varav 91 kvinnor och 94 män. Kvinnor 

uppvisade signifikant högre värden för självuppfyllande prestationsmotivation jämfört med 

män, och män uppvisade signifikant högre konkurrensbetonad prestationsmotivation. Inga 

könsskillnader kunde dock ses gällande hjärnstruktur för varken självuppfyllande 

prestationsmotivation eller konkurrensbetonad (Takeuchi et al. 2014).  

 

En hög självuppfyllande prestationsmotivation uppvisade ett samband med mindre regional 

grå substansvolym i orbifrontalcortex(en del av prefrontala cortex, belägen under 

dorsolaterala prefrontala cortex). Högre grad av konkurrensbetonad prestationsmotivation 

och regional grå substansvolym uppvisade istället samband med högre grå substansvolym i 

höger putamen, insula (insulära loben, belägen inne i sulcus lateralis, sidofåran) och 

precuneus (del av parietalloben) (Takeuchi et al. 2014). Dessa resultat visar på strukturella 

skillnader kan ses neuroanatomiskt för inre och yttre motivation. 

 

Striatal aktivitet under inlärning kopplat till prestationsmotivation, svårighetsgrad och 

återkoppling 

Swanson och Tricomi (2014) ville undersöka effekterna av deltagarnas mål, motivation, 

återkoppling och föreställningar om uppgiftens svårighet påverkar inlärningsresultat. För att 
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studera motivationens betydelse använde de fMRI för att se aktiviteten i striatum. 20 

deltagare i åldern 18–35 år genomförde studien, varav 12 män och 8 kvinnor. De ställde 

frågor för att validera deltagarnas prestationsmålsättningar och se vilka som drevs av att 

prestera bättre än andra (normativa mål) för att se om de blev extra motiverade när de trodde 

att uppgiften var svårare (Swanson & Tricomi 2014). 

 

Forskarna manipulerade deltagarnas föreställningar om svårighetsnivåerna på uppgifterna 

genom att låta dem utföra fyra olika varianter; lätt som också var angiven som lätt, lätt som 

var angiven som svår, svår som var angiven som svår och svår som var angiven som lätt. 

Innan huvudexperimentet hade de fått träna på uppgiften och då var svårighetsnivåerna 

korrekt angivna. Uppgiften gick ut på att kategorisera 3D-figurer genom att prova sig fram 

och lära sig se samband med hjälp av återkoppling. Samtidigt som de fick återkoppling under 

testet mättes aktiviteten i nucleus caudatus, putamen samt ventrala striatum, alla i båda 

hemisfärerna, med hjälp av fMRI (Swanson & Tricomi 2014).  

 

Testresultatet för uppgifter som var lätta visade sig påverkas av förväntningarna. En 

signifikant effekt sågs när deltagarna trodde att uppgifterna var svåra när de egentligen var 

lätta. De fick då bättre resultat jämfört med när de gjorde andra uppgifter på den lätta nivån 

men som samtidigt var angivna som lätta. Genom att sedan jämföra individuella skillnader 

visade det sig dessutom att effekten av att tro att uppgiften var svår var högre för dem med 

normativa mål. För den svåra nivån sågs ingen skillnad i resultat när deltagarna trodde det 

var svårt jämfört med lätt. Ingen korrelation fanns mellan normativa mål och 

resultatprestationen, vilket indikerar att normativa målens effekt relaterar till effekten av 

förväntningarna (Swanson & Tricomi 2014).  

 

Undersökningen med fMRI visade i samtliga fall att aktiviteten i nucleus caudatus, putamen 

samt ventrala striatum var högre när deltagarna fick positiv återkoppling jämfört med negativ 

återkoppling. Den skillnaden sågs dessutom extra tydligt när uppgiften förväntades vara svår 

samt hos de deltagare som hade högre normativa mål. Individer som är extra motiverade att 

prestera bättre än andra föreslås alltså utifrån dessa resultat få ännu högre effekt av både 

förväntningar på svårighetsnivån samt återkoppling (Swanson & Tricomi 2014).  

 

Denna studie visar att bearbetningen av kognitiv återkoppling i striatum påverkas av om 

återkopplingen är positiv eller negativ, samt även deltagarnas mål och förväntningar på 

svårighetsgraden. Resultaten föreslår att normativa mål eventuellt kan öka prestationen när 

man samtidigt förväntar sig att det ska vara svårt. Studien förstärker även uppfattningen om 

att striatum har en viktig roll för kopplingen mellan inlärning och motivation (Swanson & 

Tricomi 2014).  

 

Inlärning genom återkoppling kopplat till nivåer av inre motivation 

Samma forskare, DePasque (tidigare Swanson) och Tricomi, undersökte ett år senare 

interaktionen mellan inre motivation och bearbetningen av återkoppling i hjärnan under 

inlärning. De studerade hela hjärnan med hjälp av fMRI. För att validera och även 

manipulera deltagarnas inre motivation innan själva inlärningsuppgiften började användes 

Motiverande samtal (MI). Genom MI-samtalen ville de förstärka deltagarnas autonomi samt 

främja reflektion över värdet av uppgiften. Syftet med det var att öka målet för inlärningen i 

sig, alltså öka deltagarnas inre motivation. Forskarna utförde först ett test för att se om MI 

fungerade för att manipulera motivationen så att den höjdes, vilket visade sig stämma för 

vissa deltagare (DePasque & Tricomi 2015). 
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I huvudstudien deltog 25 vuxna, varav 15 kvinnor samt 10 män. Inlärningsuppgiften bestod 

av ordassociationsuppgifter, där deltagarna fick återkoppling under tiden. För att analysera 

hjärnaktiviteten före samt under positiv alternativt negativ återkoppling användes fMRI. 

Testet pågick i nästan 90 minuter, och när deltagarna efteråt blev tillfrågade uppgav 21 av 

deltagarna att de blev trötta, uttråkade eller båda under andra halvan av testet. Motivationen 

hos individerna varierade, och motivationsmanipuleringen genom MI visade sig påverka 

prestationerna framförallt under den senare halvan av testet. De individer som var mer 

motiverade presterade bättre än de som var mindre motiverade under den senare halvan av 

testet (DePasque & Tricomi 2015).   

 

Analysen av fMRI visade att positiv återkoppling gav högre aktivering än negativ 

återkoppling i striatum, ventromediala prefrontala cortex, mediala temporalloberna (där 

bland annat hippocampus ligger) samt posterior cingulate cortex (ett hjärnbarksområde i 

anslutning till hippocampus). Med tiden sågs en minskning i aktivitet i ventrala striatum, 

delar av occipitalcortex (synbarken) samt cerebelleum (lillhjärnan). Det stämmer överens 

med deltagarnas svar efteråt som tydde på att deras engagemang minskade under tiden 

uppgiften utfördes. Anmärkningsvärt var att de deltagare som var mest motiverade uppvisade 

minst minskning i aktivitet med tiden. Det indikerar att motivationen var viktig för att orka 

hålla fortsatt koncentration uppe samt bibehålla förmågan att svara på återkopplingen under 

senare delen av experimentet (DePasque & Tricomi 2015). 

 

Ett samband mellan högre känslighet för att ta till sig återkopplingen och en ökad motivation 

sågs i vänstra mediala temporalloben, extra tydligt i hippocampal gyrus (hjärnbarken runt 

hippocampus). Det sambandet antyder att återkopplingens betydelse för förstärkning av 

minnesassociationer ökar vid högre motivation. Dessutom sågs en positiv korrelation mellan 

ökad aktivitet i posterior cingulate cortex vid återkoppling och bättre testresultat, vilket 

antyder att återkopplingsresponsen är viktig för minnesbildning (DePasque & Tricomi 2015). 

 

Studien tyder på att bearbetningen av prestationsrelaterad återkoppling i striatum regleras av 

inre motivation. Prestationsförbättringar efter MI var associerade med högre motivation, 

vilket föreslår att inlärningseffekten av återkoppling är förhöjd när motivationen är förhöjd. 

De mer motiverade svarade bättre på återkoppling under andra halvan av testet. Dessutom 

sågs även högre aktivering vid högre motivation i andra delar av hjärnan som är involverade 

i minnesfunktion. Dessa resultat indikerar att inre motivation är viktigt för inlärning 

(DePasque & Tricomi 2015).  

 

Synen på att kunna påverka sin egen inlärning och jävlar anamma 

Grit är ett personlighetsdrag som senaste decenniet har introducerats och börjat utforskas 

mer. Det definieras som en persons benägenhet att uthålligt och ihärdigt fortsätta jobba mot 

långsiktiga mål. Grit avgörs främst av två psykologiska processer; självreglering och 

motivation (Duckworth et al. 2007). På svenska brukar grit ibland översättas till ”jävlar 

anamma”. En förutsättning för att utveckla grit är en grundläggande tro på sin egen förmåga 

att påverka händelser i sitt liv. 

 

Tron på sin egen förmåga att påverka och hjärnvolymmassa 

Hur individer upplever sin förmåga att påverka händelser i sitt liv anses vara en 

motivationsfaktor, där en högre tro på sin egen påverkan innebär högre motivation. Hur det i 

sin tur korrelerar med hjärnvolymmassa ville Hashimoto et al. (2015) undersöka. Som 

underlag för det användes analyser genom VBM på ett stort antal människor. 777 personer, 

433 män och 344 kvinnor i åldern 18–20 år deltog i studien. De fick besvara frågor om deras 
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syn på hur mycket de själva skulle kunna påverka vid olika situationer. Även intelligenstest 

och personlighetstest utfördes. MRI och VBM användes för att mäta volymen av grå och vit 

hjärnsubstans (Hashimoto et al. 2015).  

 

Högre tro på sin egen påverkan uppvisade en korrelation med högre regional grå 

substansvolym i anterior cingulate cortex, striatum, ventrolaterala prefrontala cortex samt 

höger anterior insular cortex. Dessutom sågs en korrelation för högre tro på sin egen 

påverkan och vit regional substansvolym i höger striatum (Hashimoto et al. 2015). Skillnader 

i tron på sin egen förmåga att påverka var med andra ord positivt korrelerade med 

hjärnvolym i regioner som är associerade med motivation, belöningssystemet, kognition, 

känslor samt beteendekontroll (Hashimoto et al. 2015).   

 

Grit och dynamiskt tankesätt i hjärnan 

För att undersöka vilka neuroanatomiska kopplingar som korrelerar med grit använde Wang 

Song et al. (2018) MRI och VBM för att mäta volymen av grå substans. Deras hypotes var 

att grit skulle synas neuroanatomiskt i främst prefrontala cortex och striatum, men hela 

hjärnan analyserades (Wang Song et al. 2018).  

 

231 personer deltog i studien, varav 121 kvinnor och 110 män, 18–19 år gamla. För att mäta 

grit användes formuläret Grit-S vilket gav olika höga poäng, där högre poäng innebär högre 

grit. Dessutom mättes deltagarnas tankesätt för att se om det var dynamiskt eller statiskt. Ett 

dynamiskt tankesätt innebär en tro på att intelligens kan ändras medan statiskt innebär en tro 

på att intelligens är oföränderligt. Ett test av generell intelligens utfördes också (Wang Song 

et al. 2018).  

 

Resultaten visade att grit inte var associerat med varken ålder eller kön. Grit visade sig heller 

inte vara korrelerat med varken total mängd grå hjärnsubstans eller generell intelligens. I 

vänster dorsala laterala prefrontala cortex sågs en korrelation mellan högre grit och mindre 

volym av grå substans. Dessutom var grit relaterat till större volym grå hjärnsubstans i höger 

putamen. Ett dynamiskt tankesätt var istället korrelerat med större volym av grå substans i 

vänster dorsala laterala prefrontala cortex, som är involverat i självreglering, men inte med 

grå hjärnsubstansvolym i höger putamen, involverat i motivation. Dessa resultat skulle kunna 

förklaras genom att dynamiskt tankesätt är kopplat till självreglering men inte till motivation 

(Wang Song et al. 2018).  

 

En tidigare studie av Myers et al. (2016) använde istället vilo-fMRI för att studera grit och 

dynamiskt tankesätt. Deltagarna var dessutom yngre, 20 barn, 11 pojkar och 9 flickor med 

medelåldern 11 år. De individuella nivåerna av grit och dynamiskt tankesätt uppmättes med 

frågeformulär. De ville fokusera på striatum och funktionella kopplingar till prefrontala 

cortex på grund av dess involvering i motivation, men hela hjärnan studerades (Myers et al. 

2016). 

 

Både grit och dynamiskt tankesätt var associerat med funktionella kopplingar mellan ventrala 

striatum och dorsala laterala prefrontala cortex, men det fanns också skillnader. Grit var 

associerat med ventrala striatala nätverk kopplat till hjärnbarksregioner involverade i 

förmågan att vänta på samt ta emot belöning (medial prefrontal cortex och rostral anterior 

cingulate cortex). Dynamiskt tankesätt var associerat med funktionella kopplingar från både 

dorsala och laterala striatum till regioner viktiga för bearbetning av återkoppling (dorsala 

anterior cingualte cortex) (Myers et al. 2016).  
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Diskussion 
I denna uppsats har olika aspekter av motivation och dess betydelse för inlärning undersökts 

med hjälp av olika hjärnavbildningsmetoder. Trots att motivation är ett ganska omfattande 

och komplicerat begrepp så tyder dessa studier på att det ändå är något som går att studera 

strukturellt och funktionellt i hjärnan. I denna uppsats har motivation undersökts i frånvaro av 

biokemiska belöningar i form av till exempel mat eller droger, utan istället med hjälp av 

psykologiska tester.  

 

Tillsammans ger studierna neurobiologiska stöd för att motivation har betydelse för inlärning 

genom att främja deklarativ minnesbildning i hippocampus. Detta ses genom återkommande 

samband för dopaminerga regioner i sju av studierna (Swanson & Tricomi 2014, Gruber et al. 

2014, DePasque & Tricomi 2015, Hashimoto et al. 2015, Myers et al. 2016, Davidow et al. 

2016, Wang Song et al. 2018). Det tyder på att dopaminutsöndring kan vara en viktig 

bakomliggande mekanism för motivationens betydelse för inlärning. Samtidigt är det viktigt 

att påpeka att dopamin i sig inte uppmätts i dessa studier, då hjärnavbildningsstudier som 

tidigare nämnt har sina begränsningar.  

 

Fokus i denna studie har varit kring dopaminerga regioner och hippocampus, men det skall 

inte glömmas att hjärnan är ett mycket komplext organ som i sin tur är en del av komplexa 

system i vår kropp. Det gör att det finns många andra faktorer som är viktiga för såväl 

motivation som inlärning som inte har berörts i denna uppsats. Framtida studier som jämför 

hur stor betydelse motivation har jämfört med flera andra faktorer för minnesbildning vore 

intressant. 

 

Förväntan, dopamin och uppmärksamhet 

Flera av studierna (Swanson & Tricomi 2014, Gruber et al. 2014, DePasque & Tricomi 2015) 

tyder på att förväntan sedd genom aktivitet i dopaminerga regioner innan själva 

presentationen av information är en viktig del för minnesbildningen. Särskilt intressant var att 

det sågs för såväl förväntad som oväntad information i studien av Gruber et al. (2014). Det 

förstärker teorierna om dopaminerga neurons involvering minnesbildning (Wittmann et al. 

2005, Smith et al. 2005, Adcock et al. 2006, Kahn I. & Shohamy D. 2012). Det indikerar att 

det eventuellt skulle kunna bero på att dopamin leder till ökad uppmärksamhet vilket i sin tur 

skulle kunna gynna minnesbildning. Kanske säger den förväntan något om hur viktigt det är 

att lära sig kommande information? Skulle det kunna vara så att graden av motivation speglar 

hur viktig informationen anses vara? I studien av DePasque & Tricomi (2015) märktes 

dessutom ett tydligt samband för motivationens betydelse för att orka hålla koncentrationen 

uppe över tid. 

 

Enligt en översiktsartikel av Ranganath & Jacob (2016) finns det stöd för att dopamin verkar 

reglerande på samtliga kognitionsprocesser i prefrontala cortex, även om mekanismerna för 

det inte är helt klarlagda. För framförallt uppmärksamhet finns stöd för dopaminets reglerande 

funktion från farmakologisk behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder/hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning). Farmakologisk behandling 

av ADHD sker ofta med amfetamin eller amfetaminliknande preparat, som verkar genom att 

blockera återupptag av dopamin i synapsklyftan vilket leder till förhöjda nivåer av dopamin i 

hjärnan (Sharma & Couture 2014, Faraone 2018). 

 

Positiv och negativ återkoppling 

Något annat anmärkningsvärt som visades av flera studier (Swanson & Tricomi 2014, 
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DePasque & Tricomi 2015, Davidow et al. 2016) var skillnaderna mellan positiv och negativ 

återkoppling. Positiv återkoppling visade sig ha större effekt för inlärning, något som kanske 

skulle kunna förklaras av att positiv återkoppling har en belönande effekt. 

 

Inställning till inlärning och motivation 

Generella inställningar som anses vara viktiga för motivation undersöktes i också genom att 

titta på struktur och funktion i frånvaro av inlärningstester. Tillsammans ger studierna av 

Myers et al. (2016) och Wang Song et al. (2018) neurobiologiska underlag för hur grit och 

dynamiskt tankesätt fungerar och visar att motivation är en viktig faktor för dessa egenskaper. 

En grundläggande syn för att utveckla grit och ha ett dynamiskt tankesätt är en tro på sin egen 

förmåga att påverka händelser i sitt liv. Grit och dynamiskt tankesätt avser en sådan syn lite 

mer specifikt för prestation och intelligens. Studien av Hashimoto et al. (2015) visade att en 

högre tro på sin egen förmåga att påverka hade ett samband med hjärnvolym i regioner 

associerade med bland annat motivation. 

 

Slutsats 

Det finns neurobiologisk forskning som ger stöd för att motivation har betydelse för 

inlärning. Detta stöd kommer från studier som använt olika hjärnavbildningsmetoder för att 

studera olika psykologiska aspekter av motivation.  

 

 

 

Tack  
Jag vill tacka min handledare Elena Jazin och mina medstudenter som har bidragit med 

värdefull återkoppling till denna uppsats. Bland mina medstudenter vill jag särskilt tacka Sara 

Fagerlund, som utöver konstruktiv kritik också varit väldig bra på att samtidigt ge mig positiv 

återkoppling under hela arbetsprocessen. I likhet med slutsatser från litteraturstudien har det 
enligt min egen upplevelse hjälpt mig hålla motivationen uppe för att skriva denna uppsats.  
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Är det lärarens ansvar att motivera eleverna till att vilja lära sig i 
skolan?  
 
Neurobiologisk forskning ger stöd till att motivation kan ha stor effekt på minnesbildning. 

Det kan vara olika sorts motivation, till exempel i form av nyfikenhet eller mer 

prestationsinriktad motivation. Oavsett sort så bidrar högre motivation till en sorts förväntan 

om belöning innan själva inlärningen, vilket sedan gynnar minnesbildningen. 

Forskningsresultaten leder vidare till frågor som hur denna kunskap ska appliceras och vem 

som bör applicera den. Är det lärarens jobb och moraliska ansvar att motivera eleverna eller 

bör det ansvaret ligga hos elever, föräldrar eller någon annan? Här diskuteras olika argument 

för den frågan föras utifrån hur dagens svenska skolsystem och samhälle ser ut.  

 

Utbildningstiden för att bli behörig lärare i grundskolan eller gymnasiet är ganska lång, fyra 

till fem och ett halvt år. Utifrån utbildningarnas längd och därmed djupgående 

ämneskunskaper kan det anses vara rimligt att lärarna ska förvänta sig att eleverna visar stor 

respekt till och lyssnar på lärarna, utan att lärarna ska behöva förklara varför eleverna bör 

göra det. Samtidigt kan det med tanke på utbildningens längd anses att lärare borde lärt sig 

hur de ska motivera elever genom den pedagogiska delen av utbildningen. Dessutom kan det 

krävas en hel del ämneskunskaper för att förstå varför vissa kunskaper är viktiga att lära sig 

vilket kan skapa en hög inre motivation. Det är en förmåga som är orimlig att förvänta sig av 

både eleverna eller deras föräldrar, samtidigt som det som sagt kan förväntas att eleverna 

oberoende av läraren ska ha en generell motivation till att lära sig i skolan, oavsett ämne.  

 

Ett sådant ansvar för att se till att eleverna generellt sett är motiverade till skolan kan tyckas 

ligga hos föräldrarna. Trots avsaknad av ämneskunskaper är det de som ska få iväg sina barn 

till skolan samt se till att de gör sina läxor. Att det som förälder ingår att få sina barn att förstå 

att utbildning är viktigt borde kanske vara en självklar del av föräldrars ansvar att förbereda 

sina barn för framtiden. Samtidigt har föräldrar olika kapital både ekonomiskt och kulturellt, 

vilket innebär kan anses skapa orättvisor om ansvaret att motivera eleverna ligger hos 

föräldrarna.  

 

En annan aspekt är samhällets roll i frågan. I dagens samhälle premieras ofta hög utbildning, 

men samtidigt kan man ifrågasätta om det är kunskap i sig eller bra betyg och utbildningar 

med hög status som samhället uppmuntrar till. Utbildningen i Sverige är gratis, något som 

inte förekommer i andra länder, vilket kan anses vara ett argument för att eleverna bör vara 

tacksamma och visa respekt för såväl lärare och skolsystemet genom att komma motiverade 

till lektionerna. Samtidigt är det inte något eleverna valt frivilligt, och det är högst tveksamt 

om man verkligen kan kräva sådana förmågor av barn. Att det inte är något frivilligt val kan 

också ses som ett motargument till att lärare eller någon annan bör motivera sina elever, då att 

försöka höja någon annans motivation innebär en viss manipulation och kan ses som 

kränkande av elevernas autonomi.  

 

Slutsats 

Min slutsats är att huvudansvaret bör ligga hos läraren. Eftersom motivation är en viktig 
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faktor för inlärning som läraren faktiskt kan påverka i klassrummet anser jag att det är ett 

viktigt pedagogiskt verktyg att använda. Dessutom anser jag att det är moraliskt rätt eftersom 

det innebär att man behandlar elever med respekt när man förklarar varför något är viktigt att 

lära sig, istället för att bara säga vad de ska lära sig. Samtidigt är det kanske orimligt att 

förvänta sig att man som lärare varje lektion lyckas nå ut och motivera 30 individer i en klass, 

men det bör ändå vara lärarens ambition.  

 




