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Hva	kan	nevrobiologien	bidra	med?

§ G.G.	Hruby:	Brit.J.Educ.Psychol.	82:1-23,	2012

§ Nevrobiologisk forskning kan gi oss kunnskap om hjernen,	og kanskje
inspirere vår tenkning om læring og utvikling,	

§ Men	bare	forskning på hva som er effektiv læring kan fortelle oss hva
vi	faktisk bør gjøre
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Hjernen er ikke bare	kompleks,	den	er fantastisk kompleks
(L.	Weizkrantz 1997)
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The whole problem with the world is that 
fools and fanatics are so certain of 
themselves, and wiser people so full of 
doubts.

Bertrand Russel



Hva mener vi	når vi	siermotivasjon ogmotivert?

§ Abstrakt begrep – “alle vet	hva det er”	– men	vanskelig å definere
• indre kraft som styrer atferd?

§ Hvordan vite om	en person	er motivert?
• har du	lyst på/	til…?
• hva gjør personen?

§ Heller	”hva er særlig viktig for	deg?”,	“Hva er det du	aller helst vil
kunne gjøre”	– enn “hva er du	motivert for?”	
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Hva	skal	til	for	at	nerveceller	”lærer”?
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Presis informasjon
(hva,	hvor,	når)

Modulerende synaptisk	påvirkning
(motivasjon,	oppmerksomhet)

Signalstoffer:
Noradrenalin,	acetylkolin,	
dopamin,	serotonin

Har	dette	noe	med	
meg	å	gjøre?

”What’s in	it	for	me”



Problemer	virker	ofte	
overveldende	til	å	
begynne	med..

Hemmeligheten	er	å	
dele	opp	problemene	i	
håndterlige	biter.	Hvis	
du	tar	deg	av	dem,	er	
det	hele	gjort	før	du	
vet	ordet	av	det

For	eksempel	venter	
de	at	jeg	skal	lese	

hele	historiekapitlet.	
Det	ser	umulig	ut,	så	

jeg	deler	opp	
problemet.

Du	velger	å	
lese	første	
avsnitt?

Tommy og tiger’n
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Jeg	spør	
meg	selv:	
”gidder	
jeg?”



Du	kan	ikke	motivere	andre,	bare	
hjelpe	dem	til	å	finne	frem	til	sin	

egen	motivasjon
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”Der hvor intet er, har selv 
keiseren tapt sin rett”



Evne til selvregulering avhenger av:

§ Standarder for	tanker,	følelser og atferd
§ Motivasjon (til å redusere gapet mellom standarder og virkelig tilstand)
§ Kapasitet til å oppnå samsvar (eksekutivfunksjoner)	til tross for	

hindringer og fristelser underveis
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Mashmallow-
forsøk og tillit

Selvkontroll og
selvregulering



Vi	er	målrettede	skapninger…

Miller	(Nat.Rev.Neurosci.	2000)

§ For	at	noe skal utgjøre et	mål,	må det være forbundet med	
forventet høy belønningsverdi og lav risiko.	
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Det	er	ikke	den	«objektive	
sannheten»	om	belønning	og	

risiko	som	gjelder,	men	
personens	oppfatning



Tre	grunnleggende	hjernenettverk
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Utførelsesnettverk	–
«Sentralt	eksekutivnettverk;	
eksekutivfunksjoner»

Viktighetsnettverk	–
«Salience network»

Standardnettverk	–
«Default mode	network;	resting state	
network..»
Aktivt	i	våken	rolig	tilstand.	
Integrert	system	for	ulike	aspekter	av	
selv-refererende	mentale	prosesser	



Skifte	mellom	oppmerksomhetstilstander

P.	Brodal	2016 11

Orbitofrontal	
korteks	–
EVALUERING:	
hvor	viktig	er	det	
jeg	holder	på	
med?

Gyrus	cinguli –
MONITORERING:
Hvordan	går	det,	får	
jeg	det	til?

Locus	coeruleus		(LC)	
NORADRENALIN

To	aktivitetstilstander:
Skurer:	FOKUSERT	OPPMERKSOMHET
Jevn:	SØKENDE

PONS



Kontroll	og	valgmuligheter:	”we are born to	choose”

Leotti et	al.	2010		Born	to	choose:	the	origins	and	value	of	the	need	for	control	(Trends	Cogn.	
Sci.	14:457)

§ Troen	på	egen	evne	til	å	kontrollere	omgivelsene	og	frembringe	ønskede	
resultater	er	avgjørende	for	et	individs	trivsel

§ Hvis	vi	ikke	tror	vi	er	i	stand	til	å	frembringe	ønskede	resultater,	ville	det	
være	svært	lite	som	oppmuntret	til	å	ta	selv	den	minste	utfordring

§ Opplevelse	av	kontroll	øker	antagelig	overlevelse…
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Forventning	om	kontroll	(mestring)

Salomons et	al.	J.	Neurosci.	2004

• Oppfattet
kontrollerbarhet av	
forventet	smerte	
påvirker	både	
smerteopplevelse	og	
aktivering	av	det	
kortikale	
”smertenettverket”

Ukontrollerbar
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Lært	hjelpeløshet

§ Stressmodell	som	utløser	hjelpeløshet	
• rotter	utsettes	for	ubehagelige	stimuli	som	verken	kan	forutses	eller	unngås

§ Mangel	på	kontroll er	avgjørende,	ikke	selve	stimulus
§ Endring	av	reseptorer	og	transmittere	i	flere	deler	av	hjernen;	blant	annet	

slike	som	er	viktige	for	plastisitet	og	læring	(locus coeruleus,	rafekjernene,	
hippocampus…)	
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Hvor	mange	mennesker	lærer	
hjelpeløshet	i	møte	med	skolen	og	

helsevesenet?



Når	motivasjonen	forsvinner…

§ Innsatsen	for	stor	i	forhold	til	utsikten	til	belønning?
§ Målet	har	mistet	sin	mening	(verdi)
§ Mistet	troen	på	at	innsatsen	fører	til	målet?
§ Mental	tretthet	– resultat	av	en	negativ	vurdering	av	kost/nytte	

ved	å	fortsette	en	aktivitet?
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Til	slutt...

§ En	har	samtidig	erkjent	at	det	ikke	er	noen	motsetning	mellom	
tekniske,	anatomisk-fysiologiske	detaljer	og	helhetsbetraktninger	
uttrykt	i	psykologiske	vendinger.	

§ En	har	kanskje	også	fått	en	anelse	om	at	den	som	samtidig	kan	se	og	
påvirke	detalj	og	helhet,	har	størst	sjanse	til	å	lykkes.
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Trygve Braatøy i ”Pasienten og lægen”. Cappelen, 1952:


