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Sammanfattning: Lärandet är något som sker varje dag genom hela livet. Det 

finns olika faktorer som påverkar lärandet, som exempelvis 

dygnsrytmen, den sociala miljön och inlärningssvårigheter. 

Syftet med denna litteraturstudie är att göra en redovisning 

över en del av den kunskap som finns om lärandet och dess 

påverkan. 

Här redogörs för att det finns en skillnad mellan könen när 

det kommer till lärandet. Flickor presterar oftast bättre i 

skolan, samtidigt som de har mindre tro på sig själva och 

sina prestationer. Morgonmänniskor presterar bättre i skolan 

och detta speciellt om de får utföra tyngre uppgifter direkt 

på morgonen. Dessa är bara några av de många faktorer 

som påverkar lärandet.   

Nyckelord: Pedagogik, lärande, hjälpmedel, inlärningssvårigheter, 

dygnsrytm, motivation, minne, litteraturstudie 
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1 Inledning 

Det finns ett talesätt som säger ”Man lär sig något nytt varje dag”. Då lärande kan ske på 

många olika sätt, är det nästan omöjligt att inte lära sig något nytt varje dag. Ett lärande kan 

ske formellt eller informellt dvs. i en utbildningsmiljö eller genom vardagliga händelser. 

Lärandet kan även vara oplanerat eller planerat. (KM, 2013). Det finns flera olika sätt att lära 

på som exempelvis att härma andra eller att prova sig fram.   

 

Det finns mycket information om ämnet lärandet. Man kan läsa om allt från hur olika 

hjälpmedel kan användas, till hur olika personers tillvägagångssätt för inlärning kan påverka 

den. Det kan vara svårt att få en helhetsbild över när de olika metoderna ska användas och hur 

lärandet kan se olika ut för olika personer. Det är precis därför som denna studie behövs, för 

att ge en generell bild över hur lärandet sker genom livet och vad som kan påverka att ett 

lärande sker. Då skolan är en stor del i livets lärande, kommer en stor del av exemplen i 

uppsatsen att handla om skolan.  

 

1.1 Min förståelse för ämnet 

Jag har i nästan åtta år jobbat ideellt som lärare för barn i åldrarna 10-18 år. Jag har 

framförallt undervisat i första hjälpen, brandkunskap och säkerhet. Ett par 

undervisningstillfällen för vuxna har det även blivit under åren. Detta har jag sysslat med vid 

sidan av mina studier där jag läst till beteendevetare och därefter till gymnasielärare. Där 

befinner jag mig nu, som lärarstuderande med ca tre terminer kvar. Min kandidatuppsats i 

psykologi skrevs om hur tuggummi påverkar minnet och i denna uppsats vill jag fortsätta titta 

på faktorer som kan påverka minnet och lärandet.  

 

1.2 Syftet  

Det finns en hel del forskning på området lärande, men forskningen är alltid specifik på olika 

åldrar, olika ämnen i skolan som musik eller andra detaljerade områden. Exempelvis så 

skriver Ke et al (2013) om online-inlärning för olika åldrar samt etnicitet. Ingen forskning, 

vad jag kan hitta, gör en sammanställning av det material som finns och därför hade det varit 

intressant att titta på just detta och få en överblick över området lärande.   
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Denna uppsats syftar till att beskriva hur lärande kan förstås. Uppsatsen kommer också att 

beskriva hur en rad faktorer kan påverka lärandet. Dessa faktorer är; inlärningssvårigheter, 

dygnsrytmen, inlärningssvårigheter, hjälpmedel, motivation, social miljö och minnet.  

  

1.3 Pedagogisk relevans 

Pedagogik är läran om uppfostran, undervisning och utbildning (NE, 2013). För att någon ska 

kunna ta till sig en utbildning, så krävs ett lärande. Lärandet i sig kan se olika ut för olika 

personer och i olika åldrar. Det är här som denna litteraturstudie kommer in, genom att ge en 

överblick över olika metoder för lärande och vad som kan påverka att personer lär eller inte. 

Detta arbete kan vara relevant i olika lärmiljöer och även vara intressant för personer som 

läser pedagogik eller som jobbar med utbildning.  

 

1.4 Disposition 

Med start från början har denna litteraturstudie utvecklats successivt. Syftet är beskrivet först. 

Denna följs sedan av metod-delen som valdes tidigt i studien, då den var det mest passande 

valet. Sedan började arbetet med själva litteratursökningen, denna beskrivs mer i detalj under 

rubriken ”val av litteratur”. När litteraturen var vald börjades arbetet med att sammanställa 

allt material.  

 

Materialet är en blandning av två delar; det pedagogiska och det psykologiska. Den 

psykologiska delen är det material som beskriver hur personer minns, lagrar och ta fram sin 

kunskap. Den tar även upp andra delar av hjärnans och kroppens inverkan på ett lärande.  

Det pedagogiska materialet är de delar som beskriver inlärningssvårigheter och andra yttre 

faktorer som kan påverka lärandeprocessen. De påverkningsfaktorerna som valdes för detta 

arbete, blev valda efter hand som material hittades och ett intresse från mig fanns inom detta 

ämne. Alla dock fokuserade på skillnader mellan olika personer. Allt eftersom materialet 

sammanställdes, fylldes det även på med mer fakta och fler artiklar, på de ställen som 

behövde det.  

 

Slutligen görs en sammanställning av materialet under rubriken ”analys”. Därefter förs även 

en diskussion av det sammanställda materialet och teorier om hur lärande sker på bästa sätt.  
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1.5 Avgränsningar 

Denna litteraturstudie försöker ge en överblick över ämnet lärandet. Det vill säga att den inte 

kommer gå in på några fördjupningar som t.ex. hur musik lärs in för olika personer. Tanken är 

att ge en generell överblick och ska kunna passa in på så många olika personers lärande som 

möjligt. Likaså kommer studien inte att gå in specifikt på hur sjukdomar och skador påverkar 

hjärnan och i sin tur lärandet, då det anses hamna mer under psykologi och medicin än 

pedagogik. Flera av påverkningsfaktorerna ligger på gränsen till psykologi, men jag anser de 

viktiga för att ge läsaren den generella bild av vad som kan påverka lärandet, som är 

meningen med studien. Med tanke på att en generell bild eftersträvas ska läsare påminnas om 

att denna uppsats är begränsad i sitt omfång och att det finns mycket mer att säga om det 

komplexa fenomenet lärande som inte får plats i denna uppsats. 
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2 Metod 

Syftet med studien är att ge en överblick över lärande för olika personer. En litteraturstudie 

kommer därför göras, då det ger ämnet en möjlighet att bli redovisad på ett djupare och 

bredare sätt, till skillnad från om intervjuer eller annan metod hade valts. En andra anledning 

till varför en litteraturstudie valdes, var för att tiden skulle räcka till för den breda analys som 

var tanken.  

 

2.1 Kvalitativ litteraturstudie 

Enligt Bryman (2004) så bygger kvalitativ forskning på ord, språk och tolkning, i motsats till 

en kvantitativ som lägger vikten på siffror, data och analys. Den kvalitativa forskningen har 

oftast en mindre öppen och generell forskningsfråga, då det oftast görs småskaliga 

undersökningar och forskaren vet vad den vill undersöka. Detta innebär även att 

frågeställningen och syftet mycket sällan förändras under vägens gång. Forskaren har svårt att 

vara helt neutral vid kvalitativ forskning, då dennes tidigare erfarenheter och kunskap lätt 

kommer in i analysen. Likaså påverkar forskaren genom valet av material som kommer 

användas i deras studie. Denna påverkan ska undvikas i största mån det går.  Exempelvis så 

kommer mina tidigare erfarenhet med undervisning förmodligen att påverka valet av valda 

artiklar, min analys osv. Men detta ska jag försöka undvika.   

 

Det finns ett antal kriterier som bör vara uppfyllda i en kvalitativ forskning enligt Lincoln et 

al (1985). Dessa är;  

Trovärdighet (credibility) – säkerhet i det man kommer fram till är sant.  

Överförbarhet (Transferability) – kan visa att det man kommit fram till kan användas i andra 

kontexter. 

Tillförlitlighet (dependability) – Visar att det man kommit fram till är konstant och kan bli 

upprepat. 

Bekräftbarhet (Confirmability) – visar att graden av påverkan från forskaren är så liten som 

möjligt.  

 

En litteraturstudie är en metod för att beskriva, sammanfatta och ge en översikt över den 

forskning och kunskap som finns inom ett ämne. Anledningen till att en litteraturstudie görs är 
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oftast för att hitta samband (likheter/olikheter), generaliseringar och för att kunna utveckla 

teorier utifrån en mängd material. Det material som sammanställs och analyseras är vanligtvis 

från vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller böcker. (Backman, 1998) Vidare menar 

Backman att syftet med att använda litteraturstudier är för att framföra det som forskarna 

försöker säga och den som utför litteraturstudien ska därför i största möjliga mån hålla sig 

neutral.  

 

Då litteraturstudier bara står på ett ben dvs. har ingen egen forskning att ta hjälp utav, är det 

extra viktigt med kvalitetsbedömning av de data som samlats in. Både insamlingen och 

analysen av datan bör ske systematiskt och endast primära källor bör användas (lu, 2013). 

Vidare är källkritiken viktig för att försäkra sig om att den kunskap som samlats in uppvisar 

rimliga resultat, stämmer överens med andra forskningsresultat och där resultatet inte kan 

tolkas annorlunda (Haraldsson, 2011). Kortare sagt ska kunskapen som samlas in ha hög 

validitet och reliabilitet. Ett förslag på hur man kan göra en kritisk granskning av litteratur är 

att kolla vilken tidskrift den blivit publicerad i och hur etablerad författaren är inom den 

vetenskapliga världen och sitt område (ibid).   

 

Denna studie kommer använda sig av en kvalitativ metod då denna metod passar bäst in för 

att kunna göra en sammanfattning av den litteratur som finns inom ämnet. Man skulle kunna 

mäta hur olika personer tycker det är att använda olika hjälpmedel och då använda sig av den 

kvantitativa metoden, men detta känns mer som något som tillverkarna av olika hjälpmedlen 

skulle vara intresserade av och inte av relevans för speciellt många andra. Genom att istället 

välja den kvalitativa metoden, så kan många aspekter av lärande tas upp och kan bli intressant 

för många olika personer. Likaså passar just litteraturstudie in i det som den här studien 

försöker ta reda på, nämligen likheter och skillnader i människors sätt att lära.   

 

2.1.1 Validitet och reliabilitet 

Vid alla typer av studier måste alltid både validitet och reliabilitet tänkas över, såväl intern 

som extern. För att försöka undvika att dessa inte blir uppfyllda, enligt Bryman (2004), bör 

följande delar tänkas över; 

 

 Extern reliabilitet syftar till att kolla om studien kan upprepas exempelvis av annan 

forskare eller i annan miljö med samma forskare. För denna studie är inte det ett stort 



Lunds universitet  Desirée Lindqvist 

Sociologiska institutionen 

Avdelningen för pedagogik 

 

- 9 - 

 

problem då den går ut på att sammanfatta det material som redan finns dvs. en annan 

forskare bör finna samma material. Dock kan analysen se något annorlunda ut 

beroende på forskarens påverkan exempelvis vid val av material som ska presenteras i 

studien.  

 

 Intern reliabilitet är i vilken utsträckning som resultaten påverkas av faktorer genom 

studien, exempelvis av olika forskares olika sätt att tolka. Under analysdelen i denna 

studie kan skillnad förekomma om annan forskare skulle göra om denna 

litteraturstudie. Tydlighet i hur materialet har tolkats och analyseras kan öka den 

interna reliabiliteten. 

 

 Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som resultatet kan generaliseras till 

andra liknande miljöer. Då denna studie försöker ge en bred och djup förståelse inom 

ämnet, antas det att personer inom andra liknande miljöer även ska kunna ta del av 

detta material och kunna applicera det på deras omständigheter.  

 

 Intern validitet syftar till att kolla om de slutsatser som undersökningen har dragit är 

trovärdiga dvs. om datan överensstämmer med de teorier som utvecklats. Denna del är 

viktigast att tänka på för denna studie, även då ingen egen data samlas in. Det är 

viktigt att den tidigare forskning som redovisas kommer stämma överens med den 

analys som redovisas i slutet.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Till att börja med så har olika typer av litteratur samlats in, mer detaljerad beskrivning om var 

och hur litteraturen hittades kan ses under rubriken ”val av litteratur”. Den litteratur som 

valdes ut som relevant för ämnet, läste igenom och sammanfattades, för att sedan analyseras 

och diskuteras. Endast artiklar som ansågs vara ordentligt gjorda användes, då källkritik är 

väldigt viktigt vid litteraturstudier enligt Backman (1998). Då författarens påverkan helst inte 

ska lysa igenom arbetet, har en distans försökts att hållas. Självklart kan denna påverkan inte 

helt försvinna då jag valt vilka artiklar och böcker som ska presenteras, samt så är det jag som 

gjort sammanfattningen av dem. Under rubriken ”diskussion” kommer jag att märkas av mer, 

men ett kritiskt förhållningssätt ska försöka hållas.      
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2.2.1 Val av litteratur  

Först gjordes en mer generell sökning för att ge en översiktsbild över vad som hade forskats 

på tidigare och skrivits om gällande ämnet. I takt med att uppsatsen skrevs så gjordes 

fördjupningar inom olika områden och då även mer specificerade sökningar. Både artiklar och 

böcker söktes och då på lunds universitets biblioteks katalog LOVISA och LUBsearch. Ett 

flertal sökord användes i en rad olika kombinationer, exempelvis sökorden ”Learning” + 

”differences” & ”Learning” + ”age”. För att begränsa antalet träffar valdes språk till svenska 

och engelska, samtidigt som årtal valdes till 1990 och framåt. Årtalen begränsades så nyare 

artiklar och böcker är oftast mer aktuella. För artiklarna var ”peer-review” även en 

begränsning. Trots dessa begränsningar blev sökresultatet på flera tusen artiklar. För att få ner 

antalet ytterligare så lästes abstract igenom på träffarna och endast de som föll inom ramen för 

arbetet blev sparade och vid ett senare tillfälle igenomlästa noggrant. Även kurslitteratur från 

tidigare relevanta kurser har använts, samt källor från referenslistorna på de böcker och 

artiklar som används. Allt material som hittades lästes igenom för att kolla relevans samt om 

de hade ordentliga referenslistor.  

En bok som kommer användas mycket är Passer et al, (2009), då denna ger en bra bas för 

studien. Denna bas kommer sedan att byggas på med vetenskapliga artiklar och information 

från andra relevanta källor.  
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3 Lärandet 

Läran om läran fick sin start tidigt. Filosofen Aristoteles (384-322 f Kr) var den förste att 

beskriva människans förmåga att kunna minnas och sedan komma ihåg det under en längre 

tid. Han var även den förste som kollade på associationer och hur dessa påverkade minnet 

positivt. Dessa tankar har sedan blivit grunden för mycket av den vidare forskningen på 

området. En forskare som varit väldigt betydelsefull för ämnet lärande är Lev Vygotskij 

(1896-1934). Han såg på lärandet som mer än bara inlärning, för honom var lärande kunskap, 

värderingar och personliga egenskaper. Han menade att inlärning är samma som att återge, 

tillskillnad från lärande som är till för att nå insikt och förståelse. Detta sätt att uppfatta 

kunskap och lärande har spelat stor roll för den moderna skolans utveckling. Enligt Vygotskij 

är språket och den sociala interaktionen grundläggande för utvecklingen av tänkande och 

minne. Han menar att ett lärande sker i samhörighet med omgivningen. (Egidius, 2008) 

 

En annan mycket viktig person för lärandet, som kommer ha fokus i denna uppsats, är Knud 

Illeris (1939- lever) som beskriver lärande på följande vis;  

 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring, som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 

åldrande.” (Illeris, 2007, s13) 

 

Illeris tittar på interaktioner mellan individ, samhälle och miljö, samt hur dessa påverkar 

varandra (se bild 1 nedan). I ena hörnet finns innehåll, vilket är den kunskap, förståelse och 

färdigheter som en person besitter. Allt lärande har ett innehåll och tillsammans med det 

innehållet som individen redan har, byggs kunskapen, förståelsen och färdigheter upp. I andra 

hörnan finns drivkraft som är personens motivation, känslor och vilja. Det är även ur denna 

drivkraft som energin hämtas för att kunna utföra en handling. I den tredje hörnan finns den 

sociala omgivningen, som innebär den kommunikation och det samarbete som sker med andra 

personer och med samhället. Situationen en person befinner sig i påverkar inte bara lärandet, 

utan är en del av lärandet. I centrum för denna triangel står individen. Individen påverkas 

alltså av samspelsprocesser med omgivningen, samtidigt som inre processerna integrerar med 

varandra. (Illeris, 2007) 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Lev%20Vygotskij
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kunskap
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=insikt
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kunskap
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Bild 1: Illeris modell över hur en individ blir påverkad av innehåll, drivkrafter 

och omvärlden. (Illeris, 2007) 

 

Från ett psykologiskt synsätt så är lärande den process i hjärnan, som innebär att någon form 

av förändring har skett kognitivt, dvs. ny kunskap har lagrats (Egidius, 2008). För att 

förtydliga skillnaden mellan att minnas och att lära sig något, ges ett exempel; Det finns en 

skillnad mellan att komma ihåg att göra läxan och att lära sig något från läxan. Att komma 

ihåg läxan ändrar inte det redan existerande nätverket av kunskap, utan är bara en ytlig 

inlärning. Att lära sig något av läxan ger ”riktig” kunskap som stannar och som ger en djupare 

förståelse samt erfarenhet.  

 

 Enligt Passer et al. (2009) finns det tre olika typer av lärande; biologisk (adaptiva funktioner), 

psykologisk (latent dvs. för att använda senare) och miljömässig (normer, regler osv). Passer 

menar även att olika typer av kunskap lärs in olika fort, exempelvis kunskap som är viktig för 

vår överlevnad lärs in fortare än annan kunskap. Illeris (2007) delar istället in lärande i fyra 

olika delar; kumulativt (ytinlärning), assimilativt (ny kunskap som inte påverkar gammal), 

Ackomodativt (ny kunskap som påverkar gammal) och slutligen transformativ (kunskap som 

påverkar personlighet och värderingar). En kombination av dessa ger en bättre helhetsbild, då 

Passers kategorier är mer generella och breda tillskillnad från Illeris som istället ger en 

förståelse för de olika djupen som ett lärande kan ha.  
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3.1 Metoder för lärande 

För att ett lärande ska kunna ske måste personen förstå vad den ska lära sig, inte missuppfatta, 

vara uppmärksam och kunna ta in informationen. Lika så behövs uppmärksamhet, minne, 

repetition och motivation. Men viktigast av allt är en tro på sig själv och en vetskap att man 

kan klara av det (Self-efficacy). (Passer et al., 2009). Något som kan påverka lärandet är 

försvarsmekanismer som exempelvis bortträngning. Bortträngning är ett sätt för kroppen att 

skydda sig från jobbiga minnen, genom att helt enkelt glömma bort dessa minnen. Exempelvis 

så kommer mammor sällan ihåg smärtan efter barnafödseln, då hjärnan medveten vill glömma 

detta jobbiga minne och därför tränger bort det. Denna försvarsmekanism kan även sättas 

igång vid till exempel trauma eller konflikter. (Illeris, 2007). En annan faktor som visat sig 

vara viktig för lärandet är åldern. Det har visat sig att lärandet är som effektivast fram till 12-

års ålder. Under vuxenlivet ligger lärandet på en lägre, men stabil nivå, för att sedan efter 60 

börja avta. Även reaktionstiden avtar efter 60-års ålder. (Janacsek et al, 2012) 

 

Det finns olika metoder som kan användas för att ett lärande ska ske. Lärande genom 

observation är något som sker genom hela livet och innebär att man imiterar en annan person, 

vanligtvis någon man ser upp till eller som har auktoritet. Denna metod beskrevs av Bandura 

och han menade att denna typa av lärande kräver fyra processer; uppmärksamhet, ta in 

informationen, kunna efterlikna och motivation. (Passer et al, 2009).  Illeris (2007) menar att 

ett lärande kan ske bara genom att se andra göra något, utan att man själv härmar dem, eller 

genom upplevelser och erfarenhet.  

En annan metod som kan användas är ”trial and error”, vilket innebär att personen provar sig 

fram tills det blir rätt. Denna kunskap sitter oftast djupare i minnet, än om någon skulle sagt 

till personen vad den skulle göra. (Passer et al, 2009). Erfarenhet kan ses som en typ av ”trial 

and error”, då genom erfarenhet vet en personer vad som behöver ändras i 

beteende/tillvägagångssätt till nästa gång. En sista metod som kan användas är att följa 

”reflexer”, dvs. göra det som är starkast inlärt (ibid). Detta är ett sätt för hjärnan att spara 

energi och är oftast väldigt effektivt då handlingen görs utan eftertanke. Detta intränade 

beteende kan vara att svara i telefonen när det ringer. Då vi lärt oss att ringsignalen betyder att 

det är någon som vill få tag i oss. Olika personer använder sig av olika tillvägagångsätt till 

olika situationer och olika effektivt. Genom erfarenhet kommer valet av tillvägagångssätt att 
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gå fortare och oftare bli rätt. Något som stämmer för alla metoder är att repetition ger ett 

djupare lärande.  

 

Dale (1954) som har tittat på olika sätt att få information och kunskap, visar på att personer 

lär sig olika bra av olika metoder. Han tar upp att endast 10 % av ett läst material blir inlärt, 

tillskillnad från kunskap som kommer genom att personer får prova sig fram, som då är hela 

90 % (se bild 2). Enligt Dale så är det visuella även viktigare än det auditiva för att någon ska 

ta till sig kunskap.   

 

Bild 2: Dale (1954, s43) beskriver betydelsen av olika typer av inlärningsmetoder. 

Längre ner i pyramiden innebär ett större lärande och de två sista kategorierna är 

det som beskriver aktiv inlärning.  

 

3.2 Åldersskillnader 

När man har med barns lärande att göra så bör man ha i åtanke att barnen fortfarande håller på 

att utvecklas. Vid 2-7 års ålder så lär sig barn rita, tala osv men de kan inte tänka logiskt. Barn 

lär sig även att börja se ur andras synvinkel. Vid 7-12 år så börjar barn förstå sig på logik, 

tidsaspekter och kan förstå att samma sak kan se olika ut från olika håll. Över 12 år kan 

barnen börja resonera om abstrakta ting som exempelvis moral. Det man även ska ha i åtanke 
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är det faktum att barns minne fortfarande är i utveckling och att deras uppmärksamhet inte 

kan hållas kvar på ämnet lika länge. (Passer et al, 2009)  

 

Vuxnas lärande är oftare mer självstyrt än barns lärande och behöver därför mindre 

motivation utifrån (Illeris, 2007). Däremot behöver vuxna istället ha en anledning till att lära 

sig. De behöver vara med i beslut angående utbildningen och planeringen, samt så ska 

lärandet handla om något som är relevant för dem (Bennett et al, 2012). 

Oberoende av ålder så gör reflektioner att personer får en djupare förståelse av det som de lärt 

sig. Man borde därför alltid lämna tid åt att hinna diskutera och reflektera över vad det gjorts 

rätt och fel, för att vid nästa tillfälle kunna försöka igen, kanske på ett nytt sätt (Ethridge et al, 

2009). Det har även visat sig i studier att ett aktivt lärande (där personer få göra mer än bara 

lyssna) ger bättre resultat, precis som strukturerade undervisningsmiljöer gör (Reinhardt et al, 

2012). Lärande genom lek är ett exempel på aktivt och kollaborativt lärande, som har visat sig 

vara en viktig aspekt i just barns lärande (Illeris, 2007). 

  

När man tittat på könsskillnader, vad gäller lärande, så har det visat sig att störst skillnad finns 

i de lägre åldrarna. Flickorna ligger längre fram i utvecklingen gällande både tid och intensitet 

vad gäller fokusering på skolarbetet. Pojkar har svårare att sitta still upp till en högre ålder. 

Detta syns ofta på betygen då flickor generellt har bättre betyg i alla ämnen och i alla 

årskurser (Dwyer et al, 1997). Med de högre betygen borde flickor ha bättre självkänsla och 

tro på sig själv, men så är inte fallet. Det har visat sig att flickor är mer kritiska mot sig själv 

och sina prestationer, tillskillnad från pojkar som istället överestimerar sina förmågor 

(Pomerantz et al, 2002). Detta innebär att flickor bör uppmuntras, tillskillnad från pojkar som 

behöver inse sina begränsningar, för få dem att jobba hårdare så att de når den nivå de tror sig 

ligga på. 
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4 Påverkningsfaktorer på lärande 

Det finns mycket som kan påverka om ett lärande sker. I följande del kommer en presentation 

att göras över ett flertal faktorer som är med och påverkar. Bland annat kommer minnets 

funktion så väl som dygnsrytmens funktion att beskrivas.  

 

4.1 Minnet 

Minne och lärande är två olika processer i hjärnan, men som båda är mycket viktiga för oss. 

Minnet är den del som tar emot den nya informationen och ett lärande är då kunskapen har 

lagrats och en förändring skett kognitivt. I hjärnan finns det en del som kallas det limbiska 

systemet. Denna del har till uppgift att skapa känslomässiga minnen, skapa motivation och 

koordinera känslor. Till det limbiska systemet hör amygdala som hjälper till att styra beteende, 

speciellt känslomässiga sådana som exempelvis rädsla. Även hippocampus ingår i det 

limbiska systemet och har till uppgift att forma, lagra och ta fram minnen. Vid långvarig stress 

kan hippocampus krympa och försvåra skapandet av nya minnen. (Passer et al, 2009) 

 

När ny information når hjärnan så går det först in i korttidsminnet. Korttidsminnet är 

begränsat till ca 20 sek och kan komma ihåg ca 7 saker samtidigt, men kan tränas upp till att 

komma ihåg fler saker samtidigt. Denna del av minnet används för att sålla information, dela 

upp information och sedan skicka vidare den information som är relevant till långtidsminnet. 

Lättast är det att komma ihåg den information man fått senast (recency effect) eller som 

sticker ut. (Passer et al, 2009) 

 

Det är sedan i långtidsminnet som kodning sker. Kodning innebär att hjärnan medvetet lägger 

uppmärksamhet på informationen, repeterar den och lär sig den antingen djupt eller ytligt. 

Information som kommer in till minnet flera gånger kommer att läras in djupare. Likaså 

kommer mer information att komma förbi korttidsminnet om personen lägger uppmärksamhet 

och vilja på att lära sig något. Sedan sker lagringen av den information som har fått passera. 

Detta sker genom att minnet triggar andra minnen och kopplar samman dessa i det redan 

existerande nätverket av minnen i hjärnan. Den nya informationen som lagras ändrar den 

tidigare informationen/nätverket och det är så vi lär oss nya saker, utvecklas och anpassar oss. 
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(Passer et al, 2009). För att förtydliga det så kan kodning ses som att skriva i ett dokument på 

datorn och lagring som att trycka på spara knappen.  

 

För att sedan få fram informationen använder sig minnet av ledtrådar (cues). Detta kan ske 

medvetet eller omedvetet exempelvis genom en lukt som påminner om ett minne. Minnet är 

både kontext, tillstånd- och humörberoende, dvs. ett minne kan lättare tas fram om personen 

är i samma miljö, psykiskt/fysiskt tillstånd eller på humör som när minnet skapades. Det kan 

därför vara en idé att plugga i samma miljö som provet sedan kommer vara i, för att hjälpa 

minnet. Minnen och kunskaper som används ofta är lättare att ta fram och minnen som inte 

används försvinner med tiden. Minnet påverkas även av åldern, då minnet stadigt försämras 

efter 50 års ålder. Denna försämring gör det svårare att skapa nya minnen och få ny kunskap. 

Det är absolut inte omöjligt att lära sig något i en högre ålder, det kräver bara mer repetition. 

Har dock personen utvecklat demens, vilket är en sjukdom som bryter ner hjärnan, så 

påverkas dagliga funktioner som ex minne, och inlärning blir då väldigt mycket svårare. Även 

en långsammare kognitiv process kommer med åldern. (Passer et al, 2009) 

 

4.2 Inlärningssvårigheter 

Inlärningssvårigheter är ett namn för många olika typer av svårigheter. Det är personer som 

har svårigheter i matematik (dyskali), läsa & skriva (dyslexi), som har svårt att koncentrera 

sig och sitta still (ADHD, ADD, DAMP) eller har svårt med kommunikation och socialt 

samspel (Aspbergers, Autism). Personer med dessa diagnoser har oftast svårt att lära sig en 

eller flera olika saker. Även funktionsnedsättning, skador och sjukdomar kan göra det svårt 

eller omöjligt för personer att lära sig, som exempel syrebrist vid födseln (anoxia), 

drogmissbruk och Alzheimers.  

Det har visat sig att både miljö och gener spelar roll för att utveckla en inlärningssvårighet 

(Butterworth, 2013). Det tros vara 10-20 % av befolkningen som har någon typ av 

inlärningssvårighet och många av dem har mer än en svårighet (Lukíneuvola, 2013; 

Butterworth, 2013). Siffran är svår att säkerställa då långt ifrån alla får diagnos, samt att 

många svårigheter missas då andra svårigheter syns tydligare (Butterworth, 2013). De flesta 

personer med inlärningssvårigheter har en mildare form (ca 85 %) och ett normalt IQ. Med 

lite mer träning, tid och hjälp så kan de flesta klara av samma som någon utan 

inlärningssvårigheter. En del kräver specialundervisning och med den ökande kunskapen och 
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uppmärksamheten på ämnet, får de flesta personerna denna hjälp i skolan. För personer med 

en mildare form av inlärningssvårighet tros den bakomliggande faktorn vara att de har 

svårigheter i planering, resonerande och problemlösning. (Passer et al, 2009). För personer 

med en svårare typ av inlärningssvårighet, får individuella bedömningar göras angående deras 

utbildningsplan. Dessa personer är för få för att passa in i den generella bild som denna studie 

försöker ge. 

    

4.3 Motivation  

För att ett medvetet lärande ska kunna ske, så krävs motivation (Illeris, 2007). Motivation är 

en process som påverkar kraft och riktning av vårt målmedvetna beteende. Ett sätt att påverka 

motivationen är genom belöning som exempelvis godis eller få gå ut och leka. Vid 

kontinuerlig belöning så sker ett lärande snabbast, men den sitter dock inte kvar så lång tid 

efter att belöningen slutat. Vid delvis eller slumpmässig belöning så fås inte belöning varje 

gång och denna typ av lärande tar längre tid, men den sitter kvar betydligt längre efter att 

belöningen slutat. Ett annat sätt att förstärka ett lärande är att ge konsekvenser för oönskat 

beteende. Detta leder till att personen undviker det beteendet för att undvika straffet. 

Motivationen påverkas även av varje persons vilja att göra sitt bästa och att förbättras, samt 

viljan att vara bättre än andra.  Ibland uppstår det konflikter i den inre motivationen som 

exempelvis att göra läxan mot att misslyckas på provet. Då kan det vara svårt att avgöra vilket 

beslut man ska ta och då kan belöning och annan yttre motivation vara avgörande för beslutet. 

(Passer et al, 2009) 

 

I studier har det visat sig att motivationen spelar en väldigt stor roll för personers mål-

inriktning, tro på sig själv och förståelse för värdet på uppgifterna. Speciellt tron på sig själv 

behöver personer med sämre motivation jobba på. En liten skillnad mellan flickor och pojkar 

finns inom vilka olika ämnen de väljer och därmed kan motivationen till olika ämnen se olika 

ut för de olika könen. Men det ska kommas ihåg att inget av könen är mer lämpade för ett 

specifikt ämne. (Velayutham et al, 2012) Det har även visat sig att motivationen minskar i takt 

med att de går upp i årskurs i skolan. I takt med att motivationen minskar så påverkas även 

attityden negativt så väl som prestationen i det ämne som motivationen minskat i. (Cavas, 

2011) 
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4.4 Dygnsrytm 

Kopplingen mellan den biologiska klockan och minnet har diskuterats sedan början av 1900-

talet. Även tidpunkten på dygnet, då uppmärksamheten är som störst, har diskuterats (Kleins, 

2001). Studier har visat att för såväl äldre som yngre, är uppmärksamheten och minnet som 

bäst på morgonen och sedan avtar den under dagen (Klein, 2001; Folkard, 1975). Detta skulle 

tyda på att tyngre mentalt arbete bör utföras på morgonen. Sambandet mellan morgonpersoner 

och bättre prestationer i skolan har påvisats i flera studier (Guthrie et al, 1995; Klein, 2001; 

Callan, 1999). I en annan artikel belyser Dolnick (1992) en annan vinkel genom intervjuer 

med forskare som undersöker dygnsrytmer. I artikeln antyds att det finns vissa perioder under 

dagen där människor generellt klarar vissa saker bättre. Till exempel är den bästa tidpunkten 

för ett möte runt 10.00, då man både är alert, medveten och dessutom är konversations-

färdigheten som bäst. 

Samtidigt antyddes det i Smith et al. (2002) undersökning att länder med kallare klimat har en 

mindre andel så kallade morgonmänniskor än de länder som ligger i varmare zoner, vilket ger 

teorierna en viss kulturell dimension. 

 

Callan (1998) menar att den tidpunkt på dagen då personer presterar bäst, är individuell. Hans 

antagande bygger på tidigare forskning kring ”the circadian clock” (kroppens dygnsrytm), 

som belyser människans vakenhet i samband med olika biologiska cyklar såsom 

kroppstemperatur. Generellt verkade det i de tidiga studierna som att effektivitet är lägst på 

morgonen och som högst runt 16.00, då den börjar sjunka igen för de flesta människor. Dock 

vill Callan påpeka att olika människor når sin högsta temperatur (och därmed höjden av 

effektivitet) under olika tider på dygnet. För att styrka sina påstående så hänvisar han till en 

studie från 1980-talet. Denna studie belyste sambandet mellan de elever som studerar/gör test 

på sina föredragna tidpunkter på dygnet och deras högre slutliga betyg, med de som gör 

tester/studerar vid fel tider och generellt får sämre betyg. Vidare hänvisar han även till en 

annan studie som visar att korttidsminnet är starkast på morgonen och långtidsminne på 

eftermiddagen. 

 

Tankova et al (1994) studier handlade om morgonpigghet, kön och ålder, och de fick fram 

många intressanta resultat. Studien visade att personer över 50 år hade till exempel starkt 

samband med morgonpreferens, samtidigt som yngre oftast hade en kvällspreferens. Det 
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framgick även att det är svårt att hitta en korrelation mellan ålder och preferens, när 

deltagarna är emellan 18-27, samt att det förmodligen sker en ändring i preferens mellan 12-

17 år. Dock påpekade de att det antal år som deltagarna jobbat i yrken som kräver en tidig 

start, kan ha haft inverkan på detta. Detta på grund av att de som inte har någon preferens eller 

kvällspreferens tenderar att vara mer anpassningsbara än de med morgonpreferens. 

Korrelationen mellan kön och preferens var däremot relativt svår att dra en slutsats av, då få 

studier gjorts om detta. Dock verkade det generellt som att kvinnor ligger ungefär en timme 

före, i sin biologiska klocka. Vidare belystes resultat där de med kvällspreferens i mindre 

utsträckning, än de med morgonpreferens, åt frukost. Detta kan möjligen ha haft en inverkan 

på deras prestation på jobbet eller skolan. Dessutom verkade de med kvällspreferens i större 

utsträckning röka, dricka alkohol och ta koffein, än de med morgonpreferens. Detta kan bero 

på att de med kvällspreferens inte har lika stor möjlighet att uppnå det som samhället kräver 

på den tidpunkt då samhället kräver som mest, det vill säga morgonen. Denna stress skulle då 

alltså skapa ohälsosamma vanor. 

 

4.5 Hjälpmedel 

I takt med teknikens utveckling har det även tillkommit ett flertal hjälpmedel för att lättare 

kunna ge alla samma chans till att lära sig. Det är bättre tillgång till blindskrift för synskadade 

och möjligheten till en tolk för döva är större. Även olika typer av spel och leksaker för barn 

har utvecklats för att hjälpa barn med kreativitet osv. Störst utveckling har det blivit inom de 

tekniska hjälpmedlen som dataspel; där språk, matematik och strategier kan tränas. (MTA, 

2013).  Dessa hjälpmedel kan börja användas redan i en mycket tidig ålder, då barn sällan har 

några problem med att uttrycka sig genom teknologin (Petrina et al, 2008). Med datorer kan 

även texter förstoras för personer med synproblem. Med tillgång till internet kan böcker och 

bilder nås i större utsträckning och samma material blir beskrivet på flera olika sätt, genom 

olika källor. Med tekniken har det även kommit mp3-spelare och liknande, med möjligheter 

till att lyssna, repetera och lära sig via audio. (MTA, 2013)  

 

Det har också bildats en myndighet ”Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)” som ser 

till att alla med någon typ av inlärningssvårighet ska få samma möjligheter att lära sig som 

alla andra. Exempelvis så ger de speciellt stöd i form av utbildningar, information osv till 

personal inom skolväsendet (Socialpedagogiska skolmyndigheten, 2013).  
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Vare sig man har en inlärningssvårighet eller inte så finns det idag många hjälpmedel till 

hands. De flesta skolor har även specialpedagoger, socialpedagoger och annan inriktad 

personal för att hjälpa de elever som har det svårt. Dagens skola är gjord för massorna och 

inte för individer. Men med denna nya teknik som finns, kan lärandet bli mer personligt. 

Exempelvis så lagras massvis med information i datorer om användaren som sedan används 

för att skapa en mer personlig inlärningserfarenhet. Detta mer personliga tillvägagångssätt har 

visat sig ha en positiv inverkan på lärandet (Vigentini, 2010). 

 

Men tekniken för inte bara med sig positiva attityder. Studier har visat att äldre personer 

känner sig nervösa och hotade av alla dessa tekniska förändringar. Det har även visat sig att 

äldre har svårare för att lära sig hantera denna teknologi, då denna typ av interaktion inte 

kommer lika naturligt för dem som den gör för yngre personer (Petrina et al, 2008). Detta 

leder då till att äldre får svårare att lära sig när denna typ av teknik används, vilket är 

motsatsen till den menade effekten. 

 

4.6 Social påverkan 

Det är inte bara de inre faktorerna som spelar roll vid ett lärande, utan även de sociala (Illeris, 

2007). Andra personer påverkar våra tankar, känslor och beteende. Det kan vara kompisar, 

lärare eller andra personer som är mer eller mindre viktiga genom livet. Det behöver inte 

alltid vara personer man känner för att bli påverkad. Exempelvis så har det visat sig att 

personer ökar sin prestation när andra ser på, oberoende på om de känner varandra eller inte 

(Passer et al, 2009). 

 

Att passa in är en känsla som sitter djupt rotad i oss. Det innebär bl.a. att vi följer olika typer 

av experter, ledare och auktoriteter. Att följa någon och passa in är viktigare när svåra beslut 

ska tas, vid lågt självförtroende, när någon vill bli accepterad eller då någon innehar en hög 

auktoritet. Speciellt vis arbete i grupp är detta en viktig faktor att ta med i beräkningarna, då 

rätt sällskap och ledare kan hjälpa till att motivera övriga deltagare i gruppen. Vem som säger 

något och hur de säger det gör skillnad. (Passer et al, 2009). Det har även visat sig att flickor i 

större utsträckning vill göra lärare, föräldrar och andra auktoriteter till lags (Pomerantz et al, 
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2002). Även vilket sätt som någon blir motiverad på kan göra skillnad. Exempelvis så lär vi 

oss bättre och blir gladare när vi uppnår ett mål som vi har kämpat för. (Passer et al, 2009).  

 

Även förväntningar påverkar beteende då personer ofta presterar efter förväntningar, dvs. 

personer som förväntas prestera dåligt gör oftast det och tvärtom. Personer gör även lättare det 

de tror andra vill att de ska göra eller som de själv tror på. Något annat som är djupt rotat i oss 

är viljan att ha rätt. Exempelvis så följer vi lagar och regler som vi tror på. Men när viljan att 

ha rätt och viljan att passa in krockar, så väljer de flesta att passa in. Detta är en del i varför 

grupptryck är så starkt. (Passer et al, 2009) 

 

Vid arbete i grupp så sker vad som kallas för socialt slöande och socialt kompenserande. Det 

innebär att man gör mindre än summan av varje enskild individ och att det alltid finns någon i 

gruppen som jobbar hårdare för att kompensera. (Passer et al, 2009). Det är därför bra att dela 

upp uppgifter så att alla gör sin del. Detta är inte något som stannar i skolan utan fortsätter 

hela livet, precis som all social påverkan gör. Något annat att tänka på är gruppens 

gemensamma inställning till uppgiften. Grupper som tror att de ska klara sig bra, sätter även 

högre mål, jobbar effektivare och bibehåller fokus längre. Även deras lärande har visat sig 

vara djupare än i de grupper som har lägre förväntningar på sin förmåga. (Beckman et al, 

2012) 
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5 Diskussion & analys 

Genom denna litteraturstudie så har det visat sig finnas många olika påverkan på lärandet. 

Likaså verkar det som att det finns skillnader mellan individer, vad gäller deras lärande.   

 

Illeris beskriver lärande som en process mellan den tidigare kunskapen, motivationen och den 

sociala omvärlden. Där dessa interagerar och tillsammans skapar ny kunskap och ett lärande 

(Illeris, 2007). Denna studie har beskrivit inre faktorer som minne, dygnsrytm och 

inlärningssvårigheter, för att ge en bild av hur de påverkar individens möjlighet att tillgodose 

sig med kunskap, förståelse och färdigheter. Detta för att kunna bygga upp det ”innehåll” som 

Illeris har som ena hörnan i sin triangel. Till exempel är minnet det första steget för att kunna 

ta in information och för att ett lärande ska kunna ske (Passer et al, 2009). Dygnsrytmen är en 

annan faktor som visat sig påverka hur bra en person är på att lära vid olika tidpunkter på 

dygnet och efter preferens. Dygnsrytmen kan göra att man lever ”fel” och att det egentligen är 

det som påverkar lärandet och kanske inte dygnsrytmen i sig (Tankova et al, 1994). 

I andra hörnan finns motivation och denna studie tar upp hur viktigt det är med motivationen. 

Att ha inre motivation är bäst, men för de som inte har denna drivkraft, behövs någon som kan 

nå dem och ge dem denna kraft. Vuxna har oftare denna inre motivation än vad yngre har 

(Illeris, 2007).  För personer med någon typ av inlärningssvårighet kan motivationen vara 

avgörande för deras extra insats som krävs för att inte hamna bakom i skolan. Ett sätt att 

motivera är med hjälp av belöning (Passer, 2007). Även uppmärksamhet och vilja har visat sig 

vara en nödvändighet och det är förståeligt, de flesta vet att det är mycket svårare att lära sig 

något som man inte har intresse av eller vilja att lära sig. 

Sist har jag även tagit upp den sociala påverkan på lärandet och olika hjälpmedel som kan 

användas för att underlätta ett lärande. Omgivningen som är den tredje spetsen i Illeris 

triangel påverkar både genom socialt samspel och genom den materiellt omgivningen (Illeris, 

2007). Omgivningen påverkar kanske inte lärandet direkt utan påverkar individen i centrum 

av triangeln och ökar motivationen till att lära och då indirekt lärandet. Till exempel om man 

umgås med någon som är högpresterande är det lätt att man själv presterar bättre för att inte 

verka sämre än sin vän (Beckman et al, 2012).  Diverse hjälpmedel som finns tillgängliga i 

dagens moderna och tekniska värld hjälper till med lärande både formellt och informellt. 
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Genom att personer spelar spel så kan de samtidigt lära sig strategier, problemlösning samt 

utveckla sin kreativitet (MTA, 2013).  

 

Jag tänkte även diskutera om vad man ska tänka på i de olika åldrarna och deras lärande. 

Eftersom denna studie efter allt handlar om lärandet genom livet. Om man börjar långt ner i 

åldrarna så har barn lättare för att lära, men de har även svårare att sitta stilla och hålla fokus 

under en längre tid. Detta är något som jag också märkt genom min erfarenhet och genom att 

hålla lektionen kort men effektiv går lektionen oftast bättre. Ett aktivt lärande har även visat 

sig vara bäst, då personer inte bara behöver sitta och lyssna utan får också vara med i 

lektionen. Det gör även att barnen får lära sig genom olika metoder samtidigt.  

Något annat att tänka på är att lägga lektionen på en lagom nivå, då barn har svårt för 

komplexa problem tills efter 12 års ålder.   

Skillnader mellan flickor och pojkar är som störst i låg ålder och man ska inte glömma att 

flickor oftare är hårda mot sig själv och sina prestationer tillskillnad från pojkar som gärna 

överskattar sin förmåga. Att tro på sig själv hjälper lärandet, likaså när andra har höga 

förväntningar och tro på en. Det är därför en bra idé att motivera och beröm barn så de vill 

lära sig mer.  

 

När man har med vuxnas lärande att göra så är det viktigt att tänka på att de vet varför de ska 

lära sig något, göra det intressant och gärna låta de vuxna vara med i planerandet av 

utbildning och upplägg. Det ska finnas en tanke bakom lärandet när man har med vuxnas 

lärande att göra och det måste kännas relevant för dem.   

En annan faktor som kan spela in är stress, då det har visat sig att stress kan påverka 

hippocampus i hjärnan och dess förmåga att skapa nya minnen. Många vuxna kan ha mycket 

annat som pågår i livet och inte har tiden att lägga på studier. Det är då viktigt för läraren att 

motivera dem och inte se studierna som ytterligare ett stressmoment, utan som något roligt 

och viktigt. Man ska inte glömma att ha pauser med jämna mellanrum då även vuxna får svårt 

att sitta stilla och koncentrera sig för länge.    
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I en högre ålder så börjar den kognitiva processen att gå långsammare, reaktionstiden blir 

sämre precis som minnet. Detta bör absolut inte stoppa äldre från att lära sig nya saker, utan 

med mer repetition och olika inlärningsmetoder så kan de läras sig allt de vill. Fördelen de 

äldre har är deras erfarenhet och etablerade kunskapsnätverk. Nackdelen är att de har dessa 

etablerade nätverk, då ändring av dessa är svårare än att skapa nya. Något annat att tänka på 

med äldre personer är att kanske inte använda den senaste tekniken, då många äldre har svårt 

med tekniken och kan känna sig lite motvillig till den.   

 

Vilken åldersgrupp man än har att göra med så tänk repetition och reflektion. För att få en 

djupare inlärning, så krävs det att personen förstår vad och varför den ska lära sig något och 

en diskussion kan hjälpa till med detta. Likaså bör inte svar ges direkt till den som lär, utan de 

ska gärna hitta lösningar på problemen själv eller genom diskussioner med andra. Själv kan 

jag tycka att tiden går fortare vid diskussioner, samt så ger det även en större möjlighet till 

socialt samspel.  

 

Det är viktigt att förstå att alla lär vi bäst vid olika tidpunkter på dygnet beroende på vår 

preferens och att den sociala miljön vi befinner oss i påverkar vårt beteende. Likaså påverkas 

inlärningen av sjukdomar, utvecklingsstörningar och olyckor. Även hjärnan kan sätta hinder 

för sig själv i form av försvarsmekanismer. Att vi alla är olika är något som jag verkligen lärt 

mig genom denna studie. Även om mycket av det som berättats i studien varit logiska saker, 

som att minnet blir sämre med åldern, så var där mycket jag inte visste. Till exempel att det 

finns en skillnad mellan flickor och pojkars lärande.  

 

Denne studie är begränsad i sin omfattning och har endast presenterat en del av den kunskap 

som finns om lärande. Därför är vidare forskning att rekommenderas, som närmare studerar 

de skillnader som finns mellan kön, ålder, kulturer och andra faktorer som kan påverka 

lärandet. Samt att närmare studera forskning om de genetiska faktorernas påverkan på 

lärandet och om olika lärare kan göra skillnad beroende på deras teknik, passion och kunskap.  
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