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Sammanfattning 
Abstract 
Detta arbete är en litteraturstudie som undersöker inlärningsstilar och hjärnbaserat lärande. 
Undersökningen syftar till att ta reda på hur dessa teorier fungerar och på vilket sätt de tar tillvara 
elevers förutsättningar för lärande. Jag anser att jag fått alltför lite information om dessa teorier och 
jag vill därför genom detta arbete utöka min egen kunskap om dem samt sprida teorierna till 
andra lärare och lärarstuderande. 
 
Det finns flera modeller av inlärningsstilar men i detta arbete koncentrerar jag mig främst på the 
Dunn & Dunn Learning Styles model. Inlärningsstilar handlar om att belysa de olikheter som finns 
i sättet att ta till sig och bearbeta information. Syftet med denna teori är att utforska dessa 
olikheter, samt att få utbildningssystemen att ta hänsyn till människors olika sätt att lära. 
 
Hjärnbaserat lärande utgår från forskning om hur hjärnan fungerar. Den beskriver hur hjärnan tar 
till sig information och hur pedagoger kan stimulera elevers inlärning på bästa sätt. Denna teori 
bygger på en mängd forskning om människors lärande. 
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1. INLEDNING 
 
Vi lever idag i ett högteknologiskt samhälle med snabbt informationsflöde, där kunskapsbehovet hela 
tiden förändras. Vi står inför ett paradigmskifte där våra mönster och värderingar ändras. Dagens och 
framtidens arbetsliv kräver flexibla, kreativa, och kompetenta individer som kan lösa problem och som 
besitter social kompetens. Utbildningssystem är skyldiga att anpassa sig efter de krav som samhället 
ställer på sina medborgare. Skolan har alldeles för länge trott att alla människor lär på ungefär samma sätt 
och har inte tagit hänsyn till elevers olika behov. Dryden och Vos beskriver det så här ”De flesta 
utbildningssystem förväntar sig och planerar för ett bortfall som skulle driva vilket företag som helst i 
konkurs.” (1993, s 267). Detta fungerar inte i vårt nutida samhälle som skapar allt fler administrativa 
jobb.  
 
I målen för skolans arbete, läroplanen är ett viktigt strävansmål att anpassa undervisning efter elevers 
olika behov och att alla elevers olika kompetens tas till vara. Jag nämner två citat i detta arbete. 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Utbildningsdepartementet, s 
6). ”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven – utvecklas efter sina förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.” (a.a. s 14). Skolans uppgift är således att 
utgå från elevernas unika inlärningsstilar så att de kan möta sin framtid med god kännedom om sin egen 
kompetens och kunskap om hur de själva lär på bästa sätt. 
 
Under mina år på grundskollärarprogrammet med inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen i år 
1-7, har metodiken genomsyrats av tanken att individanpassa all undervisning. Trots detta anser jag att jag 
har lite kunskap om barns villkor för lärande. De senaste åren som lärarstuderande har jag funderat på hur 
jag praktiskt kan genomföra individanpassad undervisning, och nå alla elever. Det var först när jag kom i 
kontakt med teorierna om inlärningsstilar som allt föll på plats. Teorin gav mig en konkret bild av hur 
meningsfullt lärande som utgår från barns individuella förutsättningar kan bedrivas.  
 
Jag tror på varje barns förmåga att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. När läraren utgår från 
elevers starka sidor kan eleverna känna att de lyckas. Lärande uppstår i ett positivt klimat där eleverna får 
uppgifter som passar dem. Skolan har som uppgift att anpassa sig och skräddarsy undervisningen efter de 
olika begåvningar som finns hos individerna i klassen. Skolan slår ut en stor del av eleverna redan under 
det första skolåret för att de inte klarar av de färdigheter som dominerar traditionell undervisning. Enligt 
Healy (1999) kommer nästan alla barn till skolan med den övertygelsen att det kommer att gå bra för 
dem, en övertygelse som av många försvagats redan under första skolåret. Är detta verkligen acceptabelt, 
när alla är tvingade att gå i skolan? Alla människor är olika och lär på olika sätt, därför behöver läraren 
kunskap om elevers olika sätt att lära och om hjärnans sätt att arbeta. Skolan har skyldighet att ge 
eleverna de redskap de behöver för att själva kunna söka kunskap.  
 
2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Syftet med detta arbete är att sprida kunskapen om elevers unika förutsättningar för lärande till andra 
lärarkandidater och lärare. Jag vill föra ut kunskapen om teorierna om inlärningsstilar och hjärnbaserat 
lärande och se hur de kan tillämpas i verkligheten. Genom att undersöka dessa teorier hoppas jag finna 
teoretisk och praktisk kunskap som kan hjälpa skolan att genomföra undervisning som utgår från 
elevernas olika sätt att lära. Med hjälp av denna kunskap kan skolan bli meningsfull och utmanande för 
alla elever. 
 
Jag har utgått från följande frågeställningar: 
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- Hur kan tillämpningar av teorin om inlärningsstilar bidra till att bemöta barns olika förutsättningar 
i undervisningen? 

- Hur kan teorier om hjärnbaserat lärande bidra till att bemöta barns olika förutsättningar i 
undervisningen? 

- Hur kan dessa teorier komplettera varandra? 
- Vilka förutsättningar har elever för lärande enligt dessa teorier? 

 
3. METOD 
 
Jag kommer att genomföra en litteraturstudie med utgångspunkt från böcker som behandlar  
teorier om inlärningsstilar och hjärnbaserat lärande. I arbetet har jag försökt att renodla teorierna och 
granska dem utifrån mina frågeställningar för att utöka kunskapen om dem. Jag vill undersöka hur dessa 
teorier beskriver lärande som utgår från elevers förutsättningar.  
 
Anledningen till att jag väljer att göra en litteraturstudie är att jag vill undersöka den litteratur som finns 
skriven om dessa teorier. Under de senaste åren har det genomförts mängder av hjärnforskning som 
tidigare inte varit möjlig. Jag tar denna chans att undersöka en liten del av alla böcker som behandlar 
denna forskning. I böckerna finns både teoretisk och praktisk information som jag anser att jag kan ha 
nytta av både i detta examensarbete och i mitt framtida lärararbete. För att finna litteratur har jag har letat 
i referenslistor till böcker som behandlar dessa ämnen och använt de svenska källor som behandlar de 
båda teorierna.  
 
4. BESKRIVNING AV TEORIERNA 
 
Jag börjar med att kort beskriva de båda teorierna. Teorierna har som syfte att beskriva människors 
inlärning. Hjärnbaserat lärande utgår från forskning om hur hjärnan är uppbyggd. Inlärningsstilar utgår 
från varje elevs unika behov och förutsättningar för lärande. De båda teorierna blandar begreppen lärande 
och inlärning. De syftar till att skapa ett aktivt lärande med en, kunskapssökande individ men för att 
beskriva själva processen används dock begreppet inlärning. 
 
Inlärningsstilar 
 
Teorier om inlärningsstilar är förankrade i hjärnans arbetssätt och handlar främst om att belysa de 
olikheter som finns i sättet att ta till sig och bearbeta information. Syftet med forskning om 
inlärningsstilar är att utforska dessa olikheter samt att få utbildningssystem att ta hänsyn till människors 
olika sätt att lära (Boström, 1998). Inlärningsstilar innefattar det sätt på vilket vi koncentrerar oss på, 
absorberar, bearbetar, behandlar och bibehåller ny och svår information på bästa sätt. Alla kan lära sig 
vad som helst bara de tillåts göra det via sin egen unika stil och sina egna personliga starka sidor 
(Prashnig, 1995). Det finns många olika inlärningsstilsmodeller, jag väljer att nämna tre av dem i detta 
arbete. Lena Boström är den pedagog som främst bidragit till att föra över dessa teorier till Sverige. 

NLP i skolan 
Richard Bandler och John Grinder utvecklade under 70- talet NLP- Neuro Linvistisk Programmering som 
inbegriper hur människor tar in, bearbetar och lagrar information (Prashnig, 1997). Michael Grinder har 
utarbetat en pedagogisk modell utifrån NLP som kallas NLP i skolan. Enligt denna modell är hjärnans sätt 
att hantera information uppbyggt på följande sätt, inmatning, lagring och redovisning. Människor föredrar 
att ta in information på tre olika sätt enligt VAK-modellen, visuella inlärare lär bäst via synen, auditiva 
inlärare vill helst använda sig av hörseln, kinestetiska inlärare lär sig genom att använda hela kroppen 



 7

genom upplevelser, rörelser och experiment. Genom att läraren observerar barnet vid inlärning kan denne 
ta reda på vilken av de tre kanalerna eleven föredrar. Hur hjärnan bearbetar information kopplar NLP till 
kunskap om de båda hemisfärerna, hjärnhalvorna. Det finns ett empiriskt test som utvärderar både vilken 
av de tre kanalerna eleven föredrar för inmatning samt vid redovisning (Boström & Wallenberg, 1997).  

The Dunn & Dunn Learning Styles Model 
De amerikanska professorerna Rita och Ken Dunn började utveckla sin inlärningsstilsmodell i slutet av 
60-talet, The Dunn & Dunn Learning Styles Model. Modellen utvecklades till en början som en hjälp för 
”pedagogiskt missgynnade” barn (Prashnig, 1995). Dunn & Dunn (1995) har identifierat 21 stildrag som 
inverkar på en individs inlärningsstil, den visar på miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiologiska 
och psykologiska faktorer som inverkar på inlärningsprocessen. 
 
Dessa stimuli påverkar elevers lärande. 
Miljömässiga- Ljud. Ljus. Temperatur. Design. 
Känslomässiga- Motivation. Uthållighet. Ansvarskänsla. Struktur. 
Sociala- Ensam. Par. Likasinnade. Grupp. Vuxenstöd. Varierande. 
Fysiologiska- Sinnesförmågor. Intag. Tid. Rörelse. 
Psykologiska- Global/Analytisk. Hemisfärpreferens. Impulsiv/Eftertänksam. 
(ur Boström, 1998) 
 
Det finns ett test som utvärderar de stimuli som påverkar lärande för barn (klass 3-9), Learning Styles 
Inventory, LSI (bilaga 1) och ett för vuxna Productivity Environmental Preference Survey, PEPS 
(Prashnig, 1995). LSI testet får barnet själv fylla i eller gå igenom tillsammans med en vuxen. Utifrån 
svaren på testet kan eleven få reda på sina starka respektive svaga kanaler vid inlärning, vilken 
inlärningsstil eleven har (Dunn & Dunn, 1995).  

Arbetsstilsanalysen 
Barbara Prashnig och Ken Dunn har vidareutvecklat Dunn & Dunns ursprungliga modell som kallas 
Arbetsstilsanalysen. Den är främst anpassad för yrkesarbetande personer och karriärplanering. Modellen 
bygger på olika inlärningsstilar, multipla, intelligenser, NLP i skolan, accelererad inlärning samt 
hjärnforskning. Modellen är ett inlärningsinstrument som påvisar bästa möjliga arbets- och 
inlärningsförhållanden för den enskilde och även för gruppen. Testet utvärderar 44 olika preferenser. För 
att få fram sin arbetsstil fyller men i ett frågeformulär som sedan databehandlas, det ger en detaljerad bild 
av den arbetsstil som föredras och även vilka starka och svaga sidor individen har vid inlärning (Prashnig, 
1997).  
 
Grunden för teorierna om inlärningsstilar är att arbeta med styrka i fokus. Det innebär att läraren utgår 
från elevers starka sidor och förstärker dem än mer. Därefter kan läraren även bearbeta elevers svaga 
sidor. Det är därför viktigt att arbeta med barns självkänsla, när de har gott självförtroende kan de lära. 
Teorin talar om begreppet mänsklig mångfald, att människors olikheter är en oumbärlig förutsättning för 
att utveckla samhället. Genom att låta människor lära enligt sina inlärningsstilar tar man hänsyn till 
människors olikheter och värderar allas lärande lika (Boström, 1998). 
 
Enligt Boström (1998) har LSI- testet och VAK-testet genomförts på ett fåtal skolor i Sverige, vid dessa 
skolor försöker lärarna att bedriva sin undervisning med hänsyn till dessa modeller. Intresset för 
inlärningsstilar är uppmärksammat i Norrland, då ett flertal examensarbeten på lärarhögskolan i Luleå 
handlar om just detta område.  
 
För att avgränsa arbetet har jag valt en av dessa modeller, eftersom arbetet annars blir alltför omfattande. I 
fortsättningen utgår jag från Dunn & Dunns modell då jag beskriver inlärningsstilar. Anledningen till att 
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jag väljer denna teori är att den är en av de första modellerna, det har genomförts många undersökningar 
av den och den är mest renodlad av de tre. Arbetsstilsanalysen vänder sig till vuxna och VAK- modellen 
finns även presenterad i Dunn & Dunns modell, utökad till fyra sinnesmodaliteter. De har delat upp den 
kinestetiska modaliteten i två delar, den kinestetiska och den taktila som innebär att en del elever behöver 
använda sina händer vid ny information.  
 
Hjärnbaserat lärande 
 
Eric Jensen och paret Renate Nummela Caine och Geoffrey Caine med flera har arbetat fram en 
pedagogisk teori som kallas hjärnbaserat lärande. Denna teori utgår från hjärnforskning och förenar det 
med känslor, mönster, miljö, kroppsrytm, biologi, musik med mera. Studierna av hjärnan har gjorts under 
80- och 90-talet och har blivit möjlig att genomföra tack vare den senaste teknologin (Jensen, 1997). 
Teorin bygger på en mängd andra teorier om människan, i detta arbete nämner jag följande. Jane Healys 
forskning om barns utveckling, Howard Gardners teori om multipla intelligenser, Carla Hannafords idéer 
om kroppens betydelse för inlärning och Roger Sylwesters undersökningar av hjärnan. 
 
Caine & Caine (b 1999) beskriver 12 inlärningsprinciper som jag utgår från för att beskriva grunden i 
denna teori. Varje princip återger en aspekt av lärande, tillsammans leder de till en integrerad syn på 
inlärningsprocessen och den lärande. Principerna bygger på att kroppen, hjärnan och medvetandet utgör 
en enhet. Hjärnbaserat lärande skapas med kunskap om dessa inlärningsprinciper. 
 
Princip 1. Hjärnan är ett komplett adaptivt system. Hjärnans områden är både separata och kopplade 
till ett nätverk, de verkar samtidigt på många olika nivåer. Dess främsta kännetecken är förmågan till 
självorganisering som innebär att den kan organisera sig utan ledare och yttre direktiv. Det finns ingen 
avdelning i hjärnan som styr systemet. 
 
Princip 2. Hjärnan är social. Våra hjärnor förändras under hela livet som en reaktion på deras kontakt 
med andra människor, individer är delar av större sociala system. Inlärning är beroende av socialt utbyte.  
 
Princip 3. Meningssökande är en medfödd egenskap. Meningssökandet syftar till att göra erfarenheter 
begripliga, detta sökande är överlevnadsorienterat och grundläggande för hjärnans arbete. 
 
Princip 4. Meningssökande äger rum genom ”mönsterläggning”. Hjärnan organiserar all information 
som tas in i mönster. Genom att länka information i mönster motsätter den sig att påtvingas 
meningslöshet. Meningslöshet är isolerad information som saknar relation till det som skapar mening för 
en specifik individ. 
 
Princip 5. Känslor har en avgörande betydelse för mönsterläggningen.  
Hur de meningsbildande mönstren bildas och ser ut styrs till stor del av våra känslor och tillstånd. 
Information som inte är kopplad till våra personliga behov är svår att ta in. 
 
Princip 6. Varje hjärna uppfattar och skapar simultant delar och helheter. Hjärnan reducerar 
information till delar samtidigt som den uppfattar den helhetsmässigt. 
 
Princip 7. Inlärning inbegriper både fokuserad uppmärksamhet och perifer varseblivning. Hjärnan 
absorberar både allt i vår omgivning både det den är direkt medveten om och det som finns i periferin. 
 
Princip 8. Inlärning inbegriper alltid medvetna och omedvetna processer. En stor del av all inlärning 
är omedveten. Upplevelser och sensorisk input bearbetas under medvetenhetens nivå, däremot kan en stor 
del av förståelsen komma en tid senare då hjärnan även har hunnit bearbeta de omedvetna intrycken.  
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Princip 9. Det finns åtminstone två sätt att organisera minnet. En uppsättning av system står för 
minnen av relativt osammanhängande information av upplevelser som motiveras genom belöning och 
bestraffning. Det andra systemet är alltid igång och registrerar allt i omgivningen, det motiveras av 
hjärnans nyhetsbehov och kan tas fram direkt.  
 
Princip 10. Inlärningen är utvecklingsmässig. Hjärnan är plastisk (formbar) och ändras genom 
erfarenheter. Det finns även förutbestämda utvecklingsbanor som hjärnan följer särskilt under barndomen 
för att utveckla system som är nödvändig för senare inlärning.  
 
Princip 11. Komplex inlärning förstärks av utmaningar och hämmas av hot. Hjärnan lär sig 
optimalt- upprättar maximala kopplingar- när den arbetar med lämpliga utmaningar i en trygg miljö som 
tillåter risktagande. Inlärning störs vid uppfattandet av hot.  
 
Princip 12.Varje hjärna är organiserad på ett unikt sätt. Alla har samma uppsättning av system, men 
de skiljer sig ändå åt. Skillnaderna uttrycker sig i form av inlärningsstilar, olika talanger och intelligenser 
o.s.v.  
(ur Caine & Caine, a 1999) 
 
5. ELEVERS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Enligt de båda teorierna har alla människor unika förutsättningar för lärande, i detta stycke beskriver jag 
bakgrunden till människors olikheter utifrån de båda teorierna. Jag beskriver hur de ser på elevers 
möjligheter för lärande, vilka förmågor de har, hur de utvecklas och vad som påverkar utvecklingen. 
  
Hjärnans potential 
 
Båda teorierna har en enorm tro på människans förmåga till lärande. Hjärnan är gjord för att lära, det är 
dess naturliga beteende för att säkra överlevnad. Den hjärnforskning som utförts bevisar att varje 
människas potential överträffar allt vi någonsin trott. Jensen (1997) menar att när samtliga hjärnans celler 
är sammanlänkade uppskattas antalet kopplingar vara långt fler än det kända antalet atomer i universum. 
Spädbarnet föds med fler hjärnceller och möjliga kopplingar än det någonsin kommer att behöva. Under 
livets gång använder människan endast en liten del av dess enorma hjärnkapacitet. Hjärnan är 
anpassningsbar och flexibel, den har en enorm potential för förändring och tillväxt (Caine & Caine, b 
1999). Forskning har en mycket optimistisk syn på våra möjligheter att hjälpa varje barn att lära. Stöd 
från vuxna och från samhället samt rätt känslotillstånd är dock avgörande för all inlärning (Healy, 1999). 
Alla barn kan och vill lära sig, förutsättningen är ett det sker på deras villkor. Enligt Grinder finns det 
dock 2-3 elever i varje klass av 30 som inte är mottagliga för inlärning på grund av sociala och 
psykologiska orsaker, droger, hjärnskador eller dåliga hemförhållanden med mera. (Boström & 
Wallenberg, 1997).  
 
Den sinnesmodalitet via vilken individer föredrar att ta in ny information är medfödd. Taktila inlärare är 
den största gruppen av barn, kinestetiker utgör också en stor del av alla barn. Mindre än en tredjedel av 
alla elever i grundskolan är auditiva, dessa minns bara1/3 av det de hör, inlärning via hörseln är minst 
omtyckt. Många pojkar blir aldrig riktigt auditiva eller visuella (Boström, 1998). Flickor är ofta mer 
auditiva än pojkar. Ungefär hälften av eleverna i grundskolan är visuella. En fjärdedel av våra elever har 
inte tillräcklig visuell och auditiv förmåga att klara av den traditionell undervisning (Dunn & Dunn, 
1995). 
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Intelligens 
 
I Hjärnbaserat lärande är Gardners teori om multipla intelligenser självklar. Den innebär att varje elev har 
minst sju olika intelligenscentra i hjärnan. Gardner har i sin teori upphöjt sju av människans talanger till 
intelligenser (han har senare benämnt fler). Intelligens är enligt Gardner (1994) förmågan att lösa problem 
samt förmågan att skapa något i ett meningsfullt, naturligt sammanhang. Dessa sju intelligenser är: 
 
Lingvistisk intelligens- förmågan att tala och skriva väl. 
Logisk- matematisk intelligens- förmågan att tänka efter, kalkylera och hantera logiskt tänkande. 
Spatial intelligens- förmågan att måla, fotografera eller göra en skulptur. 
Kroppslig- kinestetisk intelligens- förmågan att använda sina händer och sin kropp. 
Musikalisk intelligens- förmågan att komponera sånger, sjunga och spela instrument.  
Interpersonell intelligens- förmågan att umgås med andra. 
Intrapersonell intelligens- förmågan att hantera sina egna inre tankar och känslor.  
(ur Dryden & Vos, 1993) 
  
Gardner menar att varje individ har en naturlig tillhörighet till en eller flera av de sju intelligenserna. Alla 
intelligenser behövs för att göra våra liv meningsfulla. Intelligenserna fungerar i ett harmoniskt samspel 
med varandra i vår vardag. Traditionell undervisning bygger mest på den lingvistiska och logisk- 
matematiska intelligenserna vilket Gardner anser är fel. Lärare har skyldighet att ta hänsyn till alla sju 
intelligenser och integrera dem för att nå bästa inlärningsresultat (Gardner, 1994).  
 
Inlärningsstilar utgår från begreppet begåvning för att beskriva barns förmåga. Dunn & Dunn (1995) 
menar att lärare bör fundera på hur eleven är begåvad, inte vad den kan. Begåvning beskriver barnets 
prestationer, vad det kan göra med sin kunskap och hur den kan förvandlas till en originell prestation. 
Nästan varje människa har en möjlighet att bli begåvad under rätt omständigheter. Kreativitet är intimt 
förbundet med begåvning och innebär att använda sig av och utveckla den begåvning och kunskap vi har 
inom oss för att finna nya lösningar på problem. Den är en förutsättning för förändring och utveckling av 
vår värld. Frågan är hur skolan kan utmana eleverna så att de finner och utvecklar den begåvning och 
kreativitet som finns inom dem.  
 
Båda teorierna är överens om att IQ-test är fel metod att använda för att bedöma ett barns förmåga. Enligt 
Gardner (1994) mäter dessa test enbart en liten del av hjärnans potential. Dunn & Dunn (1995) tycker att 
sådana tester enbart visar i vilken omfattning en person har tillägnat sig det material som testas. 
 
Arv och miljö 
 
Arvets respektive miljöns påverkan på människors utveckling är en omdiskuterad fråga som diskuteras 
även när det gäller lärande. Enligt Sylwester (1997) gör nya teorier gör gällande att arvet spelar en 
mycket viktigare roll än vad forskarna trodde innan. Fram till nu har forskarna ansett att utvecklandet av 
olika intelligenser beror till lika stor del på individens erfarenheter som av dess genetiska villkor. Enligt 
Stoltenberg (1997) grundläggs vår intelligens innan vi föds vilket bevisas av att tvillingar är ungefär lika 
intelligenta även om de separeras direkt efter födseln. Många forskare tror att de båda hjärnhalvorna har 
förberetts för olika typer av arbete långt innan födseln (Healy, 1999). Caine & Caine (a 1999) menar att 
även om varje spädbarn kommer till världen med vissa genetiska betingelser beror dess utveckling på 
vilket sätt dessa samverkar med miljön. Denna samverkan skapar en hjärna med unik utformning, unika 
särdrag och kapaciteter. Miljöns inflytande börjar direkt efter befruktningen (Healy, 1999). Under de 
första ett eller två åren av livet utanför livmodern befinner sig våra hjärnor i det mest lättpåverkade, 
intryckskänsliga tillståndet någonsin (Caine & Caine, b 1999) Arv och miljö samverkar hela tiden vid 
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lärande (Healy, 1999). Beroende på ärftlighet, inlärning och troligtvis framför allt på samspelet mellan 
dessa två faktorer, utvecklar vissa individer somliga intelligenser längre än andra (Gardner, 1994). 
 
Enligt Boström (1998) är våra inlärningsstilar ett resultat av hur våra biologiska drag samverkar med våra 
inlärda beteenden. I familjer kan de olika individerna ha helt skilda stildrag, barns inlärningsstil är sällan 
densamma som dess föräldrars, även syskons stildrag ser olika ut. Inlärningsstilen är mer en medfödd 
preferens än en betingad, men den är inte statisk, den kan ändras med medvetenhet. De individuella 
förutsättningarna av lärstilen som hör till de miljömässiga (ljud, ljus, temperatur och design) och fysiska 
(sinnesmodalitet, intag och rörelse) samt uthållighet är biologiskt betingade. De sociala preferenserna, 
motivation, ansvarstagande och struktur utvecklas under de erfarenheter individen gör (Beadry, Dunn mfl, 
1989).  
  
Utveckling 
 
Ett nyfött barn tar det till sig ny information genom rörelse, de gör erfarenheter genom hela kroppen, 
kinestetisk inlärning. Allteftersom använder barnet händerna (taktil) för att få kunskap om sin omgivning, 
sedan blir synens roll allt viktigare vid lärande, visuell inlärning. Vid åtta års ålder börjar barnet kunna ta 
till sig information via hörseln, för många dröjer det dock till 10-12 års ålder (Dunn & Dunn, 1995). De 
flesta hjärnforskare är övertygade om att 50 procent av en människas förmåga att lära sig utvecklas under 
de fyra första åren av ett barns liv. Det lilla barnets hjärna upprättar då hälften av hjärncellernas 
kopplingar. De banor längs vilka framtida inlärning baseras (Dryden & Vos, 1993). 
 
Dunn & Dunn (1995) beskriver tre huvudsakliga mentala tillväxtperioder; den första är mellan 18 och 36 
månader då gång och tal utvecklas. Period två pågår mellan 5 och 7 år då hjärnan förbereds för att klara 
av att läsa, skriva och räkna. Detta är ett av hjärnans mest dynamiska stadier av förändring, då den övar 
sig att kombinera sensoriska mönster från olika sinnesmodaliteter. Skillnaden i mognad varierar stort 
mellan barn, vissa barn utvecklar detta tänkande redan vid 2-3 års ålder medan andra inte klarar av det 
förrän vid 10-12 års ålder (Healy, 1999). Vid 11 till 15 år utvecklas abstrakt tänkande, högre matematik 
och etik.  
 
Barn har i olika åldrar olika intresseinriktning, spädbarn behöver mycket känslomässig kontakt, i åldern 
3-7 år är rollspel och symbolisk aktivitet viktigt för barnets utveckling. I 7-11 års ålder trivs barnen bäst 
med formella studier inom skolans ram. En tonåring kräver närhet, mänskliga relationer och en 
framtidsinriktad utforskning av verkligheten. Intresseprofilerna varierar självklart stort mellan olika 
kulturer (Gardner, 1994). Genom fysiskt välbefinnande, social och emotionell tillväxt, sund inställning till 
lärande, språkutveckling, kognition och allmänna kunskaper kan barnet mogna (Healy, 1999).  
 
Sammanfattning 
 
Teorierna är överens om att människan har en enorm kapacitet till inlärning, men att det krävs rätt 
omständigheter för lärande att uppstå. Dock är vissa elever inte mottagliga för inlärning. Hjärnbaserat 
lärande anser att varje elev har tillgång till multipla intelligenser, teorin om inlärningsstilar hänvisar till 
begreppet begåvning för att beskriva elevers förmåga. Arv och miljö påverkar elevers pågående lärande 
och dess förutsättningar för lärande. Under de fyra första åren i livet byggs grunden för framtida inlärning 
och behovet av kreativ och trygg miljö är som störst under dessa år. Barn följer vissa betingade 
utvecklingsbanor, men mognaden i en elevgrupp kan skilja många år. 
 

6. FAKTORER SOM PÅVERKAR LÄRANDE 
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Jag jämför de båda teoriernas syn på faktorer som finns hos eleverna och de faktorer som eleverna kräver 
av omgivningen för att nå bästa resultat vid inlärning. För att göra det hela överskådligt har jag delat in 
kapitlet efter de stimuli som presenteras i inlärningsstilsmodellen. 
  
Miljömässiga faktorer 
 
Dunn & Dunns teori Elever kräver olika miljömässiga betingelser för att prestera maximalt. De har olika 
behov av ljus, ljud, värme, kyla och möblering vid inlärning. Enligt Gudmundsson (1997) berörs 70 
procent av alla studerande starkt av de miljömässiga faktorerna, de övriga är mer flexibla och kan anpassa 
sitt lärande efter de förutsättningar som erbjuds. 
 
En del elever föredrar en tyst miljö, andra behöver ljud t.ex. småprat eller musik i bakgrunden för att 
kunna koncentrera sig (Boström, 1998). Behovet av ljud vid koncentration varierar med åldern, under år 
ett till sju är behovet av ljud vid inlärning relativt liten. Under tonåren ökar behovet, för att efter 
puberteten återgå till det tidigare stadiet. För en del elever är skarpt ljus en förutsättning för 
koncentration, andra kräver en mer dämpad belysning. Ju yngre eleverna är desto mindre är dess beroende 
av ljus vid koncentration (Beadry, Dunn m.fl., 1989). Flickor vill ofta ha en varmare inlärningsmiljö, 
medan de flesta killar föredrar kallare temperatur (Boström, 1998). Elever föredrar olika design i sin 
lärandeomgivning, detta innefattar möblering, färger och dofter (Gudmundsson, 1997).  
 
Hjärnbaserat lärande Enligt inlärningsprincip 7 och 8  är en stor del av vår inlärning omedveten, miljön 
påverkar prestationsförmågan, även om vi inte själva är medvetna om det. Sinnena tar in information från 
omgivningen oavbrutet och efter hand bearbetar den även den input som personen inte aktivt varit 
medveten om. Förståelse kan därför uppstå långt efter lärandetillfället (Caine & Caine, a 1999) Forskning 
om hjärnbaserat lärande har den synen att fler barn behöver det s.k. icke traditionella klassrummets 
funktioner, med mjuka soffor, musik i bakgrunden och så vidare (Caine & Caine, b 1999).  
 
Rytm, sång, musik och rörelser stödjer inlärning. Det lockar fram känslor och tillstånd och har även 
inflytande på långtidsminnet. Rätt vald musik kan förändra hela atmosfären och beteendet i en grupp, den 
kan fördjupa förståelse och kommunikation mellan människor. Musik talar till vårt känsloliv och påverkar 
hjärtats rytm, det gör människan lugn och avspänd. Musik påverkar det centrala nervsystemet, känslor, 
andning, hjärtslag, hjärnvågor och våra inre mentala föreställningar (Gudmundsson, 1997).  
 
Sammanfattning Teorierna är överens om att miljön till stor del påverkar vår inlärning. Inlärningsstilar 
menar att alla elever har olika preferenser för vilken miljö de föredrar att arbeta i, vissa vill ha den strikt 
traditionell, medan andra kräver mer informell miljö för att prestera bra. Hjärnbaserat lärande anser att de 
flesta elever behöver en inspirerande och icke-traditionell miljö för att öka inlärning. 
 
Känslomässiga faktorer 
 
Dunn & Dunns teori Dunn & Dunn (1995) delar upp de känslomässiga aspekterna i fyra olika 
preferenser: motivation, uthållighet, ansvarskänsla och struktur, elever har olika hög grad av dessa 
förmågor. Människor drivs av en inre kraft som påverkar vår nivå av inre motivation, 
uthållighetsförmåga, inre ansvarskänsla och inre struktur. Beroende på olika genetiska och 
erfarenhetsmässiga orsaker är denna inre kraft olika stark hos individer. Elever med låg inre kraft behöver 
mer stöd utifrån, medan elever med hög inre kraft är mer självständiga och flexibla (Boström, 1998). Ju 
äldre eleverna blir desto mindre föredrar de lärarmotivation (Beadry, Dunn m.fl., 1989). Människor som 
är flexibla och påverkas av situationen kan arbeta både självständigt och med stöd utifrån, de anpassar sig 
efter vad  situationen kräver av dem (Boström, 1998).   
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Hjärnbaserat lärande Inlärningsprinciperna 3, 4, 5 och 11 beskriver tillsammans känslans inverkan på 
lärande. Vårt behov av mening och rätt medvetandetillstånd är avgörande för all inlärning och de styrs av 
våra känslor (Caine & Caine, a 1999). Känsla och uppmärksamhet är de främsta förberedande processer 
som människan använder då den undersöker den inre och yttre miljön för att avgöra vad som är viktigt 
(Sylwester, 1997). Uppmärksamheten styrs av tre grundläggande behov och styr inlärningen. Dessa är 
vårt behov av nyheter, vår jakt på njutning samt vår önskan att undvika skada (Jensen, 1997). Känslan gör 
en snabb allmänbedömning av situationen med hjälp av starka inre behov och värden. Dessa mekanismer 
är uråldriga, snabba och starka. Känslan är starkare än medvetandets logiska/rationella processer. Den 
vaksamma hjärnan tror att det antagligen är bättre att överreagera på potentiella faror än att ignorera dem. 
Människor kan lära sig hur och de kan använda rationella processer för att slå ut känslorna eller hålla koll 
på dem och när de kan ge dem fullt spelrum (Sylwester, 1997). När känslorna bringas i dynamisk jämvikt 
med förstånd, insikt och handling blir inlärning en rationell kreativ process (Hannaford, 1997). 
 
Hjärnan söker hela tiden mening med tillvaron, denna styrs av våra känslor och medvetandetillstånd. För 
att höja den inre motivationen hos elever är det viktigt att uppgiften känns meningsfull för individen. 
Lärande är svårt när det saknar förnuft och mål och när det inte finns någon koppling till våra personliga 
behov. Betydelse är avgörande för hela inlärningsprocessen (Jensen, 1997).  
 
Det optimala inlärningstillståndet, avspänd koncentration, är en kombination av få hot och lämpliga 
utmaningar utan yttre belöning. I detta tillstånd drivs eleverna av inre motivation (Caine & Caine, a 
1999). Vid hot, känsla av utmattning och stress som uppstår vid bestraffningar, auktoritet, misslyckanden 
med mera. sätts intellektet ur spel, och känslorna tar över. Vid känsla av hot ökar pulsen, blodet går ut i 
kroppen från hjärnan och kroppen gör sig  
beredd på kamp eller flykt. I detta tillstånd är det svårt att fokusera på inlärning, individens beteende blir 
utmanande. Det yttrar sig i hyperaktivitet, svårighet att koncentrera sig, störande beteende och 
inlärningssvårigheter (Hannaford, 1997). En av människans mest grundläggande motivationsfaktor är 
upprätthållandet av den egna självkänslan. Inre tillfredsställelse är viktigast för en individ. Yttre belöning 
har den effekten att det i längden tar bort individens inre motivation. Istället bör belöningssystemet 
kopplas till den personliga självkänslan och tillfredsställelsen över att ha klarat en utmaning (Healy, 
1999). 
  
Sammanfattning Våra känslor bidrar till stor del hur förberedd personen är för inlärning, enligt 
hjärnbaserat lärande är det rätta känslotillståndet avgörande för vår förmåga att lära. Vid rätt 
sinnestillstånd och med meningsfulla uppgifter ökar elevers inre motivation. Enligt teorin om 
inlärningsstilar har alla elever olika inre kraft att motivera sig, ta ansvar, ordna strukturer och koncentrera 
sig. För att öka den inre kraften krävs yttre motivation från läraren. Hjärnbaserat lärande anser däremot att 
yttre motivation i längden är förödande för den inre motivationen. 
 
Sociala faktorer  
 
Dunn & Dunns teori Sociala aspekter påverkar vårt lärande och beroende av vår inlärningsstil föredrar 
människor att arbeta ensamma, med stöd av en vuxen eller i olika gruppkonstellationer par, likasinnade 
eller grupp. Likasinnade är enligt Dunn & Dunn (1995) en grupp där alla arbetar på samma villkor utan 
ledare. Grupp är ett fåtal personer som jobbar tillsammans med en ledare. Elever presterar bäst då de 
tillåts att arbeta i den grupp de föredrar. Det finns även personer som arbetar lika bra ensamma som i 
grupp (Boström, 1998). Fler barn föredrar att jobba i små välorganiserade grupper än med lärarstyrda 
aktiviteter eller ensamarbete. I grundskolan vill elever ofta jobba i små grupper, de läser, diskuterar och 
löser problem tillsammans i gruppen. De kan hjälpa varandra, särskilt om lärarens lärstil inte matchar 
deras egen. Efter grundskolan föredrar dock de flesta att jobba ensamma (Beadry, Dunn m.fl., 1989).  
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Hjärnbaserat lärande I inlärningsprincip 2 slår Caine & Caine (a 1999) fast att hjärnan är beroende av 
samröre med andra människor. Elever har behov av att samarbeta i olika grupperingar. En trygg och 
stödjande gemenskap är viktig för lärande. Den består av en närstående grupp människor som har vissa 
gemensamma mål och värden och som kan respektera varandra även vid oenighet.  
 
Sammanfattning Båda teorierna anser att det är viktigt med arbete i grupp, även om vissa elever har en 
inlärningsstil som gör att de hellre arbetar ensamma. Behovet av grupparbete växlar med åldern. 
 
 
Fysiologiska faktorer 
 
Dunn & Dunns teori Elever har olika fysiska behov vid inlärning, till dessa räknas sinnesmodaliteter, 
behov av mat och vatten, tid på dygnet och behov av rörelse. Enligt Boström (1998) tar människor in 
information via fyra sinnesmodaliteter, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Forskning visar att individer 
i regel har ett representativt system, d.v.s. en kanal som är lite starkare än de andra. Vi föredrar att 
använda ett, möjligen två sinnen när vi tar in information. Lär vi oss via en kanal bildas ett elektroniskt 
spår i hjärnan. När vi lär oss på flera olika sätt, utvecklas hela hjärnan och integrerar många olika 
nervcellers förbindelser. Enligt Beadry & Dunn m.fl. (1989) behöver 70 procent av eleverna i 
grundskolan lära enligt sina starka sinnesmodaliteter. Studier har visat att elever som får lära enligt både 
sina svaga och starka sinnesmodaliteter presterade bäst då de använde sina starka kanaler. När eleverna 
får lära med multisensoriskt lärande då huvudsakligen via sina starka kanaler ökar deras resultat än mer. 
 
Dunn & Dunn (1995) menar att vissa individer är direkt beroende av mat och dryck för att kunna 
koncentrera sig, medan andra arbetar bättre utan det. Matintag vid koncentration är viktigare i yngre 
åldrar. När elever får välja vilken tid på dagen de helst vill ägna sig åt inlärning ökar deras motivation och 
inlärningsförmåga. Majoriteten lärare är morgonpigga, medan de flesta elever inte är det. På 
grundskolenivå föredrar cirka en tredjedel av eleverna att lära på morgonen, majoriteten ”vaknar” inte till 
förrän efter 10.00, eller tidig eftermiddag. Cirka 12 procent är ”nattugglor” och föredrar att lära på kvällen 
(Beadry, Dunn m.fl., 1989). Forskning kring inlärningsstilar har påvisat att vissa elever tenderar att kunna 
sitta still och arbeta koncentrerat under längre perioder utan fysiska rörelser, medan andra behöver röra 
sig mer för att bättre kunna integrera kunskaperna. Pojkar har över lag större rörelsebehov än vad flickor 
har (Boström, 1998).  
 
Hjärnbaserat lärande Människor behöver en mängd sinnesintryck och har ett stort behov av rörelse och 
upplevelser vid lärande (Caine & Caine, b 1999). Sensorisk input och känslomässig förbindelse samt 
rörelse är nödvändig vid inlärning. Vår kropp tar oavbrutet in information genom sinnena, syn, hörsel, 
lukt, smak och känsel. Sinnesförnimmelserna förser oss med det material ur vilket inlärning kan komma. 
Våra rörelser ställer in våra sinnesorgan för att ta emot information från omvärlden. En rik sensorisk miljö 
som elever har stor frihet att utforska ökar lärande. Lärande uppstår då människan interagerar med 
världen (Hannaford, 1997). Hjärnprincip 1 visar att hjärnan verkar på många skilda sätt samtidigt, det 
innebär att om många olika sinnesmodaliteter tillsammans med hela fysiologin samverkar ökar lärandet. 
Genom erfarenheter förändras hjärnans utseende enligt inlärningsprincip 10 (Caine & Caine, b 1999). Det 
värsta hindret är den starka villfarelsen i vårt samhälle att själ och kropp är åtskilda, att rörelse inte har 
något att göra med intellektet. Det finns ett starkt samband mellan kroppskontroll och utveckling av andra 
kognitiva förmågor (Hannaford, 1997). 
 
Hjärnan är beroende av vatten för att kunna arbeta, det utgör mer av hjärnan än något annat organ. Vatten 
är nödvändigt för kroppens elektriska överföringar, det håller systemet fuktigt och hjälper syretransporten 
till hjärnan. Vissa kemikalier s.k. vätskedrivande torkar ut kroppen t.ex. kaffe, te, en del kolsyrade 
drycker, alkohol och choklad, de orsakar huvudvärk och försämrad inlärningsförmåga (Hannaford, 1997). 
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Intaget av mat har stor betydelse på inlärningen, genom att äta nyttigt och regelbundet kan inlärningen 
höjas, sockerprodukter har en förödande effekt på vår inlärningsförmåga (Jensen, 1997). 
 
Hjärnan arbetar i 90 minuters cykler av vila och arbete, spänning och avslappning. Den är dålig på 
utdragen koncentration och behöver pauser. Vid längre arbetspass är det lättare att pricka in elevers aktiva 
period än vid en kort lektion. Enligt forskaren Englund varierar kvalitén av våra intellektuella prestationer 
över dygnet (Jensen, 1997).   
 
Sammanfattning Hjärnbaserat lärande hävdar att alla elever behöver lära sig via upplevelser och 
erfarenheter med rörelse och rikligt med sinnesintryck. Rätt kost och rikligt med vatten ökar 
inlärningsförmågan. Tiden på dygnet påverkar den lärande individuellt vilket även 
inlärningsstilsmodellen håller med om. Däremot menar denna teori att alla elever har olika behov av 
rörelse och intag vid inlärning och att de ofta lär bäst via en sinnesmodalitet.  
 
Hemisfäriska faktorer 
 
Dunn & Dunns teori Beroende på vilken hjärnhalva som är dominant vid lärande bearbetar elever 
information på olika sätt. Detta inbegriper alla faktorer jag nämnt. De elever som kan använda båda 
stilarna eller kan anpassa sin informationsbearbetning efter ledaren, situationen eller ämnet har flexibel 
informationsbearbetning. Dessa inlärare har egenskaper som matchar båda sorterna och en tredjedel av 
alla människor beräknas ha det (Boström, 1998).  
 
När vänster hjärnhalva är dominant kallas det att personen behandlar information analytiskt. Detta 
innebär att personen föredrar att utföra sakuppgifter steg för steg under ledning av en auktoritet, de gör en 
sak i taget och vill slutföra sina uppgifter. Analytikern arbetar ensam och vill ha en tyst, väl upplyst, 
formell design, han äter inte medan han koncentrerar sig. Personer vars högra hjärnhalva är dominant har 
global informationsbearbetning, de vill först presenteras för helheten för att sedan gå in på delarna. De 
arbetar med flera uppgifter samtidigt som de själva strukturerar, det är däremot inte säkert att alla 
uppgifter blir slutförda. Berättelser, humor, symboler och bilder ökar deras informationsbearbetning. De 
globala tänkarna föredrar distraktion, musik, samtal, dämpat ljus, många pauser, småätande samt att 
arbeta i par eller grupp (Boström, 1998).  
 
Hjärnbaserat lärande Enligt den senaste hjärnforskningen har det konstaterats att båda hjärnhalvorna 
nästan alltid medverkar vid varje aktivitet. Enligt inlärningsprincip 6 uppfattar hjärnan all information i 
delar och helheter samtidigt. Blodflödet varierar mycket i vänster och höger hjärnhalva beroende på 
vilken uppgift hjärnan står inför. Olika ämnesområden är dock inte som forskarna tidigare trott uppdelade 
på de två hjärnhalvorna. Jensen gör följande uppdelning av hemisfärernas olikheter.  
 

Vänstra hjärnhalvan  Högra hjärnhalvan 
föredrar saker i ordning   klarar det slumpmässiga 
lär från del till helhet   lär helheten först sedan detaljer 
stimuleras av funktionen   stimuleras av anblicken 
föredrar fonetisk läsning   helordsläsning 
tycker om ord, symboler, bokstäver  vill ha bilder, tabeller, kartor 
läser hellre om något först  ser eller upplever helst 
ingen relation till informationen  vill ha sammanhang 
skapar optimism och hopp  hanterar stundens känslor 
föredrar detaljerade instruktioner  spontan, följer strömmen 
föredrar inre fokus   vill ha yttre fokus 
vill ha struktur, förutsägbarhet  öppenhet, vill ha överraskningar 

(ur Jensen, 1997 s 29) 
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Sammanfattning Hjärnans hemisfärer bearbetar information på olika sätt. Enligt inlärningsstilar styr den 
dominanta hjärnhalvan hur individens premisser för lärande ser ut. 
 
De båda teorierna har hjärnan i fokus, ett nytt inlärningssätt som bygger på hjärnans förutsättningar. På 
många plan är teorierna motsägande, de bygger på olika forskning och har olika fokus då de genomför 
sina studier. Lite förenklat kan man säga att teorin om inlärningsstilar fokuserar på olikheter, att varje 
elev är unik. Denna teori har som syfte att varje elev finner sin personliga inlärningsstil och kan använda 
kunskap om den för att skapa optimala lärandesituationer. Teorin om hjärnbaserat lärande har fokus på 
människors likheter angående lärande. Den tar mer hänsyn till hjärnans uppbyggnad i allmänhet, än till 
varje elevs unika sammansättning.  
 

7. PRAKTISK TILLÄMPNING 
Jag beskriver i detta kapitel hur teorierna kan omsättas i praktiken, och hur de kan komplettera varandra. 
Avsnittet om inlärningsstilar bygger på Lena Boströms erfarenheter och delen om hjärnbaserat lärande 
utgår från Eric Jensens och makarna Caines forskning.  
 
Inlärningsstilar 
 
Att arbeta enligt teorin om inlärningsstilar kräver ett mycket flexibelt arbetssätt med många 
valmöjligheter för eleverna. Lärarens uppgift är att skapa lärandesituationer där elever kan arbeta enligt 
sin egen inlärningsstil. Detta kräver att eleven, läraren och föräldrarna är medvetna om elevens 
inlärningsstil. 

Klassrummet 
 
Ett klassrum som är anpassat efter elevers inlärningsstilar är uppdelat i olika delar. I en del av rummet 
finns utrymme för de analytiska eleverna som vill ha en formell miljö. Där finns stolar och bänkar, det är 
en tyst, väl upplyst miljö med få föremål som kan dra uppmärksamhet till sig. I den del där de globala 
eleverna trivs finns soffor, bord, mattor, mysbelysning och bakgrundsljud samt mycket 
inspirationsmaterial. Svårigheten är att utforma miljön så att den tillfredsställer olika inlärningsstilar och 
inte sker på bekostnad av andras. För att tillfredsställa deras behov av samarbete i grupper och de som har 
behov av bakgrundsljud bör det finnas rum tillgängliga för dessa ändamål. Hörlurar är ett bra redskap för 
att tillfredsställa elevers behov av musik, eller tvärtom tystnad vid lärande. I klassrummet finns tillgång 
till vatten och frukt för dem som behöver det medan de arbetar (Boström, 1998). 
Skolan får finna en lagom temperatur som passar de flesta, eller variera temperaturen i olika rum.  

Individanpassa 
 
Individanpassa är ett begrepp som väl beskriver hur undervisning som tillgodoser inlärningsstilar 
fungerar. Denna individanpassning gäller allt i elevens lärandesituation, att ha möjlighet att välja i vilken 
miljö de vill arbeta och i vilka gruppkonstellationer samt hur de bäst tar till sig information. Det innefattar 
under vilken del av dygnet de arbetar bäst, hur stort behov de har av rörelse, vilken hjärnhalva som är 
dominant samt hur stor deras inre motivation är. Allt detta bidrar till elevens inlärningsstil. För att 
tillfredsställa alla dessa behov krävs det att arbetssätten är flexibla och varierande samt att eleverna har 
stor valfrihet (Boström, 1998). 
 
Vid arbete med ett arbetsområde får eleverna välja hur de vill få information presenterad, vilken 
sinnesmodalitet de föredrar att använda. Visuella elever lär via bilder, film, diabilder, text, mindmaps, 
färger och diagram. Auditiva elever vill ha föreläsningar, diskussioner, samtal och muntlig framställning. 
Taktil presentation innebär aktiviteter med olika inlärningsredskap, att skriva, känna, bygga modeller, 
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kopiera förlagor samt handskas med datorer. Presentera informationen för kinestetiker med hjälp av 
upplevelser, studiebesök, rollspel, experiment och autentiska situationer (Boström & Wallenberg, 1997). 
Därefter får eleverna välja i vilka grupper de föredrar att arbeta i eller om de hellre arbetar ensamma. 
Klassen är indelad i grupper som matchar deras inlärningsstil. Beroende på vilken hjärnhalva som är 
dominant får eleven uppgifter som passar dennes informationsbearbetning. De elever som har stort 
rörelsebehov får chans att tillfredsställa dessa behov i skolan. I den bästa av världar skulle varje elev själv 
få välja under vilken tid på dygnet den vill gå i skolan. Skolor som inrättar flextider kan bättre ta tillvara 
de tider då eleven presterar bäst (Boström 1998).  

Lärarroll 
 
Lärarens uppgift är att skapa optimala förutsättningar för varje elev. Denne har det yttersta ansvaret för 
elevers inlärning och arbetar för att utveckla medvetenhet och respekt för elevers olika stilar. Prashnig 
betonar vikten av att läraren också är medveten om sin egen inlärningsstil eftersom denne ofta tenderar att 
lära ut så som de själva lär in (1995). 
  
Beroende på elevens inlärningsstil kräver de olika stöd och motivation utifrån. Den analytiska eleven 
förväntar sig att läraren fokuserar på detaljer och uppgifter. Han vill få information presenterad direkt via 
instruktioner, uppbyggda steg för steg, eleven förväntar sig att läraren är en expert med stor kunskap. Han 
reagerar på verbala instruktioner. Under arbetets gång vill han inte bli störd eller avbruten i sitt tänkande. 
Den globala eleven förväntar sig att läraren fokuserar på personliga behov och känslor. Lärandet bör ske 
med ”handfasta”, praktiska metoder, helst relaterat till personliga erfarenheter. Läraren bör ge översikter 
och helheter samt ge den globala eleven vägledning och personlig feedback. Ju större elevens inre 
motivation, uthållighet och ansvarstagande är desto mindre vuxenstöd behöver elever. Elever med låg inre 
motivation och uthållighet kräver yttre hjälp att strukturera upp materialet och ta ansvar för sina uppgifter 
(Boström, 1998).   
 
Hjärnbaserat lärande 
 
Det finns tre begrepp som innefattar hur denna teori kan användas i praktiken. Lärande uppstår vid 
avspänd koncentration- rätt sinnestillstånd, orkestrerad fördjupning- upplevelser och erfarenheter samt 
aktiv bearbetning- bearbetning av kunskapen.  

Avspänd koncentration 
 
En förutsättning för hjärnbaserat lärande är att elever har rätt sinnestillstånd, ett tillstånd av avslappnad 
vakenhet där eleverna drivs av inre motivation. Som tidigare nämnt uppstår detta tillstånd då eleverna 
arbetar med utmanande uppgifter med avsaknad av hot och yttre belöning. Lärarens uppgift är att ge 
utmaningar som passar varje elev olika utmaningar, det som är utmanande för en elev kan vara hotfullt 
för en annan (Jensen, 1997). Undervisa genom många olika inlärningsstilar och med hänsyn till de 
multipla intelligenserna (Caine & Caine, a 1999). Möjlig fysisk skada, intellektuellt hot, kulturella och 
sociala hot, knappa resurser och okontrollerad stress hämmar inlärning (Hannaford, 1997). Undervisning 
utgår från elevers nyfikenhet med uppgifter som relaterar till deras verklighet och som känns 
meningsfulla för elever. Känslor har en naturlig del i lärandet och elever får prata om och visa sina 
negativa känslor innan de förväntas lära sig något. Aktiviteter som framkallar känslor för vad de lärt sig 
ger kvalitativt lärande (Jensen, 1997). Enligt Hannaford (1997) kan avslappningsövningar, 
visualiseringövningar (tränar det inre seendet), hjärngymnastik (enkla rörelser som stimulerar hjärnan) 
och musik med alfavågor hjälpa eleverna att finna rätt medvetandetillstånd. 
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För att nå avspänd koncentration krävs också att eleverna i gruppen trivs med varandra. Arbete med 
gruppdynamiken är nödvändig för att skapa den gemenskap och trygghet som krävs för elevers 
utveckling. Varje lärande är respekterad och får den hjälp den behöver, den tävlar med sig själv och inte 
med andra. Eleverna får tillfälle att arbeta i ålders- och kunskapsblandade grupper, undvik nivågruppering 
(Jensen, 1997). 
  
Lärarens uppgift är att vara en stabil och lugnande medelpunkt i gruppen, en trovärdig förebild, som 
skapar förståelse, tillit, medmänsklighet, trygghet och glädje. En auktoritativ undervisningsstil innebär att 
läraren har tydliga regler, strukturer och förväntningar, är villig att förhandla, lyssnar på barnets 
synpunkter, stödjer barnets självständighet och ger beröm för verkliga framsteg. Överdriven kontroll leder 
till att eleven lär sig mindre. Läraren upprätthåller höga förväntningar på den lärande oavsett den synliga, 
mätbara förmågan. Om en elev tror att den kommer att lyckas behövs endast liten förstärkning för att 
behålla den övertygelsen (Caine & Caine, a 1999).   
 
Erbjud elever möjlighet att arbeta i den miljö de föredrar, låt elever själva välja hur och var de vill sitta. 
Stimuli (affischer, bilder, färger) från den perifera miljön som stödjer undervisningens innehåll ökar 
inlärningen. Även lärarens kroppsspråk och tonfall påverkar elevers lärande (Caine & Caine, b 1999). 
Vatten finns tillgängligt och intages i rikliga mängder före eller under ett arbetspass. Elever arbetar under 
öppna tidsramar (Jensen, 1997).  

Orkestrerad fördjupning 
 
Detta betyder att människor lär bäst då de gör egna erfarenheter och utsätts för upplevelser. Det innebär 
att elever presenteras för uppgifter som baseras på upplevelser som är kopplade till deras verklighet. 
Upplevelserna är kopplade till elevers sinnen, känslor och rörelser. Dessa upplevelser engagerar hela 
eleven, hela hjärnsystemet arbetar tillsammans som en helhet och befäster lärande. Orkestrerad 
fördjupning genomförs med tematiska, ämnesövergripande studier, användande av berättelser, rollspel 
och teater för att skapa autentiska situationer. Den integrerar sociala relationer, diskussioner och 
problemlösning i undervisning. Koppla det till samhället och deras verklighet för att tillfredsställa 
elevernas meningssökande (Caine & Caine, b 1999).  

Aktiv bearbetning 
 
Ett viktigt steg i inlärningsprocessen är att bearbeta de upplevelser eleven tagit in. Elever får tid att 
bearbeta och diskutera de erfarenheter de gör under lång tid för att befästa kunskaper (Caine & Caine, b 
1999). De lärande får tid att känna efter vad de lär sig. Hjärnan behöver ifrågasätta allt den upplever 
genom konstant reflektion, det är människans sätt att utvinna mening ur erfarenheten. Reflektion sker 
både medvetet och omedvetet. Läraren kan hjälpa elever med bearbetning genom att uppmana dem att 
tänka kritiskt, att ställa sonderande frågor, att uppfatta detaljer och att leta stora idéer. Detta leder till 
förståelse och behärskande av innehållet. I metakognitiva aktiviteter, att tala om sina känslor och lyssna 
på beskrivningar av kamraternas känslor kan kunskap utvinnas ur upplevelserna. Metakognition är själva 
kärnan i inlärning. Lärare organiserar undervisningen så att den underlättar den efterföljande omedvetna 
bearbetningen hos eleverna (Caine & Caine, a 1999). 
 
Hur teorierna kan komplettera varandra 
 
Båda teorierna beskriver lärande som utgår från elevers förutsättningar. Hjärnbaserat lärande ger en grund 
för hur lärande kan bedrivas med metoder som ökar trygghet, mening och reflektion hos eleverna. Genom 
att lägga till kunskap om varje elevs inlärningsstil kan lärande bli än mer individanpassad. Kunskap om 
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dessa teorier ökar lärarens medvetenhet om elevers unika förutsättningar och de kan arbeta för att utforma 
undervisning som tar tillvara elevens unika möjligheter. 
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8. DISKUSSION  
 
Mitt arbete med dessa två teorier har varit mycket spännande. Det har varit svårt att inte skriva för mycket 
eftersom det finns så mycket information om dem. Jag tycker att teorierna både på ett teoretiskt och ett 
konkret sätt visar hur lärande som utgår från elevers förutsättningar kan bedrivas. Genom att skapa ett bra 
inlärningsstillstånd i klassen enligt hjärnbaserat lärande och komplettera det med kunskap om elevers 
inlärningsstilar så att de själva kan välja hur de vill arbeta, kan lärande bli meningsfullt för alla i skolan.  
 
De båda teorierna har en mycket positiv syn på människors förutsättningar för lärande. Alla människor 
vill och kan lära om de får göra det utifrån sina egna villkor. De beskriver eleven som aktiv och 
ansvarstagande, en åsikt som väl stämmer överens med målen i läroplanen. Säkert ökar elevers 
motivation och glädje att lära då de får göra det enligt sina premisser. Men jag kan inte tro helt på det 
Jensen (1997) säger att disciplinproblemen försvinner när eleverna får lära enligt hjärnbaserat lärande. En 
del av elevers negativa beteende beror på att deras lärstilar inte tillgodoses, men det är inte hela 
förklaringen. Boström och Wallenberg (1997) hävdar att det finns en del elever som inte kan nås p.g.a. av 
andra problem som otrygghet i hemmet. Den otryggheten försvinner inte när de får lära enligt sina egna 
premisser. Däremot är det skönt att veta att en del av de stökiga elevers beteende beror på att de inte 
klarar av den undervisning som den traditionella skolan erbjuder, och det kan vi ju faktiskt göra något åt. 
Jag tror att det finns en risk för att man från skolans sida skyller på hemmiljön när det kanske är 
undervisningsformen som inte passar eleven. 
 
Efter att ha studerat dessa teorier och deras syn på lärande är det lätt att bli frustrerad. Är detta verkligen 
möjligt att genomföra i verkligheten? Kan skolan tillgodose alla elevers behov? Det känns som om 
resurserna i skolan är alltför begränsade, för få lärare och vuxna i skolan, alltför dåliga ekonomiska 
förutsättningar, för små lokaler o.s.v., listan på faktorer som motverkar denna lärandesyn kan göras lång. 
Jag tror dock att medvetenhet om dessa teorier kan räcka långt. Om lärare tar till sig kunskap om 
människors olika premisser för lärande, kan de med relativt enkla medel skapa undervisning som 
tillgodoser elevers olika behov. Enligt mig är båda teorierna en mycket bra praktisk tillämpning av hur det 
står i Lpo-94 att skolan bör utforma sin undervisning. 
 
Jag anser att om synen på vad som räknas till värdefull kunskap ändras, kan dessa teorier bli accepterade. 
I vår kultur värderar vi kunskaper som bygger på språk och matematik högt. Gardners teori om de sju 
intelligenserna borde tillämpas i skolan och i samhället eftersom alla dessa intelligenser behövs för att 
driva samhället. Alla intelligenser är lika viktiga och borde vara lika högt värderade. Genom att ge alla 
elever en chans till att utveckla sina begåvningar kan de möta samhället med ett gott självförtroende. 
Synen på vad som är ”riktigt” lärande är fortfarande mycket stark i vårt samhälle, den innebär att eleverna 
sitter tysta och lyssnar på läraren. Om dessa teorier blir verklighet i våra skolor kan vi bevisa att 
meningsfullt lärande kan genomföras på andra icke-traditionella metoder, kanske t.o.m. med bättre 
resultat.  
 
Det andra steget tror jag är att samhället måste inse att människor alla är unika och att vi på olika sätt. 
Teorin om hjärnbaserat lärande hävdar att alla elever behöver undervisning som utgår från rätt 
sinnestillstånd och bygger på upplevelser och autentiska erfarenheter. Teorin om inlärningsstilar menar att 
varje elev kräver en unik sammansättning av preferenser för att prestera maximalt. Dessa preferenser kan 
vara svåra att tillgodose för varje elev, men om eleven själv är medveten om sin egen inlärningsstil kan 
eleven själv välja de arbetssätt och den miljö mm som den vet passar honom. Detta förutsätter att läraren 
skapar förutsättningar som gör det möjligt för eleverna att välja arbetssätt som tillgodoser elevers unika 
stilar. 
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Jag tror att om kunskapen om de båda teorierna sprids, kan framtidens undervisning vara mer anpassad 
till de förutsättningar elever har för lärande och fler elever kan lyckas i skolan. Det som oroar mig är dock 
att kunskap om de två teorierna inte sprids. Under min tid på grundskollärarutbildningen vid Linköpings 
universitet har jag enbart fått en frivillig föreläsning om inlärningsstilar, ingen om hjärnbaserat lärande. 
Det är oroande att se att universitetet inte tar till sig nya teorier om lärande och sprider det till 
lärarstuderande. Hur kan undervisning utvecklas om den inte hänger med i forskningens framsteg? Jag 
tror att teorierna inte används dels p.g.a. brist på kunskap om dem och dels för att skolor är ett trögt 
system att ändra på. Caine & Caine (b 1999 s 41) beskriver det så här ”motstånd mot förändring finns 
inbäddat överallt”. Jag tror att många som kommer i kontakt med teorierna tycker att de kräver alltför 
mycket resurser och arbete. Det jag känner mig kritisk mot är Dunn & Dunns test av inlärningsprofilen 
(1995). Dessa frågor kräver väldigt stor metakognition hos eleverna om dem själva och dess lärande. Har 
eleven denna kunskap om sig själv? Testet är dessutom väldigt långt med 14 deltest. Frågan är om en elev 
vars starka sinnesmodalitet inte är auditiv eller visuell klarar av att ens fylla i testet. Kanske är det en 
förklaring till att den inte används så ofta.  
 
En annan indikation som tyder på att dessa idéer inte spridits i Sverige är att jag nästan uteslutande funnit 
böcker som beskriver dessa teorier i ett svenskt förlag. Det kan också ge en risk för snedvridning. Just 
detta förlag anser att teorin är bra, kanske andra förlag förkastar teorierna. En annan förklaring kan vara 
att det inte finns underlag för fler förlag att ge ut böcker om detta område.   
 
Med en ny vidgad syn på kunskap som värdesätter alla elevers begåvning och med medvetenhet om 
människors olika sätt att lära, tror jag att skolor med relativt små medel kan styra in undervisning mot ett 
mer individanpassat lärande. Det handlar om att attityder och värderingar ändras. Människors 
förhållningssätt till lärande och kunskap som sitter så djupt rotad att undervisning ser ut och bedrivs på ett 
speciellt sätt. Genom att sprida medvetenheten om dessa teorier till föräldrar och elever att vi lär på olika 
sätt och lär oss att respektera varandras olikheter. Det viktiga är att inte försöka genomföra allt på en 
gång, utan att ta en sak i taget och bygga vidare på det efterhand man finner olika arbetssätt som kan 
tillgodose en del av elevernas inlärningsstil. Skolans fysiska ramar behöver bli mer flexibla för 
genomförande av dessa teorier, mer samarbete lärarna emellan, större flexibilitet vad gäller scheman och 
ämnen.  
 
Jag hoppas att jag och flera med mig kan finna sätt att genomföra undervisning som bygger på dessa två 
teorier. Framtidens skola tar tillvara på alla elevers unika möjligheter så att alla kan lära på bästa sätt.  
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BILAGA 
 

Exempel ur Frågeformulär, inlärningsstilar 
(Dunn & Dunn, 1995, s 116) 

 
1. Inlärningsmiljö 
A. Ljud     JA NEJ 
 
1. Jag studerar bäst när det är tyst.   ….. ….. 
2. Jag kan arbeta med lite ljud.   ….. ….. 
3. Jag kan förtränga ljud när jag arbetar/studerar.  ….. ….. 
4. I allmänhet kan jag inte koncentrera mig när det är ljud. ….. ….. 
5. Mestadels föredrar jag att studera med dämpad musik. ….. ….. 
6. Jag kan arbeta eller studera med vilket slags musik som helst. ….. ….. 
7. Jag tycker om att studera med rock- eller dansmusik. ….. ….. 
8. Jag har svårt för att koncentrera mig eller studera med musik.  ….. ….. 
9. Jag kan koncentrera mig om folk talar tyst.   ….. ….. 
10. Jag kan studera medan folk talar.   ….. ….. 
11. Jag kan förtränga de flesta ljud när jag koncentrerar mig.  ….. ….. 
12. Det är svårt att förtränga ljudet från teven när jag  

koncentrerar mig.    ….. ….. 
13. Jag blir störd av ljud då jag studerar.   ….. ….. 
14. Musik med text hindrar mig från att studera.  ….. ….. 
 
Nyckel 
Se efter om ditt barn svarat ”JA” på påståendena 1, 4, 8, 12, 13 och 14. Har han/hon svarat 
”JA” på dessa påståenden visar det att ditt barn föredrar att studera och lära sig i lugna tysta 
omgivningar. Om han/hon svarar ”JA” på fyra eller fler av dessa sju påståenden lär barnet sig 
antagligen bäst i tysta omgivningar. Om barnet svarade ”JA” på fyra eller fler av påståendena 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 och 11 lär han/hon sig antagligen bäst om det finns ljud i närheten. Om 
barnet svarat ”JA” på flertalet påståenden kan han/hon antagligen arbeta och lära sig bra i 
båda omgivningarna och föredrar inget framför det andra.  
 


