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 1. BAKGRUND   

Jag har länge känt att något saknas i den svenska skolan. Många elever saknar motivation, 

de är stressade, saknar självkänsla och känner att skolan är meningslös. Min förhoppning är 

att denna trend ska svänga och att fler elever blir intresserade av och motiverade till skolan, 

med alla dess möjligheter. För att detta ska bli verklighet krävs insatser av samhälle, familj 

såväl som skola. Liksom samhället förändras måste också skolan förändras, eller snarare 

utvecklas.  

 

Inledningen till mitt arbete var en teori jag funderat på under några år; nämligen att elever 

sitter stilla för mycket i skolan. Genom att få dem att röra sig mer skulle det leda till en bättre 

inlärning samt öka motivationen bland elever. När jag kom igång med materialinsamlingen 

upptäckte jag många andra viktiga och intressanta faktorer. Att enbart införa mer rörelse i 

skolan skulle inte räcka för att nå ut till flertalet elever. Jag ändrade mig och breddade min 

studie något och valde att titta på olika inlärningsstilar; det sättet som en individ föredrar att 

tänka på, ta in och bearbeta information. Neurologer har under de senare årens forskning 

funnit att människan lär sig, inhämtar och bearbetar information på olika sätt. En 

inlärningsteori utgår fram att en del måste röra på sig för att lära sig, som också var min teori 

från början, andra behöver få information genom andra sinnen såsom syn, hörsel och känsel. 

En annan teori utgår från att elever lär sig genom sina intelligenser istället för genom sina 

sinnen. En tredje teori är att faktorer såsom: miljömässiga, sociologiska, emotionella, 

fysiologiska och psykologiska har betydelse för elevers inlärningmöjligheter. Idén att kunna 

nå fler elever genom att undervisa med olika inlärningsstilar skulle vara till glädje för både 

lärare och elever.  

 
 
2. INLEDNING 
Individualisering har länge varit uppe för diskussion och begreppet kan ifrågasättas. Vad 

innebär det egentligen? Har lärarna det riktigt klart för sig eller är det ett begrepp som vi, var 

och en, definierar på vårt eget sätt. I Läroplanen för det Obligatoriska Skolväsendet 94    

(Lpo 94) skriver Skolverket att: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov.”1 Om vi tittar på hur tillämpningen av Lpo 94 ser ut i den traditionella skolan så är 

förmodligen den generella uppfattningen av individualisering att möta eleven på dess nivå; 

att möta eleven där den befinner sig i utvecklingen, anpassa materialet efter elevens 

kunskaper och låta eleven arbeta i sin arbetstakt. Något som inte tas upp lika ofta när det 

pratas om individualisering är att möta eleven på dess sätt; det vill säga med den inlärningstil 

                                                           
1 Lpo 94, 1 kap, 2 och 9 § 
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som eleven lär sig bäst på. Alla lärare har en ambition att leda elever till kunskap, eget 

lärande och utveckling, men vilka metoder används för att nå dessa mål? Förmodligen kan 

de metoder som används i den traditionella undervisningen förbättras, om pedagoger 

intresserar sig för de framsteg som gjorts inom neurologin de senare åren vad gäller faktorer 

som har betydelse för inlärningen. Denna forskning visar att den traditionella skolan många 

gånger går emot hjärnans normala funktioner att mottaga, bearbeta och lagra information. 

Enligt Grinder har skolan en ”benägenhet att favorisera tänkande med vänster hjärnhalva”.2 

Detta arbetssätt leder till att elever med en dominerande högerhjärna slås ut i skolan. Genom 

att förstå vad som styr hjärnans normala funktioner kan vi lärare lättare anpassa 

undervisningen. Positiva effekter är att lusten att lära ökar, motivation och effektivitet vid 

inlärning förbättras, vilket i sin tur leder till en ökad självkänsla, färre disciplinproblem och 

ökad arbetsglädje bland både lärare och elever.3 Lärare och föräldrar, bör lägga mer vikt på 

att fokusera på elevers inlärning än på själva undervisningen och på så sätt hitta rätt nyckel 

till elevernas inlärningspotential. Att lära ut är inte detsamma som att lära in. Enligt Honey 

och Mumford kan det föreligga skillnader i inlärningsstilar mellan syskon, föräldrar – barn, 

människor i samma yrke, samma kultur etcetera. De menar att när föräldrar och lärare 

försöker undervisa sina barn respektive elever så använder de metoder på vilka sätt de 

själva lär sig. Resultatet av detta blir många gånger frustration och misslyckande från båda 

hållen.4 Enligt Lpo 94 har läraren skyldigheter: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen…” �…� 

”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar.”5 Alla elever är unika och begåvade på sitt sätt och bör få en möjlighet att 

lära sig på bästa sätt; det vill säga på sitt sätt. 

 

 

2.1 Syfte 
Syftet med min studie är att titta på vad de senare årens neurologiska forskning har för 

betydelse för inlärningen. Jag kommer att redogöra för hur hjärnan är uppbyggd, vad den har 

för koppling till och betydelse för inlärningen. Jag har dessutom valt att studera tre 

inlärningsteorier och ge praktiska/pedagogiska exempel på hur de kan användas i en 

klassrumssituation.  

 

 

                                                           
2 Grinder, M. (1991) s 15.  
3 Jensen (1996)   
4 Honey &  Mumford (1982) 
5 Lpo 94  
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2.2 Problemformulering 
�� Vad säger litteraturen om att arbete med inlärningsstilar kan förbättra inlärningen? 

�� Vilka teorier stödjer arbetet med inlärningsstilar och hur kan de tillämpas i 

klassrummet? 

 
 
2.3 Metod 
Arbetet består av en litteraturdel där jag valt att studera dels de senare årens hjärnforskning 

och vad den har för betydelse för inlärning, dels presenterar jag tre olika 

inlärningsstilsteorier. Till litteraturen kopplar jag successivt en praktisk/pedagogisk 

tillämpning av teorierna. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
I litteraturgenomgången kommer jag att väva in egna reflektioner kring forskningen. Jag 

applicerar forskningen till skolmiljön och ger den en praktisk/pedagogisk tillämpning i 

klassrummet. Dessa praktisk-/pedagogiska tillämpningar kommer att redovisas i form av en 

inramning av texten.  
 

3.1 Vad säger hjärnforskningen 
Under de senaste tjugofem åren har det gjorts stora framsteg inom neurologin vad gäller 

koppling hjärna – inlärning. Neurologernas forskning om hjärnans betydelse för inlärningen 

har nu också börjat tillämpas i skolan och en förändring i undervisningen har tagit form. 

Tidigare ansågs intelligens vara något bestämt och oföränderligt, något man föddes med och 

behöll hela livet. Nutida neurologer hävdar att människan själv sätter gränsen för sin 

intelligens och att den bestäms av vad som tros vara möjligt. Alla människor har en förmåga 

att förbättra och utveckla sin intelligens. Forskarna tror också att en människas mentala 

funktioner kan förbättras oberoende av ålder samt att intelligensen kan ökas och utvecklas 

genom att medvetet aktivera perception och medvetenhet på flera nivåer än vad som 

vanligtvis används. Det avgörande är om människan befinner sig i en stimulerande miljö eller 

inte.6 

 
3.2 Kemi  
Människans hjärna är uppbyggd av nervceller (neuroner). Cellernas antal varierar i olika 

arter, men i den mänskliga hjärnan finns omkring hundra miljarder celler. Varje cell utvecklar 

upp till tjugotusen grenar (dendriter), liknande grenarna på ett träd, för att lagra information. 

Dessa dendriter förgrenar sig i hjärnan och skickar sina meddelanden runt om i hjärnan, 

kroppen och till andra celler. Varje meddelande skickas i form av elektricitet och växlar sedan 

till ett kemiskt flöde när den hoppar över från en cell till en annan. Det är när dessa dendriter 

möter varandra som själva inlärningen sker. 7   

 

Den danske forskaren Larsen hävdar att: ”Ett barn föds som halvfabrikat och vilket 

helfabrikat det blir beror på uppväxtmiljön under barndomen”.8 Han menar att 50% av 

hjärnans nervförbindelser har etablerats fram till fyra års ålder och 80% vid åtta års ålder. 

Full utveckling nås först i puberteten. Även om det därefter inte sker någon nyproduktion av 

nervceller, så skapas nya nervkopplingar varje dag genom fysiska och mentala aktiviteter. 

Lärare och föräldrar har således en viktig uppgift att stimulera barnet i dess hem- och 

                                                           
6 Lazear (1991) 
7 Dryden & Vos (1993)  
8 Larsen (1994) i Maltén (2002) s 21. 
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skolmiljö. Hannaford har i en undersökning av personer från spädbarnsålder till vuxen ålder 

kommit fram till att: ”kompetens i vuxen ålder härstammar från tre stimulansfaktorer i den 

tidiga inlärningsmiljön:  

 

�� rikhaltig sensorisk miljö, både inom- och utomhus, 

�� frihet att undersöka omgivningen med få restriktioner,  

�� föräldrar som finns till hands och kan svara på barnets frågor.”9 

 

Enligt Jensen avgörs inlärningens kvalitet, inte bara av fysiska och mentala aktiviteter som 

Larsen hävdar, utan även av sammansättningen av näringsämne, kemikalier och hormoner i 

hjärnan. Det är därför viktigt att hjärnan berikas med näring i form av vatten, protein, glykos, 

kalk och kalium.  Han poängterar även vikten av motion och fysisk vila.10  

 
3.3 Minne   
Precis som cellerna är uppbyggda liknande grenarna i ett träd, lagrar människan information 

i hjärnan på liknande sätt. Enligt vetenskapsmän skapar hjärnan lagerfiler för olika ämnen.  

Ämnet frukt kan till exempel vara indelat i: äpplen, päron, apelsin, banan osv. Vidare skapar 

hjärnan ännu fler grenar utifrån varje frukt som till exempel för äpplen: Ingrid Marie, Åkerö, 

Granny Smith osv. Hjärnan bygger alltså upp ett mönstersystem för olika ämnen.11  

 

Detta mönstersystem i hjärnan talar för användning av ”mindmapping” vid 

informationsinsamling i skolan. Eftersom hjärnan inte kodar av i rader och spalter, det sätt 

som vi vanligtvis för ner anteckningar i, bör "mindmapping" som bygger på förgreningar 

tillämpas. 

 

Enligt Maltén skapas nya nervförbindelser i hjärnan för att lagra ny information i minnet. Dock 

menar han att minnesförmågan är beroende av tre komponenter: upprepning, association 

och känsolanknytning. För att förstärka och göra dessa nervförbindelser permanenta behövs 

dels en upprepning av ny information; det vill säga en kontinuerlig repetition av ny 

information, dels en associativ koppling, det vill säga eleverna behöver få tid att fundera över 

tidigare kunskaper och därefter länka samman dem med den nya kunskapen. Vidare talar  

Maltén talar om vikten av upplevelser med affektiv anknytning. När kunskap upplevs som 

meningsfull omstruktureras och fördjupas den och minnesbehållningen ökar. Genom att göra  

                                                           
9 Hannaford (1997) i Maltén  (2002) s 22.  
10 Jensen (1996) 
11 ibid. 
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lektionerna spännande och lustfyllda leder det till bättre lärande, liksom lustens motpoler 

tråkighet och enformighet kan vara lärandets största fiende. Slutligen tar Maltén upp faktorer 

såsom: sömn, motion kost och stress som främjande eller motverkande av 

minneskapaciteten.12  

 

Enligt Dryden & Vos lagras information på det mest effektiva sätt genom att associera 

informationen med starka bilder eller mönster samt att använda en eller flera av hjärnans 

förmågor. ”Om du vill minnas någonting, så behöver du bara associera (länka samman) det 

med något bekant föremål.”13 Till exempel med hjälp av rimramsan: ”Trettio dagar har 

september, april, juni och november…”14 kan frågan på hur många dagar det är i september 

lätt besvaras utan att behöva ta fram almanackan. Genom att på detta sätt aktivera båda 

hjärnhalvorna; ord – vänstra hjärnhalvan och rim – högra hjärnhalvan lagras informationen 

bättre.  

 

Man kan också lagra textinformation, ex glosor, genom att rita en bild eller göra en rörelse av 

glosan för att befästa den. Om du har ett bildminne kan du lätt plocka fram glosan om du 

tänker på bilden som förknippas med ordet. När det gäller abstrakta ord som inte alltid är så 

lätta att rita kan ett sätt vara att titta på ett föremål, t.ex. kaktusen i fönstret för ordet 

egensinnig. Du kan sen genom att titta på kaktusen aktivera ordet igen. Det viktiga är att 

associera ordet till en sak, bild, ljud eller rörelse, beroende på vilket sätt du lär dig bäst på, 

för en effektiv lagring i hjärnan.  

 
 

3.4 Vågmönster 
Enligt Christer Gudmundsson arbetar hjärnan: ”… på i huvudsak fyra skilda våglängder, 

hjärnvågsmönster”.15 Dessa fyra våglängder benämns: alfa, beta, theta och deltanivån.  
 

�� Betanivå: När en individ pratar, arbetar och löser problem i vaket tillstånd befinner sig 

hjärnan på betanivån. Hjärnan arbetar då med hjärnvågor mellan 13-25 cykler/sekund. 

Betavågorna är de snabbaste hjärnvågorna och någon djupare nivå i medvetandet kan 

inte nås i denna frekvens.  
 

 

                                                           
12 Maltén (2002) 
13 Tony Buzan Use Your Perfect Memory i Dryden & Vos (1993) s 128.  
14 Dryden & Vos (1993) 129. 
15 Gudmundsson (1997) s 48.  
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�� Alfanivå: I denna nivå arbetar hjärnan med en frekvens på 7-13 cykler/sekund och en 

avspänd koncentration skapas i hjärnan. Det är denna frekvens som eftersträvas i 

samband med inlärningstillfällen eftersom den underlättar inlärning och god 

minnesförmåga.  

�� Thetanivå: Hjärnfrekvensen ligger i thetanivån på mellan 3-7 cykler/sekund. I denna 

frekvens befinner man sig i ett dagdrömstillstånd som kan förekomma när kreativa 

människor håller på med skapande verksamhet av något slag. Dessa vågor dominerar 

också under nattens drömperioder. 

�� Deltanivå: Här befinner vi oss under nattens drömlösa perioder och hjärnvågorna ligger 

omkring 0,1-3 cykler/sekund.16 

 

Gudmundsson påstår vidare att: ”Man kan lära sig använda rätt frekvens vid rätt tillfälle.”17 

Tanken bakom denna teori i skolsituation är att presentera ny och svår information när 

hjärnan befinner sig i just alfanivån, avspänd koncentration; ett tillstånd då elever lär in och 

lär ut på lättast möjliga sätt med minsta möjliga påfrestning för kropp och sinne. En elev blir 

mer koncentrerad och öppen för information i en inlärningssituation ju mer avspänd han är 

medan stress skapar blockeringar hos eleverna. Dessutom ökas minneskapaciteten i detta 

tillstånd av avspänd koncentration.18  

 

Att elever kan blockera sin inlärningsprocess kan bero på olika faktorer. Känslostämningar 

som irritation, rädsla, hat och själviskhet är några faktorer som kan skapa blockeringar hos 

eleverna. Ett sätt är skapa lugn i klassrummet är just att försätta eleverna i ett tillstånd av 

avspänd koncentration. Hur kan då detta alfatillstånd uppnås i skolsituation? Enligt 

Gudmundsson kan man genom avslappnings- och djupandningsövningar eller genom att 

lyssna på avslappningsmusik försätta eleverna i ett alfatillstånd. Det här tillståndet är, som 

sagts, lämpligt när ny och svår information ska presenteras för eleverna. Det är också ett bra 

tillstånd vid provtillfällen då många elever stressar upp sig och kan få onödiga blockeringar.   

 

Avspänningsövning: låt eleverna sitta eller ligga behagligt i ett ljudlöst rum, koncentrera sig 

först på andningen, därefter gå igenom muskelgrupperna. Låt eleverna spänna höger hand 

och underarm så hårt de kan. Släpp därefter all spänning. Gör detsamma med vänster hand 

och underarm. Gå sen vidare till överarm, panna, ögon, näsa, kinder, mun, hals, bröst, buk, 

rygg, stjärt, ben och fötter.19  

                                                           
16 ibid. 
17 ibid. 
18 ibid. s 48ff.    
19 ibid. s 59ff. 
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Djupandningsövning: låt eleverna sätta sig bekvämt, sluta ögonen, andas genom näsan 

med långsamma, djupa andetag, låta magen stiga vid inandning och sjunka vid utandning. 

Utandningen ska vara långsammare än inandningen.20  

 

Vidare menar Gudmundsson att: ”Rätt vald musik kan underlätta inlärning genom att skapa 

ett extra psykiskt energitillskott samtidigt som den ger avspänning.”21 Hjärnan har en förmåga 

att sortera upp ny information och placera den i långtidsminnet om informationen presenteras 

när hjärnan befinner sig i alfanivån och tillsammans med musik. Musiken bör ligga i ett tempo 

på 40-60 slag per minut för att uppnå alfanivån. I klassisk musik gäller tempobeteckningarna 

largo, adagio eller andante. Vidare förklarar han att lugn musik har positiva effekter såsom 

att:  

 
�� frigöra energi och känslor  

�� påverka vilja och motivation  

�� stimulera tänkandet, fantasin, kreativiteten och lyssnandet  

�� påverka uppmärksamheten, minnet och välbefinnandet  

�� motverka trötthet, stress och negativa tankar.22  

 

Hannaford instämmer i Gudmundssons teori: ”Olika stressfaktorer kan emellertid ge 

blockeringar som hindrar inlärningsprocessen.”23 Skillnaden är att hon istället förespråkar 

hjärngymnastik för att frigöra blockeringar. Hon förklarar att hjärngymnastikens funktion är att 

reaktivera själ/kropp-systemet för att kunna fortsätta med inlärningsprocessen. 

Hjärngymnastik består av rörelser som korsar kroppens mittlinje. Dessa korsande övningar 

aktiverar själ/kroppsfunktionen och gör eleverna redo för inlärning.24   

 

Hjärngymnastik: låt eleverna röra vid höger knä med vänster hand, snudda med höger 

hand vid vänster skulderblad, låta höger hand röra vid vänster häl och så vidare. Dessa 

övningar görs med både höger och vänster hand. Andra övningar är att simma crawl med en 

arm och bröstsim med andra, röra vid näsan med en hand och örat med den andra och 

tvärtom. Vidare kan man rita åttor i luften med tummarna uppåt; börja i mitten och fortsätt 

sedan uppåt åt höger, gör stora öglor och byt sedan sida. 25   

 

                                                           
20 ibid. s 61. 
21 ibid. s 50.  
22 ibid. s 51f. 
23 Hannaford (1997) s 112. 
24 Hannaford (1997)  
25 Jensen (1997)  
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3.5 Hjärnans två halvor 
Hjärnan är indelad i två halvor; vänster och höger hemisfär, vilka står i förbindelse med 

varandra via hjärnbalken (corpus callosum). De två hemisfärerna kontrollerar olika funktioner 

och behandlar information på olika sätt. Den vänstra hemisfären behandlar information i 

sekvenser; delar av helheter, medan den högra hemisfären lättare behandlar information 

som presenteras  i helheter.26 

               

 

VÄNSTER HEMISFÄR                  HÖGER HEMISFÄR       

                    

                   Språk       Rim   

           Logik                                  Rytm 

     Matematik                Musik 

          Siffror                                    Bilder  

              Ord                    Fantasi 27 

     

                          
 
 

Generellt sett kan man säga att den vänstra hjärnhalvan spelar en avgörande roll för språk 

och matematik, så kallade akademiska aktiviteter. Det är också dessa förmågor som 

fokuseras mest på i den traditionella skolan. Detta betyder inte att förmågor som rim, musik 

och bilder de så kallade kreativa aktiviteterna som bearbetas i högra hjärnhalvan är mindre 

viktiga. För att använda mer av vår hjärnkapacitet än vad vi gör idag måste vi, enligt Lena 

Boström, stimulera den högra hjärnhalvan mer samt att få de båda hjärnhalvorna att 

samarbeta med varandra.28 När både höger och vänster hjärnhalva stimuleras aktiveras 

corpus callosum, länken mellan de båda hjärnhalvorna vars uppgift är att slussa 

meddelanden (miljontals i sekunden) mellan de båda hemisfärerna. Hjärnforskare menar att 

den bästa inlärningen sker när både höger och vänster hjärnhalva aktiveras samt att 

informationen har högt emotionellt värde för eleven. Tänk dig att du lyssnar på en sång. 

Vänster hjärnhalva bearbetar orden i sången och höger hjärnhalva bearbetar musiken. 

Dessutom involveras hjärnans känslocentrum, vilken är nära sammanbunden med hjärnans 

centra för långtidslagring av minnen. Hjärnans olika delar samarbetar samt att sången har ett 

                                                           
26 ibid. 
27 Dryden & Vos (1993) s 118 
28 Boström (1997) 



 13

emotionellt värde för individen Det är alltså ingen tillfällighet att vi lär oss ord i populära 

sånger snabbt och lätt. 29  

 

Hjärnforskningen påvisar alltså vikten av att variera undervisningen och även få med 

högerbaserade färdigheter som musik, rytm, rim, rörelser, kommunikation, bilder, färger och 

känslor i sin undervisning.  

 

 

3.6 Hjärnans tre halvor 
Hjärnan kan även delas in utifrån andra aspekter och ser man ifrån en mer evolutionell 

synvinkel framträder de två halvorna som tre. Enligt Eric Jensen består hjärnan av tre skilda 

hjärnor: reptilhjärnan, däggdjurshjärnan och storhjärnan.30  

 
 
3.6.1 Reptilhjärnan  
Reptilhjärnan är den del av hjärnan som handlar instinktivt och till förmån för människans 

överlevnad. Den kontrollerar många av kroppens instinktiva funktioner, såsom andning, puls 

och inlärda reflexer.31 

 

Forskare har funnit att hjärnan arbetar på helt annorlunda sätt under hot, ångest, negativ 

stress och förvärvad hjälplöshet. Enligt Jensen kan det handla om:  

 

�� fysiska övergrepp från klasskamrater/lärare/familj. 

�� intellektuella hot som angrepp på elevens åsikter eller ifrågasättande av elevens 

kapacitet.  

�� känslomässiga hot såsom sårade känslor eller dåligt självförtroende på grund av 

kritik. 

�� kulturella och sociala hot i form av brist på respekt, isolering från kamrater, ensamhet 

i arbetet, oförmåga att förverkliga personliga mål i skolan, begränsning av resurser, 

skärpta tidsgränser för förväntade prestationer. 32 

 
 

 

                                                           
29 Dryden & Vos (1993) 
30 Jensen  (1996)   
31 Maltén (2002) 
32 Jensen (1996) 
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Det som händer i hjärnan är att blodflödet och den elektriska aktiviteten ökar i reptilhjärnan, 

men avstannar i däggdjurshjärnan och storhjärnan. Detta leder till att hjärnan krymper och  

inte klarar av att ta in ny information och istället blir reptilhjärnans beteende dominanta. I en 

typisk skolsituation styr den saker som hör ihop med omedveten gruppdynamik och sociala 

responer: till exempel spel mellan killar och tjejer, gängbildningar och konformism; att inte  

vilja vika av från normerna ses. Istället för att lägga energi på att motarbeta dessa 

ritualbeteenden kan dessa naturliga beteenden utnyttjas i undervisningssituationen genom 

att skapa ett inlärningsklimat som tar hänsyn till och bekräftar hjärnans funktionssätt. Enligt 

Jensen kan några sätt vara att: låta eleverna välja projekt som de upplever meningsfulla, 

undvika hot, belöningar och pressade tidsgränser och tillhandahålla material som stimulerar 

inlärningen.33  

 
 
3.6.2 Däggdjurshjärnan 
Däggdjurshjärnan har som funktion att bearbeta inkommande sinnesintryck, men även 

utgående impulser till muskler och andra organ. Däggdjurshjärnan är den del i hjärnan som 

med hjälp av sitt limbiska system reglerar känslor och motivation.34  Maltén menar att: ”Det 

limbiska systemet är, i samarbete med hjärnbarken, av stor betydelse för vår förmåga att 

uppleva känslor och motivation, dvs. för utvecklingen av attityder, vilja, inlevelse, motivation, 

engagemang, entusiasm, glädje, ledsnad och ilska.”35 En större mängd nervtrådar löper från 

däggdjurshjärnan till storhjärnbarken än tvärtom. Detta innebär att när en stark känsla 

uppkommer hos en individ, prioriterar hjärnan den känslan framför all annan information. 

Enligt Jensen är detta är ett tecken på att: ”Känslor är viktigare och mer övertygande för 

hjärnan än tankestrukturer på högre nivå �…� All inlärning och tolkning styrs av känslor; 

hjärnan är bokstavligt talat ett enda stort ‘känslopaket’.”36 Negativa känslor gör inlärning 

meningslös, tråkig och svår. Positiva känslor gör den spännande och lustfylld.37 Känslor och 

motivation är således av avgörande betydelse för inlärning och utveckling, liksom förmågan 

att lagra det inlärda i minnet. Det är därför av vikt att aktivera och stimulera det limbiska 

systemet i däggdjurshjärnan hos eleverna.38  

 

 

 

 

                                                           
33 ibid. 
34 Maltén (2002) 
35 ibid. s 37. 
36 Jensen (1996) s 30. 
37 Jensen (1996) 
38 Maltén (2002) 
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Pedagogen har således en viktig uppgift att samspela med det limbiska systemet samtidigt 

som eleverna blir stimulerade till ökad aktivitet. I undervisningen bör pedagogerna välja 

material och texter med ämnen som är intressanta och lätt kan förankras i deras värld. 

Likaså texter som är anpassade till elevens nivå; är den för lätt eller för svår blir den 

ointressant och motivationen sjunker. Eleverna kan också ges möjlighet att påverka sitt eget 

lärande i form av egen planering, val av material eller texter, etcetera.  

 
 

3.6.3 Storhjärnbarken 
Storhjärnbarken utgör åttio procent av vår hjärna och dess viktigaste egenskap är att se och 

skapa mönster. Den tolkar signaler, försöker se relationer och sorterar information i 

hjärnan.39 

 
”Hjärnans förmåga och strävan efter att skapa eller avslöja meningsfulla mönster är en av 

nycklarna till förståelse och aktivt främjande av inlärning.”40 Enligt Hart är det av avgörande 

betydelse för hjärnan att hitta dessa mönster av tidigare information som den lägger ihop och 

uppdaterar till nya mönster. Han menar att: ”all inlärning är ett skapande av meningsfulla 

mönster ur oordning och förvirring.”41 Även Jensen understryker vikten av att förbereda 

eleverna, eller snarare deras hjärnor, på kommande information för att bättre främja 

inlärning. Enligt Jensen är så kallade blänkare en gynnsam inlärningsmetod. Att ge eleverna 

blänkare innebär att man i förväg förbereder eleverna på vad de kommer att arbeta med 

längre fram. Exempel på en blänkare kan vara att på tavlan eller på en OH snabbt visa en 

grammatikstruktur någon vecka i förväg. När det sen är dags att introducera arbetsområdet 

har eleverna redan en liten inblick och förförståelse för ämnet och hjärnan är förberedd.42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Jensen (1996) 
40 ibid. s 32 
41 Hart i Jensen (2002) s 32. 
42 Jensen (1996) 
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4. TRE PERSPEKTIV PÅ INLÄRNINGSSTILAR.  
 
 
4.1 Historik  
 
Att arbeta med inlärningsstilar inom undervisningen är inte ett nytt begrepp utan redan under 

Antiken hade Platon liknande idéer; ”… använd inte tvång utan låt undervisningen vid unga 

år vara en sorts nöje – så finner du lättare barnets anlag.”43 Även andra föregångare inom 

den moderna utbildningen har utvecklat undervisningsmetoder som bygger på annat än 

traditionell, verbal pedagogik. På 1700-talet kunde man i Jean Jacques Rousseaus 

avhandling om undervisning, Émile, läsa att barn måste lära sig genom upplevelser och inte 

ord, genom livets bok och inte genom böcker. Johann Heinrich Pestalozzi, en schweizisk 

reformator, betonade en integrerad kursplan som byggde på fysisk, moralisk och intellektuell 

träning baserad på verkliga upplevelser. Vidare, i början på 1900-talet, utvecklade Maria 

Montessori och John Dewey undervisningsmetoder som byggde på multiintelligensliknande 

tekniker. Montessori är känd för att ha utvecklat självinstruerande material som till exempel 

de taktila bokstäverna. Dewey, i sin tur, ville se klassrummet som ett miniatyrsamhälle.44   

 
4.2 Bandler & Grinder - Inlärningsstilar 

Bandler och Grinder har i sin forskning utvecklat en modell de benämner Neuro Linguistic 

Programming (NLP). Denna modell kopplar samman kropp och sinne. Grinder förklarar NLP: 

’”Neuro” innebär erfarenheter som kommer genom de fem sinnena (nerverna) och 

”lingvistisk” syftar på att hjärnan kodar sina upplevelser till språk (ord). Alltså är NLP studiet 

av ”ord och nerver”’.45 Bandler och Grinder utformade denna modell för att beskriva vad som 

kan göras för att få och bibehålla kontakt med andra människor. De har funnit ett, vad de 

kallar, representativt system, som i sig består av tre primära system: visuell, auditiv och 

kinestetisk/taktil. Dessa system används vid informationsinhämtande.46 Grinder, bror till 

Grinder, har gjort verklighet av Bandlers och Grinders modell och applicerat dem till 

skolsituationen. Tanken är att lärare ska kunna använda modellen för att nå sina elever på 

ett mer effektivt sätt, nämligen genom att undervisa eleverna genom deras inlärningsstil; 

visuell, auditiv eller kinestetisk/taktil. Dessa inlärningsstilar innebär att människan lär sig på 

olika sätt; tar in information genom olika kanaler och bearbetar den på olika sätt. Eleverna 

använder alltså sina sinnen – syn, hörsel och rörelse/känsel – för att ta in, bearbeta och 

bibehålla information.47 

 
                                                           
43 Armstrong (1994) s 55. 
44 ibid. 
45 Grinder, M. (1991) s 14. 
46 Steinberg. J.M. 1994. 
47 Grinder, M. (1991) 
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En del elever är mycket visuella: de måste se allting. 
Andra vill inte se någonting som är skrivet:  
De är mer av den auditiva typen. 
Andra är kinestetiska: de måste stå upp eller röra sig.  
De lär sig även abstrakta ting genom att röra sin kropp.48  

 
Tanken med denna multisensoriska undervisningsmetod är att läraren tillämpar elevernas 

individuella inlärningsstilar: visuell, auditiv eller kinestetisk/taktil i sin undervisning; det vill 

säga presenterar information på tre olika sätt. Enligt denna teori är det läraren som anpassar 

sig till eleverna och deras stilar genom att variera undervisningen för att nå ut till dem, istället 

för att eleverna anpassar sig till lärarens undervisning.49 Bandler och Grinder menar att det är 

de som har ett flexibelt beteendemönster som lyckas i sin gärning. Det visade sig i deras 

forskning att de som bemötte en individ med samma representativa system som individen 

själv, fick goda resultat. Till exempel genom att svara en visuell: ”Jag ser vad du menar”, en 

auditiv: ”Jag hör vad du säger” och kinestetisk/taktil: ”Jag förstår hur det känns”.50 Förutom 

att läraren anpassar sig till eleverna är målet att eleverna själva ska lära sig att använda sina 

sinnen, såväl starka som svaga inlärningskanaler. Tanken är att använda den primära 

inlärningskanalen när ny information presenteras, men även att stärka de sekundära 

inlärningskanalerna. När eleverna kommer ut i samhället och arbetslivet kommer information 

inte alltid att presenteras genom just deras starka inlärningskanal. Det är därför viktigt att 

eleverna blir medvetna om sin inlärningsstil och stärker även de svaga inlärningskanalerna 

för att själva kunna påverka sin inlärning i framtiden. Det kan vi ta lärdom av genom det 

välkända ordspråket: ”Ge mig en fisk och jag får mat för dagen. Lär mig fiska och jag har mat 

för resten av livet.”51  

 

De flesta människor kombinerar alla tre stilarna på olika sätt, men oftast är ett sinne starkare 

än de andra. Det betyder inte att övriga sinnen är oviktiga i inlärningen, men det är viktigt för 

eleverna att få möjlighet att använda sitt starka sinne när ny och svår information behandlas 

och sedan komplettera med och träna övriga sinnen. Enligt Dunn och Treffinger är en 

kardinalregel att: ”Nytt och svårt material ska introduceras med hjälp av varje barns 

individuella perceptuella förmåga, förstärkas genom ett andra eller tredje (men annorlunda) 

sinne, och ska sedan tillämpas genom att man låter barnet använda sig av informationen.”52 

Sylwester har i sin forskning kommit fram till att ”… om du arbetar på ett sätt utvecklas en 

elektrokemisk bindning i hjärnan, men om du arbetar på flera sätt utvecklas flera.”53 

                                                           
48 Charles Schmid, grundare av LIND Institute. Learning In a New Dimension 
    i Dryden & Vos (1993) s 126. 
49 Jensen (1995). 
50 Steinberg (1994) s 65. 
51 Välkänt ordspråk. 
52 Dunn & Treffinger  s 134. 
53 Boström mfl.  s 5. 
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Neurologiskt kan man beskriva det som att ju fler sinnen som aktiveras, desto bättre 

inlärning.  

 

 

4.2.1 De tre inlärningsstilarna 
�� Visuell inlärare lär sig bäst med ögonen; genom att titta på bilder på det som studeras. 

Eleven sitter ofta still och fokuserar på tavlan eller läraren vid genomgångar. Hon kisar 

eller blinkar ofta med ögonen när hon håller på att lära in. Den visuella inläraren läser 

och stavar bra. Det hon ser, det kommer hon ihåg. Vidare har hon en snabb 

inlärningsförmåga och har det lätt för sig i skolan, mycket på grund av att den 

traditionella skolan jobbar mycket med visuella medel. Hon blir lätt uttråkad när lärare 

upprepar tidigare genomgångar och behöver därför många extrauppgifter.    

 

�� Auditiv inlärare lär sig bäst med hörseln; genom ljud, musik och samtal. Det är denna 

elev som trummar på bänken med pennan eller stampar med foten i golvet, just för att 

skapa en rytm som gör att hon minns informationen lättare. Den auditiva eleven är 

allmänt social och pratar gärna både för sig själv och med andra. Diskussioner är ett bra 

sätt för henne att komma ihåg saker. Hon föredrar också att föra en dialog med läraren 

och själv sätta ord på sina kunskaper. Färdigheter som läsning och skrivning är svåra för 

den auditiva inläraren. Hon föredrar istället muntliga aktiviteter och har lätt att lära språk, 

så länge det är på muntlig nivå.  

 

�� Kinestetisk-taktila inlärare lär sig bäst med kroppen; genom att röra sig, vara delaktig, 

experimentera och uppleva i klassrummet. Hon är vanligtvis också en stark 

känslomänniska. Det är därför viktigt att undervisningen känns lustfylld för denna eleven. 

Den kinestetiska inläraren har också det bästa långtidsminnet. Det tar lite längre tid att 

lära sig och många gånger lär sig den kinestetiske eleven genom vad man enligt den 

traditionella skolan skulle kalla icke-traditionella metoder, men när hon väl lärt sig så 

sitter kunskapen där. Bland de kinestetiska eleverna räknas också de taktila. Dessa 

känns ofta igen på att de har svårt att hålla fingrarna i styr och behöver ha något att 

plocka med. När hon får något i handen stimuleras inlärningen via perceptorer i händer 

och fingrar. Hon kan likaså aktivera tidigare inlärda kunskaper genom att hålla i något. 

Den kinestetiskt-taktila eleven har vad man kallar ett muskelminne.54  

 
Grinder har i sina klassrumsundersökningar funnit att 22 av 30 elever i en klass har tillräcklig 

kapacitet för att klara av studierna oberoende av läraren och hans undervisningsmetoder. 
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Dessa elever är alltså tillräckligt kinestetiska, auditiva eller visuella för att inte stoppas in i ett 

fack. Två till tre elever har problem med sina studier av andra orsaker än läraren och hans 

metoder; såsom psykiska problem, hemförhållanden etcetera. De övriga fyra till sex eleverna 

har en dominerande inlärningsstil det vill säga de är enbart kinestetiska, auditiva eller 

visuella. Denna grupp av elever får 60-80 % av lärarens uppmärksamhet i en 

klassrumssituation. Det är också denna grupp som oftast slås ut i skolan eller hamnar i 

specialgrupper. Genomsnittseleven har, som ovan nämnt, många gånger tillräcklig förmåga 

att följa undervisningen och klarar sig bra, men för dessa endominanta elever är det viktigt 

att även undervisning enligt deras inlärningsstil erbjuds. När innehållet betonas måste 

läraren använda multisensoriska metoder för att eleven ska kunna välja vilken del av 

genomgången de ska koncentrera sig på. I en klass finns flera stilar och för att nå varje 

individ på rätt sätt måste pedagogerna erbjuda en undervisning som täcker dem alla.55 

 
Precis som vår hjärna är flexibel under hela livet, är en persons inlärningsstil inte konstant 

från det att vi föds. Grinder har i sin studie även funnit att de olika stilarna är mer eller mindre 

dominanta i olika åldersgrupper och att undervisningen i skolan inte alltid anpassas efter 

eleverna och deras sätt att lära. Vid fem till sju års ålder är det främst den kinestetiska 

intelligensen som dominerar. Barn lär sig genom att röra vid, lukta, smaka, banka på och 

plocka isär. När barnen är mellan åtta till elva år övergår de från att vara kinestetiska till 

auditiva. Likaså övergår den traditionella undervisningen här till att var auditiv. I praktiken 

leder detta ofta till att barn som ännu inte klarar av den auditiva undervisningen placeras i 

stödgrupper. Mellan tolv och femton år övergår undervisningssätten till att bli mer visuella. 

Begrepp blir abstrakta och symboliska. Här fortsätter den onda cirkeln; de elever som inte 

har en tillräckligt stark visuell intelligens misslyckas och flyttas också ut i stödgrupper. Dessa 

stödelever är oftast kinestetiska eller auditiva.56 För att undvika denna olyckliga spiral kan ett 

förändrat arbetssätt i skolan, med tillämpning av inlärningsstilar, vara en lösning på delar av 

denna problematik.  

 

4.3 Dunn - Inlärningsfaktorer 
Dunn, en forskare på St John´s University, utgår liksom Bandler och Grinder ifrån att elever 

lär sig genom sina perceptuella kanaler; syn, hörsel, känsel och rörelse, i sin definition av 

inlärningsstilar. Dunn tillsammans med Treffinger påstår att en elev egentligen bara behöver: 

”en enda perceptuell förmåga för att lära sig de flesta saker lätt och bra. Två sinnesförmågor 

bildar en begåvning och om ett barn har tre eller fyra är möjligheterna nästan 

                                                                                                                                                                                     
54 Boström & Wallenberg (1997) samt Internet ** 
55 Grinder, M. (1991) 
56 ibid. 
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obegränsade.”57 I de fall där eleven inte har några speciellt starka perceptuella förmågor 

måste undervisningen ske genom en multisensorisk metod. Den går ut på att information lärs 

ut genom en elevs starkaste perceptuella kanal som sen förstärks genom de övriga, mindre 

starka kanaler. För att sedan kunna bevara den inkomna informationen måste eleven 

behandla den.  

 

Enligt Dunn och Treffinger lär de flesta barn in ny information antingen globalt eller analytiskt. 

”Alla människor lär sig inte på samma sätt. Vi använder hjärnhalvorna olika mycket. Det finns 

de som är mer analytiskt dominerande i sitt sätt att bearbeta information. Andra hanterar 

tillvaron på ett mer helhetsmässigt, holistiskt sätt.”58 En analytiker föredrar enskilt arbete, de 

fokuserar på detaljer och föredrar slutna frågor, medan en holistiker föredrar grupparbete, vill 

se helhet och sammanhang och fundera över orsak och verkan och föredrar öppna frågor.59 

Enligt Gudmundsson kan man som generell regel, när man undervisar både analytiker och 

holistiker, introducera en lektion genom att berätta en rolig historia och därefter ge en kort 

överblick av ämnet. När själva arbetet har satt igång kan läraren anpassa uppgifterna efter 

hur de analytiska respektive holistiska eleverna bearbetar information. Har du två olika 

grupper; en med analytiska och en med holistiska elever föreslår Dunn och Prashnig att 

undervisa analytiska elever genom att: skriva direktiv, synpunkter och provtillfällen på 

informationsblad, undervisa genom steg-för-steg med detaljerad information, göra 

understrykningar, följa upp elevers arbeten, skriva kommentarer, ge prov och använda 

visuell förstärkning. Vidare föreslår de att undervisa en grupp holistiska elever genom att: 

låta dem arbeta i grupper med analyser och ”brainstorming”, låta dem skriva egna berättelser 

och göra diagram, undvika för mycket fakta och visa hur fakta hänger ihop – i olika system. 

Låta dem spela rollspel, elektrospel, pussel, frågekort och så kallade flip chutes. Vidare 

samarbeta med eleverna så ofta som möjligt, följa upp deras arbeten, uppmuntra ofta så att 

uthålligheten blir bättre och ge positiv feedback även för små framsteg.60 

 

Vidare har Dunn och Treffinger i sin forskning funnit att: ”inlärningsstilen i mycket högre 

omfattning än vi trodde var möjligt är beroende av en persons biologiska beskaffenhet men 

omfattar mer än biologi.”61 De menar att begreppet inlärningsstilar omfattar även andra 

faktorer som kan bestämma den inlärningsstil en elev föredrar. De har identifierat 21 element 

i en modell som alla har betydelse för en individs inlärningsstil. Denna modell visar på 

miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer som inverkar 

                                                           
57 Dunn & Treffinger (1992) s 39. 
58 Gudmundsson (1997) s 22. 
59 Creative Learning Systems (textmaterial) 
60 Dunn & Prashnig  (1996) 
61 Dunn & Treffinger (1992) s 24. 
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på inlärningsprocessen. Dessa element kontrollerar hur vi koncentrerar oss, behandlar och 

minns information. Dunns och Treffingers forskning har visat att de biologiska elementen; 

miljömässiga, fysiologiska och psykologiska förblir relativt stabila livet ut och att en 

människas inlärningsstil är till 60 % genetiskt betingad och att resten utvecklas genom 

erfarenhet.62 

 

4.3.1 Inlärningsstilsmodellen - De 21 elementen    
 
 
 

�� Miljömässiga 

�� Emotionella 

�� Sociologiska 

�� Fysiologiska 

�� Psykologiska 63 
 
 
 

�� Miljö: Bland eleverna i ett klassrum finner vi olika preferenser vad gäller till exempel ljud, 

ljus, möblering och temperatur. Detta innebär att elever lär sig bäst om de befinner sig i 

den miljö som uppfyller just deras personliga preferenser.  

 

I det här avseendet kan det i praktiken vara problematiskt att tillgodose alla de personliga 

behov som finns i ett klassrum. Ett sätt kan vara att eleverna får ta del av inredningen för att 

få med sina preferenser: en avskärmad hörna för tyst läsning, en yta för rörliga aktiviteter, en 

mörk hörna för video eller läsning etc. I den mån resurser finns, i fråga om lokaler, medel och 

lärare kan en individualisering som denna uppfyllas.  

 

�� Emotionella faktorer: ”Barn är och förblir motiverade när de själva tycker att det de gör 

är roligt.”64 Hjärnforskare har, som tidigare nämnts, funnit att känslor spelar en viktig roll 

för inlärningen. Elever minns lättare information som har högt emotionellt värde. Detta 

beror på att känslocentrat är nära sammanbundet med hjärnans centra för  

långtidslagring av minnen. 

 

                                                           
62 Boström & Wallenberg (1997) s 72. 
63 Internet* 
64 Boström &  Svantesson (1998) s 12.  
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Med denna kunskap kan lärare enklare skapa motivation bland eleverna genom att: välja 

texter som eleverna känner igen sig i, låta eleverna själva välja texter, låta dem engagera sig 

känslomässigt under eller omedelbart efter en inlärningssession genom att arbeta med 

skapande dramatik, spela rollspel, debattera, delta i frågesporter, spela spel, ägna sig åt 

sociala ritualer eller ordna festligheter. Dessa aktiviteter kan i sin tur leda till bättre 

uthållighet, ansvarskänsla och struktur.  

 

�� Sociala faktorer: De sociologiska behoven är, liksom de miljömässiga, individuella. ”Att 

få känna sig accepterad, bli sedd och respekterad samt att känna sig trygg i en grupp är 

viktigt för att lärande ska ske”.65 Gruppdynamiken spelar alltså en viktig roll i inlärningen. 

Enligt paret Dunn och Treffinger har elever olika preferenser hur de vill jobba: 

individuellt, i par, i grupp, i team eller tillsammans med vuxna. I varje arbetssätt finns det 

svårigheter. Viktigt är att eleverna får möjlighet att träna sig i att jobba i alla slags 

grupperingar.66 

 

�� Fysiologiska behov: De fysiologiska behoven: tid, matintag och rörlighet är några 

faktorer som kontrollerar hur eleverna koncentrerar sig. Dunn och Treffinger har i sin 

forskning funnit att endast 1/3 av alla elever föredrar inlärning på morgonen och att 

elever generellt sett har svårt att koncentrera sig före klockan 10 på morgonen. De 

menar att inlärning mellan klockan 10-15 är det mest effektiva för inlärning. Läraren 

uppfyller visserligen inte allas personliga behov, men täcker en relativt stor grupp.67  

 

I praktiken utgår man många gånger från att alla elever lär sig bäst och är som mest 

klartänkta på morgontimmarna. Som skolan är utformad idag är det inte praktiskt möjligt att 

genomföra förändringar som passar både morgonpigga och nattugglor. Dock skulle en enkel 

förändring kunna vara att införa en halvtimmes flextid. Många skolor har eget arbete ett par 

timmar i veckan och det kan till exempel läggas på morgnarna och på eftermiddagarna. 

Morgonpigga elever kommer in klockan åtta och jobbar med det som ska göras och gör 

likaså på eftermiddagen om de föredrar det.  

 

Vidare påstår Dunn & Treffinger att även matintag och elevers rörelsebehov ingår i de 

fysiologiska behoven. Eleverna föredrar att äta på olika tider och har olika energinivåer 

under dagen som inverkar på förutsättningarna för inlärning.68  

 
                                                           
65 Boström & Svantesson (1998) s 7. 
66 Dunn & Treffinger (1992) 
67 ibid. 
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Vilka åtgärder kan då göras i klassrummet åt denna problematik? Ett enkelt sätt är att låta 

eleverna ha med sig frukt och dryck i klassrummet. För att det inte ska smaskas och bli ett 

spring till vattenkranen titt som tätt under lektionen kan det tillåtas efter den gemensamma 

genomgången när arbetet väl är igång.  

 

Eleverna har också olika rörelsebehov, i synnerhet de kinestetiska eleverna som 

behöver mycket rörelse. En grundregel kan vara att försöka variera undervisningen 

genom att införa mer rörelse under lektionerna, det är till alla elevers glädje och nytta, 

även om de inte är kinestetiska.  

 

�� Psykologiska faktorer: Enligt Dunn och Treffinger är en individs olika tankestilar en 

psykologisk faktor som inverkar på inlärning och informationsintagande. Tankestilar hos 

elever kan vara impulsiva, reflekterande eller flexibla; där eleven har en förmåga att 

anpassa sitt sätt att tänka efter situationen. I dagens samhälle är informationsflödet så 

stort och går så snabbt är det svårt att klara sig med enbart en av dessa stilar, det mest 

effektiva vore en flexibel tankestil. Eftertänksamma elever behöver tid för tankearbete 

och bör uppmuntras att försöka att vara impulsiva då och då. Vid redovisningar, läxor 

och prov behöver eleven arbetsformer som ger lugn och ro samt tid. Impulsiva elever 

rekommenderas att gå på sin magkänsla i viktiga frågor, men de bör uppmuntras att 

tänka efter lite extra någon gång. Vid redovisningar behöver dessa elever diskutera och 

få möjlighet till rörelse och aktivitet.69  

 
4.4 Gardner – De sju intelligenserna  
De senaste årens forskning har funnit att människan, förutom en språklig och en matematisk 

intelligens, som tidigare ansågs mäta intelligens, har minst fem intelligenscentra till i hjärnan. 

Den främste forskaren för denna teori är Howard Gardner, kognitiv psykolog vid Harvard 

University.  

 

Gardner har betytt mycket för frammarschen och utvecklingen av teorin om de sju 

intelligenserna som han även benämner: de multipla intelligenserna eller multiintelligens- 

teorin (MI-teorin). År 1983 publicerades hans bok De sju intelligenserna (på engelska: 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences) som kom att förändra den traditionella 

syn man tidigare haft om människans intelligens. Gardner ifrågasatte validiteten i de idag 

fortfarande aktuella IQ-proven, utformade av den franske psykologen Alfred Binet i början av 

1900-talet, och deras sätt att bestämma en persons intelligens. Gardner menade att dessa 

                                                                                                                                                                                     
68 ibid. 
69 ibid. 
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IQ-test endast bestod av isolerade uppgifter och genomfördes i en onaturlig inlärningsmiljö 

och kunde därför inte ge rätt bedömning av en människas intelligens. Han menade istället att 

intelligens är något som har ”att göra med förmågan att (1) lösa problem och (2) skapa något 

meningsfullt och naturligt sammanhang.”70 Enligt Gardner kan IQ-test endast bestämma en 

människas logisk-matematiska och lingvistiska intelligens. Förmågor som återfinns i vänster 

hjärnhalva. I Gardners studie studerades olika sorts människor; människor från olika kulturer, 

idiots savants, hjärnskadade samt de kognitiva profilerna hos begåvade barn. Han insåg att 

intelligens kan uttryckas i många olika former och att även de med högerorienterad 

hjärndominans var intelligenta. Förutom språklig och logisk-matematisk begåvning, de man 

alltså tidigare ansett var uttryck för intelligens, identifierade han också taktil-kinestetisk, 

visuell-spatial, musikalisk, interpersonell och intrapersonell intelligens.71 

 

 

4.4.1 Sju intelligenscentrum  
 

Lingvistisk intelligens: innefattar förmågan att använda språket muntligt och 

skriftligt; behärska språkets uppbyggnad (syntax), språkets ljud (fonologi), 

betydelsen av språket (semantik) och den praktiska användningen 

(pragmatiska dimensionen) av språket. I skolsituation använder vi den 

lingvistiska intelligensen för att: övertyga andra om något, minnas information, 

informera och analysera själva språket. Vanliga yrken som kräver stark 

lingvistisk intelligens är författare, journalister, politiker och lärare. 

 

Logisk-matematisk intelligens: förmågan att göra beräkningar, resonera 

logiskt och använda abstrakt symboliskt tänkande. Intelligensen innefattar 

också förmågan att uppfatta relationer och samband samt förklaringar och 

analyser (orsak - verkan, om – i så fall). Vanliga yrken som kräver stark logisk-

matematisk intelligens är ekonomer, matematiker, vetenskapsmän och 

datorprogrammerare och lärare.  

 

 Kinestetisk-taktil intelligens: förmågan att handskas med föremål och 

använda kroppen i olika fysiska färdigheter och för att uttrycka tankar och 

känslor. Intelligens förknippas med koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, 

smidighet och hastighet. Vanliga yrken som kräver stark taktil-kinestetisk 

intelligens är idrottsutövare, hantverkare, sjukgymnaster och idrottslärare. 

 
                                                           
70 Armstrong (1994) s 11. 
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Visuell-spatial intelligens: förmågan att visualisera, att tänka spatialt och i 

bilder, att grafiskt åskådliggöra visuella och spatiala idéer, att tänka 

tredimensionellt. Intelligensen förknippas med känsla för färg, linje, mönster och 

form. Vanliga yrken som kräver stark visuell-spatial intelligens är arkitekter, 

konstnärer och  uppfinnare. 

 
Musikalisk intelligens: förmågan att känna igen, skapa, reproducera och 

reflektera över musik. Intelligensen innefattar känsla för rytm, tonhöjd och 

melodi i ett musikstycke. Vanliga yrken som kräver stark musikalisk intelligens 

är musiker, kompositörer, musikkritiker och dirigenter.  

 
Interpersonell (social) intelligens: förmågan att förstå andra; att uppfatta 

skillnader i humör, känslor och avsikter hos andra människor samt att kunna 

samspela med dem. Intelligensen förknippas med kommunikation; verbal och 

icke-verbal. Vanliga yrken som kräver stark interpersonell intelligens är 

psykologer, sjuksköterskor, försäljare och lärare. 

 
Intrapersonell (självkännedom) intelligens: förmågan till självdisciplin, 

självkännedom och självanalys; att se sina starka respektive svaga sidor och att 

handla på ett lämpligt sätt utifrån dem. Vanliga yrken som kräver stark 

intrapersonell intelligens är psykologer, präster, terapeuter och 

psykologilärare.72 

 
Enligt Gardner har alla människor tillgång till dessa sju intelligenser, dock är någon eller 

några starkare än de andra. Forskningen går framåt och man tror att människan besitter 

ännu fler än dessa sju intelligenser. Dessa intelligenser, som också kan kallas begåvningar, 

är i stor utsträckning genetiskt bestämda, men där finns ett utrymme för miljöstimulans. 

Genom att träna våra intelligenser genom våra sinnen kan vi bli bättre inom varje intelligens. 

Boström menar att: ”För att nå alla elever bör du se till att variera pedagogiken och att 

stimulera alla sju intelligenser i din undervisning. Genom att variera arbetssättet med flera 

olika inslag ger du fler elever möjligheter att utveckla såväl de starka som de svaga 

sidorna.”73  

 

                                                                                                                                                                                     
71 Gardner (1994) 
72 Internet*** 
73 Boström & Wallenberg (1997) s 23. 
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Hjärnforskare har dessutom funnit att var och en av dessa intelligenser är lokaliserade till 

skilda delar av det neurofysiologiska systemet. Dock är de inte helt fristående från varandra, 

utan hjärnans olika centra fungerar som en integrerad helhet. 74 
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”Förändringen i vårt sätt att se på hur man ska utvärdera intelligens återspeglar ett viktigt 

framsteg i multintelligensteorin: vi gör nu skillnad mellan intelligenser, domäner och fält.”76 

Enligt Gardner har varje individ, ur ett neurobiologiskt perspektiv, en eller flera intellektuella 

fallenheter som en del av sin natur. Han menar också att människan föds in i kulturer som 

omfattar olika domäner. Dessa domäner innefattar områden som discipliner och hantverk 

som man kan lära sig att behärska och inom vilka man kan utvärdera skickligheten hos en 

individ. Även om det sker ett samspel mellan intelligenser och domäner menar Gardner att 

det är viktigt att inte blanda ihop de två begreppen. En människa med en viss intelligens dras 

till den    domän som innefattar just den intelligensen, men oftast behövs ett samspel mellan 

fler intelligenser för att bemästra domänen fullt ut. En dansare till exempel som har kinestetik 

som dominerande intelligens är även beroende av musikalisk och personlig intelligens för att 

kunna bemästra dansens konst. En intelligens är alltså inte isolerad från de andra. Vidare 

menar Gardner att fältet blir betydelsefullt, så snart människan skaffat sig en viss kompetens 

inom ett område. ”Fältet, som är ett sociologiskt begrepp, innefattar de människor, 

institutioner, belöningssystem osv, som värderar och bedömer individuella prestationerna i 
                                                           
74 Maltén (2002) 
75  
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kulturen.”77 Detta innebär att responsen från denna grupp är av avgörande betydelse för om 

en individ lyckas eller inte inom sin domän. I skolsituation är alltså skolmiljön med lärare, 

annan personal och klasskamrater av avgörande betydelse för eleverna. Positiv respons 

föder framgång, medan negativ respons leder till misslyckande. Enligt Csikszentmihalyi har 

denna treenighet: intelligens, domän och fält betydelse för kreativiteten. Han menar att den 

växer fram genom ett sampel mellan individen; som har en eller flera förmågor och 

egenskaper, domäner där individen har möjlighet att förkovra sig och överträffa sig själv och 

slutligen det fält där prestationerna bedöms.78     

 

                                                                                                                                                                                     
76 Gardner (1994)  s XVI. 
77 ibid. s XVII. 
78 ibid.   



 28

5. SLUTDISKUSSION   
 
Att utbilda barn och ungdomar är en livsviktig uppgift och det är också vårt uppdrag som 

lärare och pedagoger. För att lyckas i den rollen anser jag att lärare måste utveckla sig 

utifrån den traditionella lärarrollen. Jag vill med detta arbete visa att genom att förstå vilka 

principer som styr hjärnans normala funktioner kan vi lärare bli bättre på att lära våra elever 

att lära. Med kunskapen inom neurologin kan vi förändra undervisningen och variera den 

efter varje elevs behov.     

 

Om vi accepterar de ovan nämnda teorierna, det vill säga att människan har olika kognitiva 

profiler, så måste förändringar göras i pedagogiken. Först och främst måste eleverna bli 

medvetna om dels sina starka och svaga inlärningskanaler och begåvningar (intelligenser), 

dels de preferenser de har för att få en fungerande arbetssituation och miljö. Därefter kan vi 

pedagoger förmedla kunskaper genom att ge eleverna input genom deras starka 

inlärningskanaler. Nästa steg är att eleverna själva lär sig använda sina starka sidor, men 

även att stärka sina svaga sidor.  

 

Vi människor är alla olika; vi ser olika ut och har olika personligheter, vilket gör var och en av 

oss unika. Trots detta ”föses” alla dessa olikheter in i skolan och ”utfodras” på ett likartat sätt. 

Var och en är fortfarande unik och måste bemötas och respekteras för det. Genom att alla 

elevers individuella behov blir uppmärksammade och tillfredställda ökar individualiseringen, 

dit lärarna strävar, enligt Lpo 94: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs olika 

förutsättningar och behov.”79 Andra fördelar är att inlärningen effektiviseras, 

disciplinproblemen minskar samt att klassrumsklimat och arbetsglädje bland elever och 

lärare ökar.  

 

Eftersom alla elever är unika lär de sig också på olika sätt. Det är vår uppgift som pedagoger 

att variera undervisningen så att alla sinnen, intelligenser och preferenser hos eleverna 

tillgodoses och stimuleras så att informationen kan ta sig in i hjärnan genom ”rätt” kanal. 

Dessutom är vår uppgift att ge eleverna rätt verktyg för att själva kunna styra sin inlärning. 

Det bör noteras att det engelska ordet education (svenska: utbildning) kommer av det 

latinska ordet educare och betyder dra ut. Detta tolkar jag som att det är lärarens uppgift att 

dra ut deras förmågor.  

 

Som alla andra djur i vår natur så väljer även människan enklaste vägen i de flesta lägen. 

Vid informationsbearbetning tar många elever således den enklaste vägen och använder sin 

                                                           
79 Lpo 94, 1 kap 2 och 9 § 
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starkaste inlärningskanal. I några fall känner eleven inte explicit till sin egen inlärningsstil, 

men de har ändå av erfarenhet lärt sig metoder som fungerar mer eller mindre väl. Det allra 

viktigaste är att skapa en medvetenhet hos eleverna att det finns stora olikheter i sättet att ta 

till sig information och att ta hänsyn till i undervisningen. 

 

Även om läraren väljer att inte fullt ut jobba med inlärningsstilar i klassrummet, utan kanske 

bara inspireras av idéerna så finns det ändå många fördelar, både för lärare och för elever, 

med att hitta deras stil; att känna till deras starka respektive svaga sidor samt vilka 

preferenser de har ifråga om ljus, ljud, jobba i grupp/individuellt etcetera. Läraren kan med 

enkla medel förändra undervisningssituationen för eleverna och därigenom kan också 

relationen dem emellan förbättras. Elevens självkännedom ökas och därigenom också 

självkänslan.  

 

Kanske viktigaste av allt i denna diskussion är att det inte behöver vara elevens begåvning 

som det är fel på utan det arbetssätt som tillhandahålls av läraren. Som jag tidigare nämnt så 

hamnar många elever i stödgrupper på grund av okunskap om deras inlärningsstil. Genom 

att ta reda på elevens inlärningsstil och utforma undervisningen utifrån den, kan det vara ett 

enkelt och effektivt sätt att förändra och förbättra skolsituationen för många elever, både till 

elevers och lärares glädje och nyttja. 
 

Att ”kunskap är makt” är ett talesätt som de flesta känner till men att sammanfläta det 

kognitiva i att självständigt erövra ny kunskap och det kreativa i att skapa nya idéer kräver en 

del arbete, såväl för den studerande som för den utbildande parten. Det är ingen diskussion 

om att alla människor föds med sina egna kvalitéer eller intelligenser, det är bara en fråga 

om att lärarna ska kunna ”dra ut” dem på rätt sätt och kunna göra de rättvisa i dagens och 

framtidens utbildningssystem.   

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka hur arbetet med inlärningsstilar fungerar i 

praktiken/i klassrummet – både ur elevens och lärarens perspektiv.   
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