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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Bakgrunden till detta examensarbete är att jag som förälder kom i kontakt med en mycket

entusiastisk lärare som arbetar med inlärningsstilar och individanpassning. Den här läraren

menar att elever har förmågan att lära sig bara de får möjlighet att använda sitt unika inlär-

ningssätt. Kontakten med denna lärare fick jag genom min son som hon har som elev. Han har

upplevt många motgångar och misslyckanden, men tack vare denna lärare och hennes sätt att

arbeta med inlärningsstilar och individanpassning har han fått känna på hur det är att lyckas.

Jag har även stött på begreppet inlärningsstilar under en del av min praktik och det före-

kommer lite av det i lärarutbildningen. Detta har gjort mig nyfiken och intresserad av inlär-

ningsstilar och jag vill lära mig hur jag kan använda det för att hjälpa mina blivande elever i

min kommande yrkesutövning. 

   Denna studie gör jag i första hand för att själv fördjupa mig i ämnet, men min förhoppning

är att väcka intresse och sprida kunskap om hur undervisningen kan individanpassas till andra

lärare och lärarstuderande. Det är skolans skyldighet att anpassa undervisningen till varje

elevs förutsättningar och behov och att skapa gynnsamma förhållanden för elevernas lärande

och kunskapsutveckling. Varje elev är unik och därför kan inte undervisningen se likadan ut

för alla.1

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att utforska hur elever lär med hjälp av teorierna om inlärningsstilar

och att beskriva olika inlärningsstilar. Jag vill dessutom beskriva hur man kan hjälpa eleverna

att hitta sin unika inlärningsstil och att utröna och beskriva hur man kan anpassa under-

visningen till elevernas olika inlärningsstilar. Syftet är också att jämföra några allmänt veder-

tagna teorier med teorierna om inlärningsstilar.  

   Mina frågeställningar är:

Hur lär barn enligt teorierna om inlärningsstilar?

Vilka är förutsättningarna enligt detta synsätt?

Hur lägger man upp undervisningen?

Vad kan man uppnå med detta arbetssätt?

                                                
1 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, 1998.



5

1.3 Metod och material

Denna uppsats är en litteraturstudie där jag har läst litteratur i ämnet. Jag har läst fyra teorier

om inlärning som används i skolan idag, vilka är Skinners, Deweys, Piagets och Vygotskys

teorier. Jag utgår från det jag har läst i Gunn Imsens Elevens värld och Sven G. Hartmans Lä-

rares kunskap.  

   Därefter har jag läst litteratur om inlärningsstilar och hur man kan tillämpa inlärningsstilar i

praktiken och det är detta jag lägger tyngdpunkten på. Jag har utgått från Howard Gardners

De sju intelligenserna. Sedan har jag läst Erik Jensens Aktiv metodik och Hjärnbaserat lä-

rande, där Jensen diskuterar hur hjärnan fungerar och hur man praktiskt kan tillämpa inlär-

ningsstilar i undervisningen. Jag har även använt Rita och Ken Dunns Alla barn är begåvade

på sitt sätt, där makarna Dunn ger sin syn på inlärning och hur man kan använda inlärnings-

stilar i praktiken. Jag har också läst Bruce Campbells Multipla intelligenser - en metodhand-

bok, där han beskriver hur han har kopplat sina metoder till Gardners sju intelligenser och hur

man kan hjälpa elever att komma underfund med sin inlärningsstil. Det går också att läsa om

hur eleverna kan utveckla sina svaga sidor och det finns en del praktiska tips om hur man kan

arbeta för att eleverna ska få använda sina unika egenskaper. Jag har även tittat på Lena

Boströms och Hans Wallenbergs metoder för att underlätta inlärningen för eleverna och detta

har jag läst om i Undervisning till lärande och Inlärning på elevernas villkor. Jag har också

läst Ronald Gross’ Peak Learning – när lärande fungerar som bäst, den riktar sig visserligen

till vuxna men jag tycker den är relevant för detta arbete eftersom den tar upp hur man på

bästa sätt lär sig. Jag har även läst två böcker, som handlar om ledarskap om man vill arbeta

med inlärningsstilar, vilka är: Ledarskap och lärande i klassrummet av Michael Grinder och

Våra arbetsstilar av Barbara Prashnig. Dessa har jag läst för att ta reda på hur man förändrar

och anpassar sin arbetsstil och hur lärarens stil påverkar undervisningen.  Jag har också läst

Nya Inlärningsrevolutionen av Gordon Dryden och Jeanette Vos, den har jag använt som en

uppslagsbok eftersom mycket av det de skriver går att hitta i den andra litteraturen jag har

läst. 

   Till sist för jag en diskussion om vad som anses nytt i forskningen om inlärningsstilar i för-

hållande till de äldre teorierna. Jag kommer även att föra en diskussion om vilka metoder som

används idag och vilka som kan utvecklas. Diskussionen kommer även att innehålla vad jag

ser som användbart och genomförbart i skolan idag. Jag kopplar också diskussionen till styr-

dokumenten för att se om det är möjligt att utföra det uppdrag som skolan och dess personal

har med metoder som är kopplade till teorierna om inlärningsstilar.
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1.4 Avgränsning

I detta arbete har jag valt att fördjupa mig i olika inlärningsstilar utifrån Gardners forskning

om människans intelligenser. Jag har alltså inte fördjupat mig i endast en metod. Litteraturen

jag har valt, har jag valt för att de behandlar flera olika metoder att lära sig på och att de hän-

visar till De sju intelligenserna. Jag har alltså valt bort den litteratur som endast behandlar en

aspekt när det gäller inlärning, t.ex. hur man lär genom musik. Den litteratur jag har valt hän-

visar ofta till den litteratur som behandlar en specifik inlärningsstil. Det finns ganska mycket

litteratur som behandlar inlärningsstilar men det man finner är att mycket av innehållet åter-

kommer och det beror på att författarna hänvisar till varandra. Det som skiljer litteraturen åt

kan vara termerna för inlärningsstilar och praktiska exempel. Jag har försökt välja litteratur

som täcker inlärning genom alla våra sinnen och hur man praktiskt kan använda metoderna i

skolan. Jag har även valt litteratur som är översatt till svenska och det har jag gjort för att

undvika att mina översättningar ska bli felaktiga.

1.5 Lpo 94

Läraren är skyldig att ge eleverna feedback genom betyg och utvecklingssamtal, det ingår i

det uppdrag vi har. Det står i Lpo 94 att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen

stimuleras att inhämta kunskaper.”2  Undervisningen bör varieras för att nå alla elever. Under-

visningen ska också vara allsidig och den ska anpassas till varje elevs förutsättningar och be-

hov. Läraren ska även hjälpa eleverna utveckla sina svaga sidor, detta för att de ska kunna

fungera i samhället i framtiden och för att de ska kunna klara sin utbildning. Eleverna ska

också ges möjlighet att arbeta tillsammans med andra, detta är också viktigt för att de ska ut-

vecklas till fungerande samhällsmedborgare.    

   Det går också att läsa i Lpo 94 att praktiska och estetiska aspekter ska uppmärksammas, det

innebär att eleverna ska få möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskap. Därför ska det fin-

nas inslag i undervisningen som drama, dans, musik och skapande i bild och text. Vidare står

det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen, därför kan inte

undervisningen utformas lika för alla. Skolan ska ge eleverna möjlighet att pröva och utveckla

sin förmåga och ta ett personligt ansvar. Som lärare är man alltså skyldig att variera under-

visningen så att alla elever får sina behov tillfredsställda, det är ett uppdrag vi har.3 

   Det är också viktigt att eleverna får möjlighet att tillämpa sina kunskaper. I Lpo 94 står det

att läsa ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former –

                                                
2 Lpo 94,1998, s. 7. 
3 Ibid.
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såsom fakta, förståelse, färdighet, och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med var-

andra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa

ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.”4  Eleverna har även rätt att vara

med och planera och utvärdera undervisningen och att få välja kurser, ämnen, teman och akti-

viteter. Läraren är alltså skyldig att samarbeta med eleverna när det gäller metoder och inne-

håll. 

   Enligt Lpo 94 ska skolan även sträva efter att ge eleverna trygghet och lust att lära. Trygg-

heten ska grundläggas i hemmet men skolan har också en viktig roll i detta.5

2 Hur barn lär enligt teorin om inlärningsstilar
2.1 Fyra teorier om lärande

Enligt Skinner kan man få individer att lära sig saker genom yttre belöning. Det visar han i

sina djurförsök. Han experimenterade bl.a. med råttor, vilka han gav mat när de utförde ett

visst beteende som han ville uppnå. När djuren insåg att de fick mat om de utförde en viss

handling, upprepade de beteendet. Detta kallar Skinner för förstärkning. Han visste även hur

han skulle göra för att få djuren att sluta med beteendet och det var genom att sluta ge dem

belöningen och detta kallar han för utsläckning. Skinner menar att bestraffning inte har någon

större funktion för att förändra ett beteende. Han säger istället att större effekt uppnås genom

belöning eller om vill man att ett dåligt beteende ska försvinna används utsläckning. Skinners

teori har fått stort fäste när det gäller att forma människors beteende. Han menar att männi-

skan gör det som lönar sig och att individen kan styras och formas utifrån det. Hans teori byg-

ger på att människan har ett behov av välbefinnande och det kan uppnås genom belöning.6

   Piagets teori handlar om intellektuell utveckling, vilket innebär att vårt tänkande utvecklas

från födseln till vuxen ålder. Han menar att utveckling är inlärning som kräver förståelse. Han

säger att vi anpassar och tolkar händelser och att människan hela tiden omvärderar gamla upp-

fattningar. Piaget var intresserad av vad barnen gjorde för fel, han menade att det hade ett

samband med barnets ålder. Det han beskriver är det som är typiskt för barnets olika åldrar.

Han ansåg att barnet undersöker sin omgivning och lär sig genom det och är i och med det sin

egen lärare. 

   Piaget delade in utvecklingen i två delprocesser. Den ena är assimilation, vilket innebär att

individen använder och tolkar nya intryck utifrån den kunskap denne redan har och den pro

                                                
4 Lpo 94, 1998, s. 8.
5 Ibid.
6 Gun Imsen, Elevens värld, 1992.
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cessen är inte utvecklande, enligt Piaget. Om assimilation skulle vara den enda processen

skulle utveckling inte vara möjlig, individen skulle endast använda gammal kunskap. För att

utvecklas krävs den andra delen av utvecklingsprocessen och den kallar Piaget för ackommo-

dation. Denna process innebär att individen gör nya tolkningar och omvärderar gamla upp-

fattningar av de kunskaper denne redan har och det är det som utgör själva utvecklingsproces-

sen. Dessa båda processer löper sida vid sida, båda behövs för att barnet ska kunna utvecklas,

barnet måste alltså kunna använda kunskapen för att gå vidare i utvecklingen. Piaget menar att

barnet utvecklas själv genom att när en förklaring som de redan har inte längre är hållbar letar

de efter en ny förklaring. Detta kallar han för jämviktsprincipen och den är viktig för barnets

motivation att lära sig mer. Den här principen är enligt Piaget medfödd. Han menar också att

barnet kan lära sig av andra genom att det berättar och förklarar, men detta begränsas genom

barnets mognad. Därför varnar han för en pedagogik som lägger stor vikt vid språket. Piaget

delar in den intellektuella utvecklingen i fyra stadier och menar att alla måste gås igenom,

inget kan alltså hoppas över, det ena stadiet förbereder för nästa. Enligt Piaget bör all inlär-

ning ske genom aktivitet från barnet och han menar att föremål har mycket stor betydelse för

barnets utveckling.7

   Vygotsky säger att all intellektuell utveckling sker i en social samverkan. Med det menar

han att barnet gör saker tillsammans med andra och kan senare göra det själv. Han säger också

att språket har stor betydelse för utvecklingen. Kommunikationen är från början ordlös och

innehåller istället ögonkontakt, mimik, leende och variationer i tonläge. Han menar att barnet

inte talar för sig själv när de använder ett ofullkomligt språk utan det är en del av ett socialt

samspel. Det tidiga språket där barnet pratar med sig själv är en början på tänkandet, enligt

Vygotsky. Det är det språk som utvecklas till att barnet kan planera, styra och tänka för sig

själv. Språket är en social aktivitet som sedan utvecklas till tanke och detta är nödvändigt för

den intellektuella utvecklingen. Därför är det viktigt att stimulera barnets egocentriska tal.

Vygotsky menar alltså att alla människor har förmåga att utvecklas och det sker genom ett

socialt samspel. Barnet behöver först hjälp för att utföra en handling och kan senare utföra

den själv. Vygotskys teori används mycket i pedagogiska sammanhang.8

   Dewey förespråkar en progressiv pedagogik. Han säger att människan har näst intill obe-

gränsade möjligheter. Han menar också att varje människa är unik och har egenskaper som i

något avseende är mer framträdande än andra. Dewey framhåller att ämnena i skolan bör in-

tegreras och det skulle i så fall bidra till att människan utvecklas. En annan orsak till integre

                                                
7 Imsen, 1992.
8 Ibid..
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ring av ämnen som Dewey för fram är att elevernas värld inte är ämnesindelad, därför bör inte

heller skolan vara det. Men läraren bör inte låta elevernas bild av världen styra helt och hållet.

Med det menar han att läraren måste organisera undervisningen så att det skapas ett funge-

rande samspel mellan elevens värld och de olika ämnena. Han hävdar att om samhället ska

utvecklas bör även skolan utvecklas. Han säger också att olika grupper av studerande bör in-

tegreras. Han menar att variation och kommunikation mellan individer och grupper främjar

utvecklingen för samhället och individen. 

   Enligt Dewey har inte själva kunskapen något värde, utan värdet ligger i om kunskapen är

användbar och till någon nytta. Han menar också att praktisk kunskap är lika värdefull som

teoretisk kunskap. Det viktigaste i Deweys teori om hur individen uppnår kunskap är som han

själv kallar det ”learning by doing”, detta innebär att hela kroppen är involverad i inlärningen.

Han säger att ingen lärobok kan ersätta den personliga erfarenheten. Men han menar inte att

skolan ska ta bort läroböckerna, men lärarna bör låta eleverna arbeta praktiskt så mycket som

möjligt. Han framhåller också att vilken undervisningsmetod man än använder är det viktigt

att utgå från elevernas erfarenheter.9

2.2 Vår hjärna

Howard Gardner är professor vid Harvard Graduate School of Education i USA. Hans teori

om de multipla intelligenserna lanserades 1983. Han stöder sig på forskningsresultat som ald-

rig tidigare har jämförts med varandra. Han har hämtat bevis från forskning om specifika ta-

langer från underbarn och hjärnskadade personer. 

   Enligt Gardner går det att lokalisera de sju intelligenserna till olika delar i hjärnan. Dessa sju

intelligenser innebär hur individen tar till sig kunskap och hur denne tacklar problem. Därför

påverkas personer som drabbas av stroke på olika sätt beroende på var i hjärnan skadan sitter.

Man kan säga att den vänstra hjärnhalvan behandlar teoretiska aspekter som ord, matematik

och sekvenser och den högra halvan behandlar kreativa aktiviteter som rytm, rim, musik och

bilder. Men hjärnhalvorna arbetar tillsammans. Gardner hänvisar till Colin Rose, en brittisk

forskare, som menar att om en person lyssnar på en sång bearbetar den vänstra hjärnhalvan

orden och den högra bearbetar musiken, det är därför det är lätt att komma ihåg texten till

sången. Det beror alltså på att hjärnhalvorna samarbetar.10

   Erik Jensen har arbetat som lärare på låg - och mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Han har också arbetat på University of California i San Diego, National University och The

                                                
9 Sven G. Hartman, Lärares kunskap,2002.
10 Howard Gardner, De sju intelligenserna, 1994.
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University of San Diego. Han var en av grundarna till SuperCamp, Amerikas första under-

visningsprogram för hjärnbaserat lärande för tonåringar. Han har skrivit flera böcker om hur

man kan förbättra sina resultat i skolan med hjärnbaserade metoder.

   Erik Jensen kallar alltså inlärningsstilar för hjärnbaserat lärande. Han menar att varje hjärna

är unik och att den utvecklas i sin egen takt. Detta visar att den traditionella undervisningen

med stora grupper är begränsad. Eleverna har mycket större kapacitet än vi kan föreställa oss.

Hjärnan är flexibel under hela livet och kan vidareutvecklas högt upp i åldrarna om den sti-

muleras. Den kan även förbättras genom fysisk och mental träning, enligt Jensen.

   Vi använder båda hjärnhalvorna vid nästan alla slags aktiviteter men i olika grad. Vänster

del använder vi för att hantera delar av helheter och för att lära in avgränsade avsnitt av data.

Högra hjärnhalvan använder vi när vi uppfattar helheter och när vi tar till oss kunskap som

inte är systematisk. Jensen skriver att vi har tre olika hjärnor, den bakre hjärnan som han kal-

lar reptilhjärnan, mellanhjärnan som kallas limbiska systemet eller däggdjurshjärnan och den

främre hjärnan eller storhjärnan som han kallar ”tänkarmössan”. Dessa områden är inte skarpt

avgränsade från varandra men de har olika funktioner. Jensen menar att teorin om den trede-

lade hjärnan är användbar för att förstå elevernas hjärnor.

   Den bakre hjärnan kallas reptilhjärnan, eftersom det beteende den styr liknar reptilernas.

Detta beteende är instinktivt och det är relaterat till överlevnad. Detta är den del av hjärnan

som är viktigast för vårt beteende. Den styr elevernas sätt i revirbevakning, parbildning, svek

och bedrägeri, rituellt beteende, hierarkier och sociala ritualer. Forskningen visar att hjärnan

arbetar på ett annorlunda sätt under hot, ångest och negativ stress. Blodflödet ökar i hjärn-

stammen och lillhjärnan och det medför att blodflödet avstannar i mellan - och storhjärnan.

Detta innebär att hjärnan ”minimeras” och att överlevnadsdriften är starkare än problem-

lösningsfunktionerna. Detta har enligt Jensen stor betydelse för inlärningen.

   Mellanhjärnan styr sociala relationer och band som knyts mellan barn och föräldrar. Den

styr också hormoner och sexuella känslor, positiva och negativa känslor och vad vi bedömer

som sant och värdefullt. Däggdjurshjärnan styr även funktioner som kontextuellt minne, ome-

delbar uttrycksförmåga och långtidsminnet. Det limbiska systemet kräver att den som lär sig

känner att det inlärda är sant innan den tror på det. Det innebär att denna del av hjärnan som

inte kan läsa eller skriva, styr vår uppfattning om vad som är verkligt och sant. 

   Storhjärnbarken täcker storhjärnan och den utgör 80 % av hjärnan, det är den del som kallas

för ”tänkarmössan”. Det är härifrån som det typiskt mänskliga styrs, t.ex. tänkande, problem-

lösning, språk, skrift och teckning, långsiktig planering, visualisering, visionärt tänkande, läs-

ning, översättning och komposition och kreativitet inom konst, musik och teater. Storhjärnan
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har fyra dominerande områden, pannloben som styr problemlösning, viljestyrka och planering

och hjässloben som styr mottagning av sinnesintryck. Storhjärnan har också en nacklob som

styr syncentrum m.m. och tinningloben som styr hörsel, språk och delar av minnet. Storhjärn-

barkens viktigaste egenskap är förmågan att upptäcka och skapa meningsfulla mönster och

den arbetar med helheter. Hjärnan är inte särskilt bra på att arbeta med isolerade sekvenser.

Jensen säger att mycket av undervisningen sker just på detta sätt och han menar att det är

mycket frustrerande för eleverna.11

   Ronald Gross har varit en förgrundsgestalt inom livslångt lärande under lång tid och han

kallar det ultimata lärandet för ”Peak Learning”, Gross är verksam vid Columbia University i

USA. 

   Gross har precis som Jensen tagit del av den moderna hjärnforskningen. Han refererar till

Roger Sperry12 och hans medarbetare som gjorde experiment och fann att hjärnans två sidor

har olika funktioner. De fann att den vänstra hjärnhalvans starka sidor är analytisk, verbal,

sekventiell och tidsmässig. Den högra hjärnhalvans starka sidor är holistisk, bildmässig, si-

multan och spatial. Eftersom människan är antingen vänsterhänt eller högerhänt så har vi en

dominant sida av hjärnan. Det finns många teorier om varför en dominans har utvecklats i

våra hjärnor och det kan vara förklaringen till att vi har olika sätt att tänka på och att vissa

människor föredrar en speciell inlärningsstil. 

   Gross har även tittat på forskningen om den tredelade hjärnan och har kommit fram till

samma slutsats som Jensen. Det Gross poängterar är att det finns många metoder där känslor

kan utnyttjas för att lära sig. Gross menar liksom Gardner att inlärningen blir mer effektiv om

vi använder alla våra förmågor, inte bara de som vi oftast utnyttjar. Han säger att vår hjärna är

lika unik som vi själva och det beror på vilken hjärnhalva som är dominant. Han menar att om

vi får styra vår inlärning själva istället för att bli påtvingade kunskap blir inlärningen mer lätt-

sam och njutningsfull.13

   Barbara Prashnig säger att forskning har visat att personer som använder vänster hjärn-

halva föredrar en tyst arbetsmiljö. De vill även ha stark belysning och formell design på

möblerna. De behöver inte äta något under inlärningen och de föredrar att arbeta ensamma

eller ha en auktoritativ person i närheten. Personer som använder höger hjärnhalva föredrar

olika former av ljud under inlärningen. De föredrar en svag belysning och informell inred-

ning. De vill gärna småäta, röra på sig och arbeta tillsammans med andra när de lär sig något

                                                
11 Erik Jensen, Aktiv Metodik, 1996.
12 Amerikansk hjärnforskare som studerade hjärnhalvornas funktioner och erhöll hälften av nobelpriset i medicin
1981.
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nytt. Prashnig menar att traditionella utbildningsmetoder med inriktning på matematiska och

lingvistiska förmågor använder analytiska undervisningsmetoder som riktar sig mot vänster

hjärnhalva. Detta hindrar eleven från att utveckla kunskaper om sin egen inlärningsförmåga,

vilket skulle ge dem en större chans att klara sig i en värld som ständigt förändras.14 

2.3 Intelligens och inlärningsstil

Gardner säger att intelligens innebär att individen har redskap för problemlösning som gör att

denne kan lösa problem och tackla svårigheter. Dessa redskap ska hjälpa personen att skapa

fungerande produkter när det behövs och ge denne möjlighet att upptäcka nya problem som

kan leda till ny kunskap. Gardner har delat in de multipla intelligenserna i sju stycken och de

är lingvistisk, musikalisk, logisk-matematisk, spatial, kroppslig-kinestetisk och två personliga

intelligenser, interpersonell och intrapersonell.

   De centrala dragen i den lingvistiska intelligensen är, enligt Gardner, att personen är känslig

för ords nyanser och ords innebörd och betydelse. Denna intelligens innebär även en känsla

för ordens ljudvärden och musikaliska samklang. Förmågan att behärska ords böjnings-

mönster och ordens praktiska användning är också uttalad vid denna intelligens. En person

med en uttalad lingvistisk intelligens kan konsten att använda språket som verktyg för

minnesträning. Han/hon har även förmågan att använda språket till förklaringar. 

   En person med musikalisk intelligens har en förmåga för känsla och form, förhållandet

mellan upprepningar och melodisk, rytmisk variation. Det centrala hos musiken är melodi och

rytm. Musikaliskt intelligent innebär även förmågan att organisera dessa två delar på ett ryt-

miskt sätt utifrån ett i förväg uppgjort system. På samma sätt som en person med lingvistisk

intelligens kan urskilja olika nivåer i språket, har en person med musikalisk intelligens känsla

för enskilda toner och fraser.

   Om individen har en uttalad logisk-matematisk intelligens har denne förmågan att förstå

matematiska tal och uträkningar. Denna person tycker om att syssla med abstraktioner och

utforska svåra problem som han/hon sedan provar mot verkligheten. En logisk-matematisk

person hittar även mönster, system och ordning på andra områden än matematik. De kan finna

mönster överallt i sin omgivning och de använder sin logisk-matematiska intelligens när de

arbetar med dessa mönster och system, enligt Gardner. 

   Den spatiala intelligensen innebär en förmåga att uppfatta den visuella världen och att

kunna återskapa element visuellt. Det innebär även att förmågan att omvandla och förändra

                                                                                                                                                        
13 Ronald Gross, Peak Learning - när lärande fungerar som bäst, 2000.
14 Barbara Prashnig, Våra arbetsstilar, 1996.
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visuella upplevelser är uttalad. Individen har en känsla för att känna igen saker under olika

omständigheter och känna igen bilder som har förändrats. Förmågan att ta fram mentala bilder

och kunna manipulera dem är också stark. Dessa personer har också förmågan att grafiskt av-

bilda spatial information. 

   Om en person har en uttalad kroppslig-kinestetisk intelligens är denne mycket duktig på att

använda sin kropp som uttrycksform och för målinriktade syften. Kroppen används mycket

varierat och komplicerat, detta är något som syns hos mimkonstnärer. Ytterligare ett känne-

tecken hos en person med en kroppslig-kinestetisk intelligens är att han/hon är skicklig i att

hantera fysiska föremål och där ingår både finmotorik och grovmotorik. Detta är mycket ut-

talat hos t.ex. dansare, simmare, idrottsmän och konsthantverkare. 

   Den intrapersonella intelligensen kännetecknas av att individen har kontakt med det egna

känslolivet. Denne har förmågan att skilja mellan olika känslor och kan även namnge dem och

detta gör att man förstår och kan styra sitt eget beteende. En person med en starkt utvecklad

intrapersonell intelligens har förmågan att analysera sina känslor på djupet. Den andra per-

sonliga intelligensen är den interpersonella och den innebär att den riktas utåt mot andra indi-

vider. Det centrala i denna intelligens är förmågan att se och göra skillnad mellan andra män-

niskor. Det innebär en förståelse för andra personers känslor och förmågan att tolka deras mo-

tiv och avsikter. En person som har en starkt utvecklad interpersonell intelligens har förmågan

att tolka andra personers dolda avsikter och önskningar och kan utnyttja detta till att t.ex. på-

verka en grupp till att handla på ett visst sätt.

   Gardner har försökt belysa sju intellektuella fält där de flesta människor har möjlighet att

göra framsteg. Men han menar att alla utbildningssystem som pedagogiska experter eller

makthavare vill införa måste analyseras. I analysen bör motivation, personlighet och värde-

ringar ingå. Han menar att även om en elevs intellektuella funktioner fungerar bra är det inte

säkert att han/hon klarar sin utbildning. Det finns ytterligare faktorer som inverkar vid inlär-

ningen och det är positiv motivation och gynnsamma känslostämningar. Värderingar som inte

krockar med undervisningssituationen och ett starkt stöd från kulturen man lever i har också

betydelse för utbildningsprocessen. Gardner menar att det inte räcker med enbart intellektu-

ella funktioner för att lyckas i skolan.15

   Jensens definition av inlärningsstil är, på vilket sätt individen föredrar att tänka, bearbeta

information och förstå verkligheten. Hans syn på Gardners multipla intelligenser är att om en

person har en logisk-matematisk intelligens har denne förmågan att urskilja logiska och nu

                                                
15 Gardner, 1994.
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meriska mönster. Denne person vill sortera, klassificera och förstå information. De vill analy-

sera, teoretisera, laga saker, ge råd och helt enkelt förstå världen. 

   Med spatial intelligens menar Jensen en förmåga att utnyttja placeringen i klassrummet eller

ett föremåls placering i förhållande till andra personer eller föremål. Elever med den här in-

telligensen har förmågan att se saker i förhållande till varandra. Denna person har svårt att

sitta still och ritar gärna krumelurer. Den här eleven tycker om miljöer med bilder, affischer

och konst och de behöver aktiviteter där de får måla och göra ritningar.

   Elever som har en musikalisk-rytmisk intelligens är duktiga på att ”översätta” naturens ljud

till musikaliska mönster. De kan dansa, leka klapplekar, komponera och spela musik, skapa

olika rytmer och hitta på sånger. Det behöver inte innebära att de kan sjunga rent. De tycker

inte om när läraren pratar för mycket, att sitta still för länge och enformiga uppgifter. De

tycker inte heller om mycket oväsen.   

   Kroppslig-kinestetiska personer har en förmåga att kontrollera sina kroppsrörelser och

manipulera föremål. De använder kroppen när de utför uppgifter, underhåller andra och när de

uttrycker sig. Dessa elever tycker om rollspel, idrott och praktiskt arbete. De tycker inte om

att sitta still, de vill resa sig, gå omkring eller sträcka på sig när de känner för det.   

   Elever som har en verbal-lingvistisk intelligens är duktiga på att uttrycka tankar, de tycker

om att prata, berätta historier, skämta och formulera argument. De behöver tid till att läsa, föra

dialoger, undervisa kamrater och diskutera.  

   En person med en interpersonell intelligens har en förmåga att påverka andra, förhandla,

lyssna, hantera konfliktlösning, övertyga och delta i grupper. Intrapersonell intelligens innebär

att man funderar kring tänkandet. Dessa elever tycker om att rätta och bedöma sig själva, re-

flektera, planera, arbeta ensamma, dagdrömma och skriva dagbok.

   Eleverna har vissa av dessa intelligenser, de har en unik kombination av dem. Men de är

oftast inte lika duktiga i alla. Hur duktig en elev är i de olika intelligenserna avgör inte hur

framgångsrik han/hon blir. Intelligensområdena förändras med tiden och de odlas fram sna-

rare än ärvs. Olika kulturer förstärker och bekräftar olika intelligenser. Om eleven bara gör

det denne är bra på blir han/hon likgiltig för annat, enligt Jensen, det bästa är att medvetet ar-

beta med sådant man inte är så duktig på.   

   Enligt Jensen varierar inlärningsstilen med åldern. Det lilla spädbarnet styrs av smaksinnet,

men när barnet är mellan 2-5 år är de mer kinestetiska. När barnen är 5-9 år blir de mer audi-

tiva och efter 9-årsåldern blir de mer visuella. De barn som stannar vid att vara kinestetiska

kommer ofta efter i kunskapsutvecklingen eller får beteendestörningar och de anses ofta vara
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hyperaktiva. Men Jensen menar att deras hjärnor inte är sent utvecklade eftersom den normala

utvecklingen har en mycket stor spännvidd.

   Jensen säger att det finns tre sätt att förstå inlärningsstilar. Den första är att hjärnan lär sig

samtidigt på flera sätt och vi använder inte en och samma inlärningsstil under hela livet. Han

säger också att eleverna ska ges valmöjligheter, de ska få välja på vilket sätt de vill ta in stof-

fet. Vidare menar Jensen att läraren ska låta undervisningen styras av de sju intelligenserna.

Det innebär att inlärningssituationer skapas där alla elever får möjlighet att lyckas. Han säger

att det är sammanhanget som avgör om eleverna kommer att lyckas eftersom det finns många

olika sorters begåvning. 16

   Barbara Prashnig säger att inlärningsstilar hos avhoppare och underpresterade elever ofta

skiljer sig från de elever som klarar sig bra och blir framgångsrika i skolan. Hon kallar detta

för en ”sjukdom” som gör att en del elever ger upp och avhopp blir den enda lösningen för

dem.17

   Jeanette Vos och Gordon Dryden skriver, i sin bok Nya Inlärningsrevolutionen, att i den

tid vi lever i är ingenting omöjligt. Dryden och Vos menar att den traditionella skolan riktar

sig mest mot två intelligenser och det är den lingvistiska intelligensen och den logisk-mate-

matiska och det system som används i skolan för att utvärdera kunskapen baseras på dessa två

intelligenser. De menar att de elever som misslyckas och hoppar av skolan inte använder

dessa intelligenser. Det är de taktila och kinestetiska eleverna som blir skoltrötta och det är de

som oftast hoppar av skolan och det är de som riskerar att misslyckas i dagens traditionella

skola, enligt Dryden och Vos.

   Dryden och Vos har tittat på en studie som Michael Grinder har gjort och han säger att upp

till sex elever i en klass på trettio stycken endast är visuella, auditiva eller kinestetiska inlä-

rare. De har svårt att ta till sig information om den inte presenteras på ett sätt som stämmer

med deras inlärningsstil. Han menar att det är dessa elever som riskerar att slås ut från skolan

och han säger att i en studie han har gjort i USA var det mest kinestetiska elever som hoppade

av skolan. Dryden och Vos reserverar sig och menar att det är så gott som omöjligt att anpassa

skolan till alla individuella inlärningsstilar. Men det skulle vara möjligt att utforma en läro-

plan där eleverna får möjlighet att testa och lära sig vilken metod som passar dem bäst och

därefter anpassa undervisningen och arbetet så att det passar deras individuella stil. Dryden

och Vos säger också att det borde finnas två nya ämnen i skolan, ett där eleverna får lära sig

lära och ett där de får lära sig tänka. Det innebär att eleverna får lära sig hur hjärnan fungerar

                                                
16 Jensen, 1996.
17 Prashnig, 1996.
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och hur minnet fungerar, hur man lagrar information, hur det går till att skaffa information

och hur kunskapen kan användas och kopplas till nya situationer.18

   Michael Grinder är en framstående pedagog och han har observerat olika mönster och

metoder i fler än 100 klassrum. Han har tagit fasta på de metoder som har fungerat bäst för

eleverna. Han menar att antalet elever som kommer att misslyckas kommer att öka om inte

lärarna ser till att tillmötesgå dem. De elever som är i riskzonen är de som har problem som är

relaterade till livet utanför skolan och de som har en inlärningsstil som inte stämmer överens

med den dominerande undervisningsstil som förekommer i skolan. Grinder hävdar att de ele-

ver som riskerar att slås ut är helt och hållet kinestetiska. 

   Grinder skriver att i en klass med trettio elever klarar sig tjugotvå elever bra. Sedan finns

det mellan en och tre som av andra orsaker än inlärningsstilar inte klarar sig. Det finns också

fyra till sex elever som har en dominerande inlärningsstil och dessa elever kallar han för

”översättarna”. Dessa elever måste översätta lärarens undervisningsstil till sin egen inlär-

ningsstil, detta gör att eleverna missar den information läraren just ger eftersom de är upp-

tagna med att översätta den tidigare informationen. 19

2.4 Inlärningsprocessen och tänkandet

För att lättare förstå inlärningsprocessen har Jensen delat in den i fyra kategorier. Den första

är omständigheterna kring inlärningen. Det kan vara faktorer som att lära sig i varierande

miljöförhållanden eller i en strukturerad miljö. En del föredrar att lära sig på egen hand och

andra i par eller i grupp. En del tycker att personen som ger information är viktigare än infor-

mationen och andra ser informationen som mer viktig.

   Den andra kategorin i inlärningsprocessen är input som sätter igång inlärningen. Vissa ele-

ver föredrar visuell extern input, dessa elever har lätt att åskådliggöra i bilder men har svårt att

ta till sig muntliga instruktioner. En del föredrar visuell intern input, de börjar se saker ”för

sin inre syn” innan de tar itu med uppgiften. Det finns elever som föredrar auditiv extern in-

put, de lär sig genom att memorera stegvisa sekvenser och procedurer och de minns fakta som

har diskuterats tidigare. De som föredrar auditiv intern input resonerar med sig själva innan de

lär sig och de har svårt att fatta beslut. Vissa elever vill ha kinestetisk- taktil input, de lär sig

genom att göra saker själva istället för att läsa om det. De som föredrar kinestetisk intern input

är mer intresserade av hur något sägs än vad som sägs, de tycker om berättelser och filmer

med mycket känslor i. 

                                                
18 Gordon Dryden & Jeanette Vos, Nya Inlärningsrevolutionen, 2001.
19 Michael Grinder, Ledarskap och lärande i klassrummet, 1999.



17

   Den tredje kategorin innebär format för bearbetning. Det kan vara kontextuellt-globalt for-

mat och det innebär att eleven vill ha de stora dragen först och att denne vill börja med över-

sikter. Syftet bör vara klart från början. Elever som föredrar sekventiellt-detaljerat/linjärt for-

mat vill ta små steg i taget, de vill ha sekvenserna först och föredrar struktur i lektionerna. En

del föredrar att bearbeta information konceptuellt (abstrakt). De läser i böcker, använder da-

torn och de tycker om att tala och tänka. De som bearbetar information konkret föredrar saker

som går att ta på, de vill ha handfasta och detaljerade exempel och vill själva göra experiment.

   Den sista kategorin i inlärningsprocessen, enligt Jensen, är svarsfilter. De elever som har ett

externt anknutet svarsfilter befäster sina kunskaper utifrån vad andra tycker, de styrs av soci-

ala regler och normer. De elever som är internt anknutna låter sig styras av egna normer och

de är mycket självständiga i sitt sätt att tänka. De som har ett oliksökande svarsfilter tar fasta

på det som inte stämmer eller det som saknas. De letar gärna efter undantag och de vill gärna

experimentera och de avskyr traditionella lektioner. Om eleven har ett impulsivt experi-

mentellt svarsfilter lär denne sig genom omedelbar handling, försök, misstag och av egna er-

farenheter. De som har ett analytiskt reflekterande svarsfilter tar emot information och bear-

betar den med stor eftertanke och låter kunskapen sjunka in. Dessa elever håller sig ofta i

bakgrunden och är iakttagande.20 

   Vi har inte enbart olika inlärningsstilar, vi har också olika tankestilar. Dryden och Vos hän-

visar till en professor i undervisningsmetodik, Anthony Gregorc, som menar att det finns fyra

olika tankestilar, konkret sekventiell, konkret slumpmässig, abstrakt slumpmässig och ab-

strakt sekventiell. En person med ett konkret sekventiellt tänkande bearbetar information på

ett ordnat, sekventiellt och linjärt sätt. De har lätt att komma ihåg fakta, specifik information,

formler och regler. Konkret slumpmässiga tänkare experimenterar, de provar sig fram, de har

behov av nya alternativ och gör saker på sitt eget sätt. En person med ett abstrakt slump-

mässigt sätt att tänka ordnar information genom att reflektera. De kommer bäst ihåg informa-

tion som är personlig och känner sig begränsade i en strukturerad miljö. De abstrakt sekventi-

ella tänkarna tycker om att tänka i begrepp och att analysera, de har lätt att ta till sig

nyckelbegrepp och viktiga detaljer.21

   Gross menar att personer som upplever Peak Learning har speciella egenskaper. De mår bra

när de lär sig något nytt och de är intresserade av nya erfarenheter. De betraktar inte inlärning

som en separat aktivitet, utan det är en del av vardagslivet. De är också medvetna om hur

mycket de inte vet, men det stör dem inte. Eftersom de inte är rädda för att de inte har kun

                                                
20 Jensen, 1996.
21 Dryden & Vos, 2001.
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skaper är de inte heller rädda för att ställa frågor och erkänna att de inte kan. Istället för att

låtsas förstå, fortsätter de att fråga tills de förstår, sedan tillämpar de sina kunskaper och

kopplar det till det de redan kan.

   Människor tänker inte likadant och de löser problem på olika sätt, enligt Gross. En del bör-

jar med att skaffa sig överblick över ämnet och går därefter in på detaljer. Andra börjar med

detaljerna för att sedan komma till helheten. En del vill behärska kunskapen innan de tilläm-

par den och andra gör tvärtom. 22

   Grinder har ytterligare en aspekt vad det gäller inlärningsstilar. Han menar att läraren även

måste ta hänsyn till hur eleverna lagrar kunskapen i minnet om undervisningen ska anpassas

till dem. Han säger att de elever som lagrar kunskap auditivt gör det i en sekventiell ordning

och från början till slut. En elev med ett auditivt sätt att lagra information går tillbaka till när-

mast föregående information. De tar alltså fram informationen i samma ordning som t.ex. al-

fabetet. Om de vill plocka fram information som ligger någonstans i mitten tar det ganska

lång tid för dem eftersom de måste börja från början för att komma fram till den information

de vill komma ihåg. Nackdelar med auditiv lagring är att undervisningen ofta är auditiv men

proven är visuella. Om eleven har lagrat informationen auditivt måste denne överföra infor-

mationen samtidigt som han/hon gör provet. Detta gör att eleven har ett sämre utgångsläge än

den elev som lagrar informationen visuellt. Frågor i en lärobok kommer ofta i slutet av kapit-

let och de kommer ofta i tur och ordning. Läraren gör sedan ett prov, om frågorna då kommer

i en annan ordning får den auditive eleven problem. Att denna elev inte klarar provet behöver

inte bero på att denne inte har lagrat informationen, utan det kan bero på att han/hon har lagrat

den auditivt eller visuellt. Grinder menar alltså att om det ska vara någon nytta med

inlärningsstilar måste input, lagring och output finnas med, han säger att den viktigaste

aspekten är lagringen. En person kan ha ett sätt för input, sättet att lära sig på, ett annat sätt för

output, hur kunskapen används och ytterligare ett sätt för hur informationen lagras. De elever

som klarar sig bäst är de elever som kan lagra muntlig information visuellt.23

3 Förutsättningar för lärande
Enligt teorin om inlärningsstilar måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att inlärningen

ska bli så bra som möjligt. Med detta menar man att elevens sinnestillstånd, miljön, motion

och kost har betydelse för inlärningen.

                                                
22 Gross, 2000.
23 Grinder, 1999.
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   För att nå det optimala sättet att lära sig bör lycka och inlärning smälta samman, enligt

Gross. Det är en känsla av att behärska nuet och prestera det bästa man kan. Denna känsla kan

uppträda i alla aktiviteter. Detta tillstånd kan uppträda när utmaningarna motsvarar färdig-

heterna. Om utmaningen är för lätt blir personen uttråkad och om den är för svår blir han/hon

förtvivlad över att inte hänga med. För att uppleva denna känsla måste arbetet öka kunska-

perna och man ska ha kontroll över situationen. Målen för aktiviteten måste vara tydliga och

feedback bör ges för prestationerna. Den viktigaste faktorn för att nå denna känsla är, enligt

Gross, att individen måste ha en motivation som kommer inifrån, inte belöningar eller mål

som kommer utifrån.24

   För att nå fram till känslan att behärska nuet, som Gross beskriver, kan avslappning använ-

das och aktivering av sin inlärningsförmåga. Fördelarna med avslappning är att invanda

mönster kan brytas, enligt Gross. Det hjälper eleverna att stressa av så att de klarar nya upp-

gifter. Avslappning utvecklar ett lugn, rensar tankar och det är en bra förberedelse för förstå-

else av det som ska läras in. 

   Att aktivera sin inneboende inlärningsförmåga är en metod som används inom idrotten. Det

är en slags mental repetition av topprestationer, som kallas för visualisering. Det handlar om

att visualisera en bra handling. Personen tänker igenom varje detalj som om denne utför

handlingen. Viktigt är att försöka komma ihåg hur den positiva inlärningssituationen kändes.

Det behöver inte handla om någon aktivitet i skolan, det kan vara något man lärt sig inom

matlagning, idrott eller någon hobby. Det kan även vara sådant som används i det dagliga li-

vet. 

   När det gäller kosten är det bäst att äta tillräckligt för att stilla hungern och att äta lätt mat,

enligt Gross.  Motion har också betydelse för inlärningen. En rask promenad med pendlande

armar och energiska steg och att samtidigt andas djupt är ett bra sätt för att stimulera inlär-

ningen, hävdar Gross. Finns inte möjlighet till detta kan enkla stretchövningar göras där hela

kroppen används.   

   Gross diskuterar också miljöns betydelse för ett optimalt lärande och i miljön ingår ljud,

ljus, färg och möblering. Han menar att studenter som studerar i samma rum som de gör ett

prov får bättre resultat än studenter som lär sig i ett rum och gör ett prov i ett annat rum. Han

gör en jämförelse med en vardaglig företeelse och det är att vi går in i köket för att uträtta

några saker men vi har glömt en av dem. Då går vi tillbaka till det rum vi kom från och då

kommer vi oftast ihåg vad det var vi skulle göra. 

                                                
24 Gross, 2000.
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   Ljudet påverkar oss på olika sätt, enligt Gross, en del lär sig lättare om de får ha ljud om-

kring sig och andra vill ha tyst. Individen kan själv prova sig fram till vilken musik som pas-

sar bäst vid olika tillfällen. Ljuset och färgerna är även de individuella för inlärningen enligt

Gross, man måste själv välja ljus och färg som man trivs med. Detsamma gäller för möble-

ringen av sin arbetsplats, den bör anpassas utifrån varje individs  inlärningsstil .25

   Jensen säger att det är viktigt att befinna sig i rätt tillstånd för inlärning. De bästa tillstånden

enligt Jensen är nyfikenhet, förväntansfullhet, spänning, låg orosnivå, stor utmaning, lagom

stress och tillfällig förvirring. Han säger att om läraren är missnöjd med ett beteende är det

inte det som ska angripas. Läraren bör istället förändra sinnestillståndet hos dessa elever och

det kan göras på olika sätt. Aktiviteten kan ändras från enskilt arbete till grupparbete och

uppiggande övningar är användbara. Omgivningen kan förändras genom att ändra ljuset och

temperaturen, använda lukter och musik och byta platser. Eleverna kan arbeta med andnings-

övningar. Läraren kan ändra röststyrka, värderingar och lärare eller rum kan bytas ut.26

4 Undervisningen
4.1 Lärarroll och ledarskap   

Enligt Jensen känner sig dagens lärare maktlösa, bittra och resignerade. Samtalen i skolan

handlar om dåliga betyg, avhopp, missbruk och mobbning, istället för om glädjen i att under-

visa. Han menar inte att dessa frågor är oviktiga, men han säger att skolan inte kan slå sig till

ro med detta, utan undervisningen behöver utvecklas.27

   Läraren måste ha en förmåga att skapa glädje i eleverna, oberoende av vilket ämne som ska

läras in, enligt Dryden och Vos. Det innebär att läraren måste bygga upp ett självförtroende

hos eleverna.28

   Jensen menar att alla elever har talanger. Det är lärarens uppgift att få eleverna att använda

sina resurser i klassrummet. Om eleverna ges möjlighet till att ta ansvar och de får visa sig

duktiga och de får använda de förmågor de är bra på, kommer eleverna inse att de kan lyckas i

skolan. Läraren ska, enligt Jensen, ge eleverna möjlighet att tillämpa kunskaper som de har

fått utanför skolan i klassrummet och locka fram dessa egenskaper i undervisnings-

situationen.29

                                                
25 Gross, 2000.
26 Jensen, Hjärnbaserat lärande, 1997.
27 Jensen, 1996.
28 Dryden &Vos, 2001.
29 Jensen, 1997.
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  Jensen säger också att de sju intelligenserna bör stimuleras i undervisningen. Lektioner kan

planeras där alla sju ingår, men han menar att det blir ganska jobbigt för läraren. På lågstadiet

kan det vara ganska lätt att stimulera alla sju intelligenser under en dag. På mellan - och hög-

stadiet kan läraren försöka använda 3-4 intelligenser under varje lektion och alla sju under en

vecka. Det bör inte gå mer än en vecka utan att alla intelligenser stimuleras, risken blir då stor

att eleverna blir uttråkade och besvikna, enligt Jensen.30 

   Barbara Prashnig anser som Gross att alla människor kan lära sig vad som helst oavsett ål-

der om de får göra det på sitt eget unika sätt och genom sina starka sidor. Det Prashnig disku-

terar i sin bok Våra arbetsstilar är just arbetsstilar. Hon definierar arbetsstil på ungefär samma

sätt som Gardner och Jensen definierar inlärningsstil. Det är på vilket sätt personen tar till sig

ny och svår information ute i arbetslivet, hur man tänker och koncentrerar sig och hur indivi-

dens arbete utförs och hur problem blir lösta. Att ha kännedom om sig själv är livsnödvändigt,

enligt Prashnig, det är nödvändigt för att kunna förstå andra människor och för att undvika

missbedömningar av beteenden och för att undvika att misstolka andra människors kommuni-

kation.

   En lärare måste kunna genomföra och bibehålla elevcentrerade undervisningsmetoder och

kunna tillgodose alla elevers behov så långt det är möjligt. Läraren måste vara medveten om

den mänskliga mångfalden. Det räcker inte enbart med att erkänna skillnader bland eleverna,

läraren måste känna till olika inlärningsstilar och arbetsstilar. Detta bör tänkas på när lektioner

förbereds. 

   Prashnig menar att fokus bör riktas mot de starka sidorna. Läraren kan sluta slösa tid på att

försöka rätta till svagheter. Hon menar att eleverna ska öva upp de starka sidorna och att de

svaga sidorna kan försvinna, men de kan aldrig omvandlas till starka sidor. De starka sidorna

ska alltså övas upp så att de blir så kraftfulla att de svaga sidorna blir betydelselösa.

   I lärarens arbetsstil ingår ungefär samma element som i elevernas inlärningsstilar. Den inne-

håller hur vi vill ha omgivningen och vilka attityder till inlärning vi har. Hur vi föredrar att

arbeta ingår också, ensamma, i par eller i grupp. Arbetsstilen innehåller även hur vi tar in in-

formation, visuellt eller auditivt osv. Våra fysiska behov ingår också i analysen och om vi har

en höger - eller vänsterdominant hjärna. 

   Prashnig säger även att läraren kan ta reda på vilken stresstil denne har och det kan göras

genom att analysera hur stress hanteras. Det kan vara frågor som handlar om huruvida man

drar sig tillbaka eller vill prata om problem. Det kan vara frågor om frustration eller över

                                                
30 Jensen, 1996.
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väldigade och det kan handla om ifall individen gör något annat för att glömma problemen

eller talar med andra om hur problemen känns osv. Att känna till sin egen och andras stress-

stilar kan vara till stor hjälp, enligt Prashnig, speciellt när det handlar om människor läraren

träffar dagligen och arbetar tillsammans med. Personalen kan ha nytta av att veta detta t.ex. i

lagarbete, kommunikation, samarbete, möten och konflikthantering.31

   Bruce Campbell är lärare i Marysville, WA, i USA och har utvecklat en klassrumsmodell

för arbete med de multipla intelligenserna. Den innebär att han ser till att alla elever får an-

vända alla sju intelligenserna i klassrummet varje dag. Campbell menar att om vi accepterar

att människor har olika intellektuella egenskaper, måste vi förändra pedagogiken, kursplaner

och betygsättningen. Eleverna måste få möjlighet att lära sig och öva på olika sätt. De måste

få använda sina starka sidor och utveckla sina svaga och få chansen att upptäcka och utveckla

sin begåvning.32 

   Campbell arbetar med olika inlärningsstationer där alla sju intelligenser ingår och eleverna

arbetar i grupper. Men han arbetar även utan stationer. Han tar själv ansvar för hur grupperna

ska delas in när de ska arbeta med inlärningsstationer och även vid inlärning utan stationer.

Han försöker blanda grupperna så att de olika intelligenserna är representerade. Han menar

också att grupperna fungerar bättre om de är könsblandade och när de inte är för stora, de bör

innehålla tre till fem elever. Campbell tycker att små grupper koncentrerar sig bättre och att

färre sociala konflikter uppstår om de är könsblandade. Han menar också att grupperna be-

höver bytas ut med jämna mellanrum och då föreslår han att en månad är en lämplig tid. Detta

är ett bra sätt för eleverna att lära känna varandra och att få arbeta med olika personligheter.

   Campbell betonar också vikten av att fastställa innehållet i kursen och målet för kursen. Det

är också viktigt att planera hur undervisningen ska läggas upp, hur arbetet ska redovisas, hur

det ska bedömas och hur det ska utvärderas. Campbell menar att eleverna bör få vara med och

bestämma hur redovisningen ska gå till och de ska i förväg veta vad som krävs av dem och

hur betygsskalan kommer att se ut.

   I arbetet ska läraren se till att eleverna får använda sina starka sidor och utveckla de svaga.

För att fastställa vilka sidor eleverna har kan läraren studera dem under arbetets gång. Då kan

läraren se vilka metoder eleverna föredrar, vilka de får kämpa hårdare med och vilka de und-

viker helt. Med hjälp av elevernas starka sidor kan läraren, enligt Campbell, hitta metoder för

att stärka deras svaga sidor.33 

                                                
31 Prashnig, 1996.
32 Bruce Campbell, Multipla intelligenser-en metodbok, 1997.
33 Campbell, 1997.
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   Lena Boström är lärare i Örnsköldsvik, hon är kunnig inom ämnet inlärningsstilar och hon

har även använt dem i praktiken. Boström säger att lärare och elever ska dela på ansvaret för

lärandet. Läraren ger de yttre förutsättningarna för undervisningen med information, arbets-

uppgifter och övningar. Sedan tar eleverna över läroprocessen som bör utvärderas och inne-

hålla personliga reflexioner. Det är också viktigt att föräldrarna så tidigt som möjligt får ta del

av hur deras barn lär sig.34

   Hans Wallenberg är också lärare i Örnsköldsvik och han har tillsammans med Lena

Boström arbetat med inlärningsstilar. De båda menar att eleverna måste tränas till att använda

även sina svaga sidor.35 

Boström och Wallenberg beskriver hur inlärningen kan förbättras för de olika inlärnings-

stilarna. När det gäller de visuella eleverna föredrar de den traditionella undervisningen. Lära-

ren ska inte titta på eleven utan på tavlan där det är något skrivet, eleven fokuserar då på det

som står på tavlan. Läraren bör inte skriva och tala samtidigt, då hänger inte dessa elever med.

De föredrar också att läsa själva än att lyssna till någon annan som läser. All information bör

ges skriftligt till dessa elever. Men de behöver även utveckla sina andra sinnen och det kan

stimuleras genom att låta dem uppleva praktisk kunskap, de är ofta opraktiska och därför be-

höver de kopplingen mellan teori och praktik.

   De auditiva eleverna kan stimuleras genom att låta dem tala och diskutera. Läraren bör se-

dan styra dessa elever till att sätta ord på färdigheterna. Dessa elever föredrar att arbeta i

grupp. De auditiva eleverna behöver få alla instruktioner muntligt.

   När det gäller de kinestetiska eleverna är relationen mycket viktig. Det viktigaste är att

skapa en god relation till dessa elever och att undervisa med praktiska övningar. Om läraren

inte får en god kontakt med dem är undervisningen förgäves. För att fånga dessa elever bör

man börja med något spännande och samtidigt lägga in en praktisk övning där kroppen eller

händerna får arbeta. När viktiga fakta gås igenom kan man spela teater eller visa dem prak-

tiska övningar. Dessa elever bör få välja mellan olika uppgifter. De bör även få möjlighet att

röra sig mycket när de lär sig, då kommer de bäst ihåg vad de har lärt sig.

   De taktila eleverna behöver ha sina händer igång och då kan kooshbollar användas. Dessa

bollar fungerar även avstressande. De kan vara bra att använda när eleverna ska framföra nå-

got muntligt. Dessa elever bör få använda datorn och de tycker mycket om välskrivning. Det

är även viktigt att tänka på att dessa elever behöver god tid på sig eftersom de är noggranna

och detaljerade.   

                                                
34 Lena Boström, Från undervisning till lärande, 1998.
35 Lena Boström & Hans Wallenberg, Inlärning på elevernas villkor, 2002.
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   Om läraren vet gruppens olika inlärningsstilar har denne en god chans att påverka den posi-

tivt. Enligt Boström och Wallenberg ska gruppen tacklas på samma sätt som den enskilde in-

dividen. De ger några olika tips för hur grupputvecklingen kan bli positiv. Läraren bör stå en

bit ifrån den elev han/hon vill samspela med och röra sig bort från den elev dialog förs med

för att visa gruppen att den också är med. Läraren bör stå still och titta längst bak när denne

talar till en grupp. Positiva kommentarer bör ges till hela gruppen, inte till enskilda elever.

Ögonkontakt bör undvikas med elever läraren inte vill ska yttra sig. När eleverna arbetar bör

man röra sig sakta i klassrummet och inte använda stora rörelser och personliga relationer bör

inte skapas, för att undvika orättvisor.36

   Jensen anser att läraren bör tänka på att använda humor och ett artigt språk och att undvika

negativa omdömen. Viktigt att tänka på är även att ögon, gester, ansiktsuttryck och hållning

påverkar eleverna. Materialet som används bör vara roligt. Proven bör utformas så eleverna

har möjlighet att lyckas, de ska inte vara till för att stjälpa eleverna. Läraren bör erbjuda ele-

verna möjligheter till olika val och omväxling. Viktigt är att visa att man vill att eleverna ska

lyckas. En vanlig företeelse i dagens skola, enligt Jensen, är att läraren säger, ”Jag väntar tills

ni är redo att lära er”, detta är ett hot som åstadkommer mer skada än nytta. Forskning visar

att hot gör att eleven behåller det oönskade beteendet i stället för att sluta med det.37

   Om man vill arbeta med olika inlärningsstilar kan lärare och förälder ställa en del frågor om

hur läraren undervisar, enligt Rita och Ken Dunn. När det handlar om metoder bör läraren

tänka på hur mycket av tiden som går till att föreläsa och hur denne använder massmedia och

datorer. Om diskussioner sätts igång och om klassen delas in i grupper är också viktigt att

tänka på. Hur läraren planerar med enskilda elever och låter dem arbeta självständigt är även

det viktigt att fundera över. Ytterligare aspekter som är av vikt är om uppgifter fördelas och

om handledningen fungerar på ett sätt som är baserat på individuella behov. 

   Läraren bör själv se över sina ledaregenskaper och sin flexibilitet. Viktigt att tänka på är om

man bryr sig om hur eleverna lär sig bäst och om uppgifterna är för enskilda elever och för

grupper. Läraren ska se till att han/hon kräver det bästa av alla elever utifrån deras förmåga.38

Enligt Dryden och Vos bör läraren, för att fånga elevernas uppmärksamhet och nyfikenhet,

använda sig av variation, överraskningsmoment, fantasi och utmaningar och de kan bestå i en

besökare, resor, studiebesök och teater. När detta är gjort har de visuella inlärarna och de au

                                                
36 Boström & Wallenberg, 2002.
37 Jensen, 1997.
38Rita Dunn & Ken Dunn, Alla barn är begåvade på sitt sätt, 1995.



25

ditiva stimulerats, då måste de kinestetiska inlärarna få sitt, genom någon aktivitet och den

bör komma tidigt i kursen.

   Det är viktigt att eleverna får sätta upp mål och planera själva, det är inte säkert att de tycker

som läraren, då är det viktigt att temaarbeten används. Läraren kan ställa i ordning olika akti-

viteter där eleverna kan välja. Dryden och Vos refererar till Jensen som säger att läraren kan

be eleverna att visualisera hur de kan använda kunskaperna. Sedan kan man försöka plantera

en positiv tanke som uppmuntrar dem och som kan få dem att hitta svar på vad de har för

nytta i framtiden av det de har lärt sig.

   När något nytt introduceras är det viktigt att presentera helheten först så att eleverna får en

översikt och så att bitarna sedan kan falla på plats. Presentationen bör även rikta sig till alla

olika inlärningsstilar och återigen påpekar Dryden och Vos att det är den kinestetiska stilen

som ofta glöms bort. De menar också att mycket av inlärningen är undermedveten, därför är

kroppsspråk, röstläge och positiva attityder viktiga vid inlärningen.39

   För att introducera svåra och viktiga begrepp är det viktigt, enligt Grinder, att tänka på hur

begreppet behandlas, hur mycket som är visuellt, auditivt och kinestetiskt. Viktigt att tänka på

är också vilka sinnen som används, om det är det visuella, auditiva eller kinestetiska sinnet.

Om det är något sinne som används mindre än något annat bör man försöka öka det. Läraren

bör även tänka på att undervisa från det som är känt till det som är okänt. När sedan det svåra

begreppet har analyserats ska detta också förankras, vilket innebär att få eleverna att förstå

begreppet.

   Något av det viktigaste, enligt Grinder, är att lärare bör bli mer systematiska i sitt uppträ-

dande. Om de blir det, vet eleverna genom lärarens beteende vad som förväntas av dem. Det

innebär att läraren skapar ett mentalt tillstånd hos eleverna som är återkommande. Det kan

göras genom att läraren utför samma aktivitet på samma plats och med samma röst och

kroppsspråk. Grinder menar att detta är ett sätt att använda icke-verbal kommunikation och att

den är mycket effektiv. Han menar att när eleverna kan associera till lärarens beteende då är

detta förankrat.40

   Enligt Gardner är det bättre att studera barnen när de utför intressanta problem som de kan

njuta av istället för att använda standardtest som utförs under en halvtimme. Han menar att

man under en månads tid kan studera eleverna i klassrummet när de ägnar sig åt normala akti-

viteter. Han reserverar sig för att det kan tyckas vara en lång tid i jämförelse med en halv-

timme, men han menar att det inte är särskilt lång tid av en människas liv. Personliga drag

                                                
39 Dryden & Vos, 2001.
40 Grinder, 1999.
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som redan är mycket utvecklade bör studeras, drag som anses utvecklingsbara och även drag

som är dåligt utvecklade och behöver mycket stöd bör också iakttas. Detta bör ingå när lära-

ren gör en intellektuell profil. När denna profil är gjord bör det övervägas vad som är viktigt,

om det är att stärka de starka sidorna eller om de svaga sidorna ska stärkas eller om båda de-

larna behöver utvecklas. Hänsyn bör tas till de resurser som finns och till de övergripande

målen i samhället.41 

   Innan arbetet med multipla intelligenser startar ber läraren eleverna fundera över sina starka

sidor, enligt Campbells modell. Det kan ge information om hur de tycker om att lära sig och

hur de själva uppfattar sina starka sidor. Om detta görs först får man information som kan an-

vändas vid lärarens observationer av eleverna. 

   Läraren kan också göra en analys av sitt sätt att undervisa, säger Campbell. Han/hon kan

analysera vilka intelligenser som normalt stimuleras i undervisningen och vilken som är ens

egen starka intelligens, detta görs för att se vad som eventuellt saknas i undervisningen.42 

   Enligt makarna Dunn kan ett frågeformulär användas för att fastställa elevernas inlärnings-

stilar. Formuläret innehåller sådant som visar hur barnet lär sig och hur miljön bör se ut. De

menar att vissa element kan förändras under tidens lopp men viktiga element är ofta bestå-

ende. Det är också viktigt att tänka på att det är svårt att skapa en idealisk inlärningsmiljö i

skolan. Det bör även påpekas att det inte finns någon inlärningsstil som är bra eller dålig, utan

inlärningsstil är helt enkelt hur en person tar till sig och bearbetar ny och svår information.

Frågor som ingår i formuläret handlar om hur omgivningen bör se ut, ljud, ljus och möblering.

Det innehåller frågor om motivation, om eleverna gör skolarbetet för sin egen skull, för lära-

ren eller för föräldrarna. Det handlar om uthållighet och koncentration, ansvarskänsla och an-

passning. Vilka arbetsformer eleverna föredrar ingår också, om de vill arbeta enskilt, i grupp

eller tillsammans med vuxna. Formuläret innehåller frågor om vilka sinnen som används vid

inlärningen och vad man tycker om att göra. Eleverna får också svara på frågor som har att

göra med matbehovet och vilken tid som är den bästa för inlärningen och om de behöver röra

på sig eller inte under tiden de lär sig något. 

   När frågorna är besvarade förs resultatet över till en inlärningsprofil som läraren kan an-

vända för att skapa så bra förutsättningar för lärandet som möjligt. 43

                                                
41 Gardner, 1994.
42 Campbell, 1997.
43 Dunn & Dunn, 1995.
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4.2 Omgivningen 

Prashnig framhåller att musik i undervisningen underlättar inlärningen. Det hon går in på är

endast en liten del, hon menar att barockmusik med 60 taktslag i minuten är mycket bra som

bakgrundsmusik vid en muntlig presentation. Den aktiverar funktionerna i den högra hemi-

sfären av hjärnan. Att använda modern musik går också bra för att förbättra elevernas inlär-

ningsförmåga och få dem att komma ihåg svåra begrepp inom olika områden. De kan skapa

sånger, rim och rapptexter och göra musikaler som bygger på fakta som de ska lära sig. Detta

kan medföra att eleverna blir mer engagerade och har lättare att minnas det de har lärt sig. Det

finns även elever som tänker och minns bättre om de får arbeta till bakgrundsmusik. Viktigt

att tänka på när det gäller musik i undervisningen är att om den används på ett felaktigt sätt

kan den ge motsatt effekt. Läraren bör skaffa sig tillräckligt med kunskap innan han/hon bör-

jar använda det i undervisningen. Det är också viktigt att vara noggrann när musik väljs och

att introducera arbetssättet långsamt. Eleverna bör alltså informeras och introduktionen bör

framföras av någon som är kunnig inom området.44

   Wallenberg och Boström menar att de elever som redan klarar sig bra har anpassat sig till

den traditionella undervisningen, men de elever som inte är analytiska kommer efter. För att

förbättra inlärningen för de holistiska eleverna bör skolan även enligt Boström och

Wallenberg tillåta bakgrundsmusik.45

   För att starta arbetet med multipla intelligenser, på det sätt Campbell beskriver, bör klass-

rumsmiljön ses över så att det finns plats för sju olika stationer. Bänkarna kan ersättas med

bord eller flyttas om så att det får plats med sju grupper. Om lärarna planerar tillsammans kan

man använda varandras klassrum.46 

   Enligt Jensen, kan affischer sättas upp i klassrummet för yttre impulser, taktila redskap kan

användas och läraren kan skapa olika inlärningsstationer där eleverna kan arbeta med olika

material. Om klassrummet delas in i olika områden kan eleverna se på video i en del, läsa i en

del, diskutera i en del och arbeta i grupp i en annan del. Han menar att man bör skapa en miljö

som eleverna föredrar.47 

   Makarna Dunn hävdar att miljön är viktig för hur eleverna arbetar och lär. Hur de är gruppe-

rade har också betydelse för inlärningen och därför bör läraren fundera på om det ska finnas

traditionella bänkrader eller små grupper med alkover och krypin. Läraren bör fundera över

om denne vill utforma informella och formella arbetsplatser. Om eleverna ska få äta och
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45 Wallenberg & Boström, 2002.
46 Campbell, 1997.
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dricka under inlärningen är även viktigt att fundera över. Var eleverna kan sitta och arbeta på

bästa sätt bör läraren diskutera med eleverna. Läraren bör se till att det finns olika hjälpmedel

vid inlärningen och arrangera rörliga aktiviteter för de elever som behöver röra på sig.48

   För att skapa ett bra inlärningstillstånd kan klassrummet utformas så att det underlättar in-

lärningen, enligt Dryden och Vos.  Det kan vara blommor i fönstren, färgglada affischer på

väggarna som har med kursen att göra och det kan vara att fylla rummet med färg och doft.

De anser också att användning av musik skapar den rätta sinnesstämningen.49

   Även Gross säger att miljön har betydelse för hur eleverna lär. Det han diskuterar är ljusets,

ljudets, färgernas och möblernas effekt för inlärningen. När det gäller dessa aspekter är de

individuella men förutsättningarna kan alltså förbättras för eleverna om man tänker på detta.

Gross menar att om en elev behöver mycket ljus när denne lär sig kan arbetsplatsen placeras

nära ett fönster eller en stark lampa kan vara till hjälp vid studierna. När det gäller ljudet så

kan den elev som vill lyssna till musik samtidigt som han/hon lär sig använda freestyle och

den som blir störd av ljud kan använda öronproppar. När det gäller färger och möbler så är det

som tidigare nämnts individuellt hur personen vill ha det och Gross går enbart in på hur denne

kan anpassa sin egen arbetsplats efter sina önskemål.50 

4.3 Arbetsformer och metoder 

Boström och Wallenberg har använt sig av en metod att mäta elevernas inlärningsstilar som

Michael Grinder har tagit fram. Eleven får under en kort stund se ett antal föremål som är

lagda i en viss ordning. Mätningen kan göras på nio olika sätt och resultatet antecknas för var

och en. De nio olika delmätningarna är visuell inlärning och redovisning, eleven tittar på fö-

remålen och skriver sedan upp dem. Vid visuell inlärning och auditiv redovisning får eleven

istället muntligt tala om den rätta ordningen på föremålen. Vid visuell inlärning och kineste-

tisk redovisning får eleven lägga föremålen i rätt ordning. När det gäller auditiv inlärning och

visuell redovisning får eleven höra föremålens ordning och ska sedan skriva upp dem. Vid

auditiv inlärning och redovisning får eleven höra ordningen på föremålen och tala om dem

muntligt. Vid auditiv inlärning och kinestetisk redovisning får eleven höra ordningen och se-

dan lägga upp föremålen i rätt ordning. När det gäller kinestetisk inlärning och visuell redo-

visning får eleven känna på föremålen med förbundna ögon och sedan skriva dem i rätt ord-

ning. Vid kinestetisk inlärning och auditiv redovisning gäller samma vid inlärningen som den
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49 Dryden & Vos, 2001.
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tidigare men redovisningen blir muntlig. Vid kinestetisk inlärning och redovisning gäller

samma som tidigare men eleven får lägga upp föremålen i rätt ordning på bordet. Detta är nå-

got eleverna kan göra i par, enligt Boström och Wallenberg. I testresultaten kan läraren se

vilken inlärningsstil eleverna har men också vilken redovisningsstil de föredrar.51

   Jensen beskriver hur eleverna kan stimuleras utifrån Gardners multipla intelligenser. Elever

med logisk-matematisk intelligens är duktiga problemlösare. De vill ha ordning och reda och

de tycker inte om kaos och förvirring. De blir lätt uttråkade av stillasittande och monotont

arbete. För att stimuleras behöver de utmaningar, problem och projekt att arbeta med. För att

stimulera elever med spatial intelligens kan läraren be dem att föreställa sig något framför sig.

Man kan också be dem förändra klassrumsmiljön, göra färgsammansättningar, rita, skulptera

och formge logotyper och broschyrer. Elever som är musikalisk-rytmiska kan stimuleras ge-

nom att läsa högt till musik, sätta rytmer till budskap, hitta på ljudillustrationer till olika äm-

nen, ha bakgrundsmusik och sätta musik till en uppsats eller berättelse. För att stimulera ele-

ver med en kroppslig-kinestetisk intelligens kan de få byta plats, använda kroppen när de lär

sig och stå upp medan de föreläser. De kan gå till andra delar av rummet när de vill diskutera

med kamrater, dramatisera för att lära sig begrepp och göra praktiska övningar i klassrummet.

Elever med verbal-lingvistisk intelligens kan stimuleras genom att de får föreläsa, skriva tal

och hålla tal, läsa och lyssna på band. De kan även stimuleras genom att få skriva teaterpjäser

och spela teater, konstruera korsord, skriva dagbok eller loggbok. En elev med interpersonell

intelligens vill helst samarbeta med andra, han/hon tycker det är tråkigt att arbeta ensam.

Dessa elever kan stimuleras genom rollspel, ge och ta emot feedback, de kan bedöma andras

arbete, vara stöd till kamrater och delta i frågesporter. I undervisningen vill elever med intra-

personell intelligens vara för sig själva och fundera. De vill arbeta självständigt och litar mest

på sig själva. De tycker inte om för många lärarledda aktiviteter, för mycket struktur, regler

och undervisning som är tagen direkt ur läroboken. För att stimulera dessa elever bör tid av-

sättas för reflexion och tankar kring vad de har lärt sig, hur de har lärt sig, hur de tänker

tillämpa det de har lärt sig och läraren bör låta dem utvärdera sig själva och bedöma om de

har nått sina och kursplanens mål.52

   Campbell beskriver i sin bok Multipla intelligenser - en metodbok några olika modeller för

hur man kan gå tillväga för att stimulera de sju intelligenserna. Läraren måste själv bestämma

vilken modell som passar för sitt sätt att undervisa. De modeller som Campbell föreslår är att
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ha sju inlärningsstationer varje dag där eleverna får möjlighet att använda alla intelligenser.

Fördelen med denna metod är att klassen kan delas in i mindre grupper. En annan modell är

att använda tre till fem stationer varje dag och då utesluts den interpersonella intelligensen

och den intrapersonella eftersom dessa två ingår naturligt i de andra stationerna. Stationerna

kan även bytas från dag till dag eller från vecka till vecka. En annan variant på inlärnings-

stationer är att de används en eller två gånger i veckan och resten av veckan kan läraren un-

dervisa mer traditionellt. 

   Om skolan arbetar i lärarlag kan varje lärare vara i sitt klassrum och eleverna förflyttar sig i

helklass från rum till rum. Eleverna undervisas av flera lärare och innehållet är tvärveten-

skapligt.

   Campbell beskriver också några metoder som kan användas när undervisningen sker i hel-

klass. Då ser läraren till att använda aktiviteter så att alla sju intelligenserna stimuleras. Det

går även att betona en intelligens per dag. Läraren kan låta eleverna välja ett projekt de vill

arbeta med. Eleverna får själva ange målen och tidsramarna för arbetet, de får även bestämma

hur de ska arbeta och hur de ska redovisa sitt arbete.  

   Campbell har också gett eleverna hemläxor som har med de sju intelligenserna att göra och

han menar att eleverna ser fram emot att få hemarbete varje vecka. Jag har tagit med två ex-

empel på hemuppgifter som han har gett till sina elever. Den ena är en lingvistisk uppgift,

eleverna fick i uppgift att klippa ut tre nyhetsartiklar om samma ämne som de skulle jämföra

med varandra. De skulle sedan förbereda sig för att redogöra för ämnet och berätta hur det

behandlades av massmedia. Den andra uppgiften var en logisk-matematisk läxa. Eleverna

skulle leta efter extrapriser på minst 20 varor. De skulle sedan göra en förteckning över va-

rorna med ordinariepris och extrapris. Sedan skulle de beräkna hur mycket de skulle spara om

de köpte varorna till extrapris. Som extrauppgift skulle de beräkna den procentuella nedsätt-

ningen av varje vara och till sist beräkna den totala procentuella nedsättningen.

   Campbell ger flera olika förslag till lektioner med de multipla intelligenserna och jag har

valt att ta med en av dem för att visa hur det kan gå till att använda de sju intelligenserna inom

ett arbetsområde. För att få in en lingvistisk aktivitet kan läraren skriva adjektiv på tavlan och

tillsammans med eleverna bestäms vilket ämne som ska avhandlas. Eleverna skriver sedan

meningar där adjektiven ska ingå. Den logisk-matematiska aktiviteten går ut på att eleverna

räknar antal adjektiv, verb och substantiv i en text. Detta förutsätter att eleverna tidigare har

arbetat med dessa ordklasser. De kan sedan göra en tabell av de olika ordklasserna. De kan

också rita ett diagram över de siffror de kommer fram till. Före den kinestetiska aktiviteten

måste läraren skriva meningar på kort med ett ord på varje. En del elever får tomma kort och
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en del får kort med ord på. Eleverna ska tillsammans bilda meningar och de elever som har

tomma kort ska skriva adjektiv som passar in i meningarna. När de har skrivit sitt adjektiv

räcker de upp handen och får ställa sig där ordet passar in. Den visuell-spatiala aktiviteten kan

gå till så här, eleverna får papper och färgpennor och ska rita enligt lärarens instruktioner. Lä-

raren säger, rita en djärv, röd, snirklig linje, rita en liten, flerfärgad, rektangulär låda och rita

ett glest, naket, spinkigt träd. Den musikaliska aktiviteten kan vara att sjunga en sång där ad-

jektiven byts ut. För att få in den interpersonella aktiviteten kan klassen delas in i grupper där

de får välja en maskot och beskriva den med olika adjektiv. Därefter ritar de maskoten, varje

elev ska illustrera sitt adjektiv. Sedan visas bilden för klassen och eleverna får gissa vilka ad-

jektiv som döljer sig i bilden. Till sist den intrapersonella aktiviteten, eleverna får skriva en

lista på adjektiv som beskriver dem själva eller en berättelse om sig själva där adjektiven in-

går. För duktiga elever kan uppgiften vidareutvecklas, då får de förklara varför de har använt

just dessa adjektiv. Som utvärdering av hela arbetet kan läraren ge eleverna en text där de ska

stryka under alla adjektiv och sedan kan eleverna rätta åt varandra.53

   Boström har delat in elevernas sätt att lära i fyra olika sinnesmodaliteter, det visuella, det

auditiva, det kinestetiska och det taktila. Hon säger att de kinestetiska eleverna tänker klarare

när de rör på sig, minnet blir bättre när de får göra något med hela kroppen och delta i ”rik-

tiga” situationer. För att fånga dessa elever bör läraren planera in praktiska moment i under-

visningen. De kan få agera ut det de har lärt sig, lek, spel och experiment är mycket stimule-

rande för kinestetiska elever.

   Taktila elever behöver använda sina händer när de lär sig och de har också lättare att kon-

centrera sig om de har händerna igång. Taktila elever är mer finmotoriska än de kinestetiska.

Dessa elever bör själva få göra redskap för att lära sig nya och svåra moment. Läraren kan låta

elever med en taktil inlärningsstil fingra på småsaker under aktiviteter och förläsningar. 

   De elever som kommer ihåg via iakttagelser är visuella, de kommer ihåg fakta genom en

text de läser eller bilder de ser. De antecknar eller skriver minneslappar och det är ofta per-

sonliga tankekartor med färger och bilder. För att stimulera dessa elever bör inte läraren prata

under tiden eleverna skriver av viktig information. När man talar kan målande beskrivningar

användas. Det bör finnas färgpennor och eleverna bör uppmuntras till att göra personliga an-

teckningar. Läraren kan ge dem visuella bilder vid muntliga föreläsningar och låta dem redo-

visa sina kunskaper visuellt.
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   Auditiva elever är goda lyssnare och kommer ihåg vad som har sagts. De tycker om att dis-

kutera och samtala för att ta till sig kunskap. Enligt Boström är dessa elever de enklaste att

undervisa, de har lätt att ta till sig muntliga instruktioner. Det är bra att ställa frågor till dessa

elever innan man börjar en instruktion, det får dem att lyssna för att besvara frågorna. Dessa

elever lyckas bra i pararbeten och grupparbeten.54

   Wallenberg och Boström framhåller att läraren bör uppmuntra till olika typer av gruppe-

ringar och stimulera alla inlärningskanaler för att nå alla elever. Viktigt är också att lägga in

pauser så att eleverna får sträcka på benen och röra sig lite och att tillåta småätande under

lektionerna, men det bör diskuteras vad för sorts mat som ska tillåtas. Schemaläggning bör

också diskuteras och hur teoretiska och praktiska ämnen kan fördelas.55

   Jensen menar att inlärningssvårigheter kan bero på att elever använder den ena hjärnhalvan

mer än den andra. För att hjälpa dessa elever kan korsövningar vara bra att använda. Rörelser

kan även användas när man märker att elevernas energi är låg. Läraren kan be dem resa sig en

stund och fortsätta att prata eller låta dem göra någon aktivitet som höjer deras energi. Det kan

vara så enkelt som att de får byta platser. Han menar också att eleverna bör erbjudas olika for-

mer av prov och olika tider på dagen för prov. Om detta görs, arbetar man på ett hjärnbaserat

sätt.  

   Enligt Jensen glömmer elever mycket av vad de har lärt sig och detta beror på att elevernas

olika minnessystem inte aktiveras. Han menar att olika aktiviteter ska användas i undervis-

ningen, som läsa, lyssna och se. Sedan bör detta följas upp med grupparbeten, projekt, musik,

diskussioner, hemuppgifter, utflykter, spel och teater. Han menar också att antalet tillfällen

bör minskas där eleverna ska lära sig saker utantill från t.ex. texter, istället bör meningen och

betydelsen i inlärningen ökas. Stor variation bör användas i undervisningen.

   Jensen ger exempel på hur läraren kan anpassa språkundervisningen på ett bra sätt så att det

passar hjärnbaserat lärande. Den bästa tiden för språkinlärning är mellan 3 och 10 års ålder.

Vid undervisning i språk bör en miljö skapas som präglas av landets kultur, med musik, affi-

scher, mat och klädsel. Språket bör användas på samma sätt som eleverna lär sig sitt moders-

mål, grammatiken kan sparas till senare. Bra är att använda musik och rollspel. Läroböcker

bör inte användas, utan inlärningen bör vara tematisk och verklighetsnära. Klassen kan låtsas

att den är någon annanstans, på restaurang, konsert eller teater.56
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   Dunn och Dunn skriver att när nytt och svårt material ska introduceras bör läraren göra det

med hjälp av varje elevs perceptuella förmåga. Sedan förstärks detta genom ett andra eller

tredje sinne och sedan ska kunskapen användas på ett kreativt sätt. När eleven har arbetat med

uppgiften är det viktigt att denne får visa upp vad han/hon har gjort. Det är viktigt att eleverna

får erkännande för det de har utfört.

   När det gäller auditiva elever bör de först få höra informationen innan de läser och skriver.

De visuella eleverna bör först läsa t.ex. en text innan de får den muntliga informationen. Detta

kan lösas genom att lektionerna spelas in. En taktil elev bör få tillgång till hjälpmedel som

stimulerar känseln, sedan kan denna elev läsa informationen och samtidigt föra anteckningar

eller svara på frågor som har med materialet att göra. När det gäller de kinestetiska eleverna

bör de få stå upp och röra sig på plats när de första gången kommer i kontakt med ny och svår

information. Dunn och Dunn menar att de flesta elever kan lära in samma kunskaper och fär-

digheter men materialet ska introduceras på ett sätt som riktar sig till varje elevs perceptuella

förmåga.

   När det gäller läxor kan de visuella eleverna läsa de sidor i boken som läraren tänker gå igen

dagen före. När materialet sedan gås igenom kan eleven föra anteckningar under tiden läraren

föreläser. De auditiva eleverna får läxan efter att materialet har gåtts igenom, de kan läsa och

föra anteckningar hemma. Taktila elever kan försöka göra om materialet till punkter de kan

uppfatta med känseln. Därefter kan de läsa och föra anteckningar. De kinestetiska eleverna

kan röra sig i hemmet under tiden de läser, de bör sedan förstärka med den näst starkaste för-

mågan de har. Dessa elever behöver verkliga upplevelser för att lära sig t.ex. i affärer eller på

museum.57

   När undervisning i helklass sker bör läraren, enligt Grinder, använda visuella, auditiva och

kinestetiska metoder för att nå ut till alla elever. Han säger också att om eleverna får input på

flera olika sätt blir minnet livligare och andra inputkanaler stärks. När informationen i hel-

klass är avslutad går läraren över till att hjälpa eleverna individuellt. Detta är något ”översät-

tarna” behöver för det är de som oftast har missat mycket av informationen och behöver få

informationen på det sätt som passar dem. Ett sätt att komma underfund med vilka elever som

är ”översättare” är att efter varje lektion anteckna vilka elever man har hjälpt individuellt. Det

är enbart dessa elevers inlärningsstilar som läraren måste känna till för att anpassa undervis-

ningen, enligt Grinder.58
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   Grinder har utarbetat en modell som kan hjälpa eleverna att utveckla sin visuella färdighet.

Den första introduktionen av visuell träning bör göras lätt och rolig och anpassas till elevernas

ålder. Läraren ger eleverna en mening som inte är beskrivande, med subjekt och predikat, och

ber sedan eleverna lägga till adjektiv. Eleverna kan även uppmuntras till att blunda samtidigt

som de gör detta. Sedan avslutas det med att eleverna får berätta vilka egenskaper de har valt.

Detta är viktigt eftersom eleverna kan få nya idéer av varandra. Viktigt är att visa att alla svar

är rätt. Denna övning bör göras under två till fyra veckor. Därefter kan svårighetsgraden ökas,

men viktigt att tänka på är att detta bör anpassas till elevernas ålder. Läraren kan sedan ge

eleverna föremål som de ska lägga på bänken utifrån ett sätt de har sett på t.ex. OH en kort

stund. Sedan går eleverna vidare med att räkna baklänges under tiden de får se föremålen, det

gör att de använder sin auditiva förmåga och det ökar den visuella. För att försvåra det ytterli-

gare kan mönstret visas för eleverna men den här gången har de inga föremål att lägga upp på

bänken, detta innebär att gå från det kinestetiska till det visuella sinnet. Sedan får eleverna gå

vidare med att minnas kända föremål. De kan t.ex. föreställa sig att bänken är deras rum och

att de ska vidröra vissa saker i sitt rum. Därefter ska eleverna föreställa sig föremål med olika

färger, storlekar, former och ljud. Meningen med att lära eleverna att visualisera är att träna

dem i att bli detaljerade innan de går in på att lära sig att se bokstäver och ord.59

4.4 Kunskaper och färdigheter

Dryden och Vos säger att självförtroendet är viktigare än kursinnehållet. De menar också att

läroplanen bör vara fyrdelad. Detta innerbär att den bör innehålla en del för personlig utveck-

ling som innehåller träning i självförtroende, motivation, kommunikation och samlevnad. Den

andra delen är en för vardagsfärdigheter som kunskap om hur eleven klarar sig själv, kreativ

problemlösning, yrkesplanering, ekonomi, konflikthantering och databaserad teknologi. Den

tredje delen är att lära sig lära och tänka så ett livslångt lärande kan bli lustfyllt och effektivt.

Den fjärde delen är för kunskapsinnehåll som integrerar olika teman.

   Själva studerandet bör enligt Dryden och Vos ha ett trefaldigt syfte och det innebär att lära

sig fakta och färdigheter i ett ämne och hur detta kan göras fortare och enklare. Det innebär

också att kunna relatera kunskaperna till andra områden och utveckla personliga färdigheter

som kan användas i allt man gör.60
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   Makarna Dunn anser att förutom baskunskaper bör en livslång kärlek till inlärning, en bra

självbild, begåvning, talang och kreativitet utvecklas, och detta bör skolan göra i samarbete

med föräldrarna.61

4.5 Läromedel och andra hjälpmedel

Att lära eleverna använda mindmapping är en bra metod enligt Prashnig. Utifrån inlärnings-

stilar är den mycket bra för holistiska elever som föredrar en översikt och som använder visu-

ella och taktila förmågor för att inhämta information. Mindmapping är inte bra för analytiska

tänkare som vill ha informationen steg för steg, de ser mindmapping som osammanhängande

och utan mening. En person som använder höger hjärnhalva förbättrar minnet genom att an-

vända mindmapping, den sparar tid, det blir mer gjort och kreativiteten ökar. Denna metod

kan även användas vid brainstorming, idéskapande, planering och problemlösning.

   Kooshbollar har enligt Prashnig en positiv effekt och då allra helst för taktila elever som

behöver ha något för händerna när de lyssnar och koncentrerar sig. De kan användas genom

att de kastas till varandra i klassrummet när eleverna svarar på frågor. Kooshbollarna kan

även användas till att bara fingra på under tiden eleven lyssnar. Prashnig menar att dessa bol-

lar förstärker inlärningsprocessen hos eleverna.62

   Datorn är ett mycket bra hjälpmedel för taktila elever. Det bör även finnas saker i klass-

rummet för att stimulera dessa elever, som t.ex. kooshbollar, plockmaterial och saker att

”pilla” med, säger Boström.63

   Jensen anser att både delar och helheter är viktiga för inlärningen men en del elever vill ha

delarna först och helheten sedan och andra elever vill ha det tvärtom. Han säger att läraren

kan ge eleverna helheten samtidigt som han/hon ger dem information stegvis. OH-blad kan

användas där både helheten och delarna visas och man kan alternera mellan dessa två. 64

   Kinestetiska elever har ofta svårt att läsa en fråga på ett papper och sedan skriva svaret på

ett annat papper, säger Grinder. De får information som visar sig för dem och sedan försvin-

ner den och visar sig i en annan form. För att hjälpa dessa elever kan läraren, om eleverna inte

får skriva i boken eller på pappret, lägga över ett genomskinligt papper som eleven kan skriva

på. När det sedan ska rättas läggs ett genomskinliga pappret på den aktuella sidan.
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   Grinder säger att läraren kan hjälpa eleverna att välja böcker utifrån deras inlärningsstil. Det

är endast de visuella eleverna som uppskattar litteratur med mycket miljöskildringar. Om en

elev som inte är visuell ska läsa en bok med en bra intrig och dialog i, men också mycket

miljöskildring, kan läraren säga till eleven att hoppa över dessa partier. Om man vill kan dessa

delar i boken markeras för att underlätta läsandet för eleven.

   Auditiva elever tycker om litteratur med mycket dialog i, de har förmågan att höra perso-

nerna i boken tala. De kinestetiska eleverna tycker om intriger med mycket handling, de vill

enbart ha yttre handling. De är inte intresserade av miljön och inre egenskaper. Genom att

ögna igenom boken går det att se om det förekommer mycket dialog eller om det är många

miljöbeskrivningar. Om det är många indrag och många stycken innehåller boken förmodli-

gen mycket dialog, är det däremot få och långa stycken innehåller den mer miljöbeskrivningar

och är därmed mer visuell.65

4.6 Prov, uppföljning och utvärdering av kunskaper

När eleverna har lärt sig något är inte ett prov det allra bästa att testa kunskapen på, utan det

bästa är att tillämpa den. Dryden och Vos menar att har du lärt dig franska är det bästa sättet

att testa det genom att tala franska. Har du lärt dig att spela piano spelar du piano. Att testa

kunskaper kan göras genom att låta eleverna skriva tankekartor på samma sätt som de gör när

de ska lära sig något nytt.66

   Det är viktigt att eleverna och läraren utvärderar arbetet, enligt Campbell. Ett förslag han

ger är att elevernas arbeten samlas i mappar som läraren kan använda i sin utvärdering. Det är

också ett bra sätt för eleverna att se hur de kan förbättra sitt arbete och de får även en känsla

av att de styr sin egen inlärningsprocess. Det är också viktigt att eleverna lär sig att utvärdera

sitt arbete, det hjälper dem att lära känna sina starka och svaga sidor. Det hjälper dem även att

styra sin egen inlärning.67

   När det gäller projektarbete har Campbell låtit sina elever bestämma ämne själva, de får

även bestämma hur de ska arbeta och hur de ska redovisa sitt arbete om vad de har lärt sig.

Han avsätter tid för redovisningar under några eftermiddagar. Redovisningarna går inte till så

att eleverna håller ett föredrag som de har lärt sig utantill, utan de kan redovisa genom sånger,
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dikter, danser, planscher, diagram, kurvor eller problem som kamraterna ska lösa. Det kan

även vara en videoinspelning eller aktiviteter för klasskamraterna.68

   Eric Jensen menar att eleverna borde ges större möjligheter att välja när de ska ha prov. Han

säger att det skiljer mellan flickor och pojkar när det är bäst för dem att ha prov. Han anser att

flickor borde ha matematikprov under de första två veckorna i menstruationscykeln och

muntliga och skriftliga prov under de två sista veckorna. Pojkar bör ha prov tidigt på dagen

när deras hormonnivå är som högst. De har lättare att samarbeta och arbeta språkligt på efter-

middagen när testosteronnivån är lägre. Pojkar behöver mer utrymme och flickor behöver ar-

beta mer tillsammans. Hjärnan har en egen rytm, enligt Jensen, och längre arbetspass är bättre

än korta. Han säger att eleverna har lättare att nå sin topp om de får arbeta i längre pass. Ett

sätt att göra det är att läsa i block, det underlättar för hjärnan att ta till sig kunskap, korta peri-

oder motarbetar hjärnan.

   Jensen menar att återkoppling är mycket viktig och den ska vara direkt, man ska inte vänta

med den, om den dröjer för länge kan det orsaka stress, dålig inlärning och frustration hos

eleverna. Jensen säger att återkoppling kan ges på många olika sätt, men den bästa återkopp-

lingen är den som eleverna ger till varandra eller till sig själva.

   En annan aspekt Jensen tar upp är bedömningen, han menar att politiker och lärare bestäm-

mer vad eleverna ska lära sig. Läraren undervisar eleverna och gör ett prov. Sedan lär ele-

verna in det de tror kommer på provet och gör sedan provet. Eleverna glömmer sedan ganska

snabbt det de har lärt sig. Läraren sätter sedan betyg på provet och detta upprepas hela tiden.

Jensen menar att inlärningen kan bli för smal för att eleven helt enkelt vill ha bra betyg.69 Vad

Jensen säger är att det finns andra och bättre metoder för bedömning och det finns andra saker

att bedöma än enbart faktakunskaper. Han menar att ”kroppsinlärning” bör bedömas. Eleven

kan då visa om denne behärskar att visa respekt, samarbetsförmåga och vänlighet. Eleven vi-

sar också sin förmåga att använda instrument, verktyg och maskiner. Om eleverna kan göra

färdigt ett praktiskt arbete eller ett större projekt och om de kan skapa ett föremål i något ma-

terial bör också bedömas. I bedömningen av eleverna bör ingå om de kan visa sin kunskap

genom dans, musik, bild eller drama och om de hittar och använder bra resurser för inlärning.

   För att bedöma kunskaper som har mer med fakta att göra bör eleverna få möjlighet att välja

bedömningssätt. Eleverna kan själva bedöma sig genom anteckningar eller dagböcker där de

kan reflektera och skriva ner sina tankar om sin utveckling. Eleverna kan också få bedöma

varandra. De kan göra en video eller ett ljudband för att visa vad de har lärt sig. De kan få
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vara delaktiga i utformandet av provet och själva göra frågorna. De kan göra ett diagram över

framsteg i klassen. De kan få skriva en historia, en artikel eller göra en mindmap för att visa

sin kunskap.

   Enligt makarna Dunn, bör läraren tänka på att det inte bara är provresultaten som avgör om

eleverna har lärt sig något. Vad eleverna presterar bör även observeras, de kan själva utvär-

dera, man bör även utvärdera färdigheter, resonemangsförmåga och kreativitet. Detta kan gö-

ras på lite olika sätt, läraren kan röra sig bland eleverna och se hur de arbetar i grupp och en-

skilt. Proven kan utformas så att det går att se om målen har uppfyllts. Läraren måste titta på

vad eleverna presenterar när det gäller olika arbeten. Det kan vara olika projekt, videoinspel-

ningar, uppfinningar, teckningar och diagram. Elevernas framsteg bör utvärderas och detta

bör beaktas mer än betygsnivånormerna.

   När man har arbetat med de sju inlärningssätten enligt Campbells modell, kan läraren be

eleverna reflektera över hur det har gått. När de gör det lär de känna sina starka och svaga

sidor och de kan styra sin inlärning själva, hävdar Campbell. Frågor som kan ställas i detta

sammanhang är: vad lärde du dig av arbetet? Vad upptäckte du om dig själv? Hur kan ditt

arbete förbättras? Vilka problem stötte du på? Uppfyller arbetet de uppställda kriterierna?

Uppnådde du målet? Vilken del av arbetet var bäst? Vilken aktivitet tyckte du minst om när

du arbetade?70

4.7 Relationer i klassrummet

Boström och Wallenberg säger att det går att se vilken inlärningsstil eleverna har. Den visu-

ella eleven har ofta en rak kroppsställning och sitter still. Dessa elever upplevs också som ar-

betsamma. De blir irriterade om tiden inte används effektivt, de sätter genast igång att arbeta

med en uppgift och de blir ofta först färdiga. De visuella eleverna anknyter ofta till boken,

förra lektionen eller till diagram när de ber om hjälp.

   Den auditiva eleven sitter som om han/hon talar i telefon och nickar vid muntliga genom-

gångar. De använder fötter eller händer för rytmiska rörelser som kan ta sig uttryck i ett inten-

sivt trummande. Dessa elever vill gärna tala med sin lärare eller med kamrater och upplevs

ofta som alltför långdragna och detaljerade.

   Kinestetiska elever kommer ofta för sent. De sitter hopsjunkna och har svårt att sitta still, de

byter ställning ofta. De ger lätt upp om uppgiften inte är tillräckligt intressant eller rolig.

Dessa elever upplevs ofta som bullriga, bråkiga och okoncentrerade. De försöker ofta få lära
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rens uppmärksamhet, de lär sig långsammare än andra, men det de har lärt sig sitter ofta kvar.

Kinestetiska elever är ofta underhållande och roliga och hittar på skojiga upptåg, får inte

denna elev underhållning ser han/hon till att få det.

   En elev som fingrar på saker och vänder upp och ner på föremål är troligtvis taktil. Dessa

elever uppfattas ofta som ouppmärksamma när de pillar med något men de gör inget större

väsen av sig. De kan ibland verka lite omständliga. De elever som är mest engagerade vid da-

torn är förmodligen taktila.71

5 Vad uppnår man?
5.1 Utvärdering av arbetssättet

Om eleverna får arbeta på sitt sätt gör det att de känner att deras individualitet accepteras och

då ökar motivationen, menar Prashnig. Arbetet blir roligare och elevernas prestationer ökar

och deras självkänsla blir bättre.72

   Nackdelen med att använda Campbells modell med olika inlärningsstationer ett par gånger i

veckan är att det krävs en hel del arbete med att ställa i ordning och att plocka undan före och

efter varje lektion. Om metoden där eleverna förflyttar sig från klassrum till klassrum används

och de har olika lärare krävs det att lärarna planerar noggrant tillsammans.73

  Boström och Wallenberg har gjort en utvärdering av sitt arbete med inlärningsstilar och har

kommit fram till att när eleverna lärde sig vilken inlärningsstil de hade förändrade de sitt

skolarbete. Eleverna fick en starkare självbild, deras kunskapsnivå höjdes och de lärde sig

även snabbare än tidigare så tiden kunde användas effektivare. De upptäckte också att ele-

verna tog mer ansvar för sin inlärning och att samarbetet mellan eleverna blev bättre. 74

   Lena Boström hävdar att om alla elever får möjlighet att finna sin unika stil har de större

chans att lyckas i skolan. Det Boström menar med att utgå från elevernas inlärningsstilar är att

undervisningen bygger på elevernas starka sidor för att skapa en positiv bild av skolan och

lärandet. 75 

   För att hjälpa eleverna bör läraren, enligt Boström och Wallenberg, stå upp när han/hon ger

instruktioner, det markerar att man är ledaren. Läraren bör också stå still när denne instruerar

och informerar, detta göra att oroliga elever blir lugna. Muntliga instruktioner bör inte ges

samtidigt som något skrivs på tavlan, det bästa är att göra en sak i taget. Om information pre
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senteras muntligt nås 20 % av eleverna, om detta kompletteras med overheadbilder nås ytter-

ligare 30 % av eleverna. Om läraren sedan låter eleverna diskutera det de har hört nås 20 %

till av eleverna och om de tillåts att aktivt göra olika moment så når läraren ytterligare 20 %

av eleverna.76

   Campbell har också utvärderat sitt arbete med de multipla intelligenserna för att kunna be-

döma vilka effekter de fått för eleverna och för honom själv som lärare. Det han har kommit

fram till är att elevernas ansvarskänsla, självständighet och oberoende har ökat. Han har också

sett att disciplinproblemen har minskat och elever som ansetts ha allvarliga beteendestör-

ningar har visat en förbättring i sitt sociala beteende. Eleverna utvecklar och tillämpar nya

färdigheter och deras teoretiska kunskaper har ökat. Elevernas förmåga att samarbeta ökar och

de blir mycket duktiga på att lyssna, hjälpa varandra, anpassa sig till förändringar i gruppen

och introducera nya klasskamrater. De har lärt sig att respektera varandra och uppskatta var-

andras speciella begåvning och de låter alla komma till sin rätt. Campbell säger också att ge-

nom denna arbetsmetod blir elevernas behov tillgodosedda, eleverna utvecklar nya starka si-

dor och uppskattar sig själva. 

   Ytterligare en effekt av det elevcentrerade arbetet är att lärarrollen förändras enligt Camp-

bell. Han menar att läraren får mer tid till att arbeta med enskilda elever eller med små grup-

per under tiden som de andra eleverna arbetar vid olika stationer. Man får tid att hjälpa elever

som har svårt med läsning eller matematik. Det blir även tid till att hjälpa starka elever med

utmanande aktiviteter. Campbell menar att lärarrollen blir den att underlätta, leda och tillhan-

dahålla resurser. Han hävdar också att läraren blir duktigare på att planera och förbereda olika

inlärningsmetoder och att han/hon arbetar med eleverna, inte för dem. Läraren blir mer kreativ

om han/hon arbetar med multipla intelligenser.77

      Prashnigs arbetsstilanalys är användbar på flera olika sätt. Genom att utnyttja sina starka

sidor blir läraren mer effektiv. Att förstår sin egen stil innebär att lättare acceptera människors

olikheter och genom att förstå olika stilar förbättras kommunikationsförmågan. Om individen

känner till sin mentala styrka förbättras problemlösningsförmågan och kreativiteten. Stressen

minskas genom vetskap om vilka sidor som är ens svaga och genom att undvika att använda

dem. Genom att förstå mångfalden skapas effektivare grupper som respekterar varandras olika

sidor. Om läraren känner till sin arbetsstil känner denne sig säkrare och gör ett bättre arbete.

Genom att känna till sin arbetsstil och det beteende som uppstår kan man undvika att hamna i
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extrema situationer. Läraren får mer kontroll över sitt eget beteende och kunskapen om sitt

eget gensvar på stress kan göra att man undviker att bli utbränd.78

6 Diskussion
6.1 Vilka teorier används idag?

Belöning är vanlig i skolan idag och det är i form av beröm, betyg och i samband med ut-

vecklingssamtal, mm. Bestraffning förekommer också, även om Skinner ansåg att det inte

hade någon effekt på elevernas beteende. Däremot ansåg han att förstärkning var viktigt för

beteendet79 och den kan vara positiv eller negativ. Då kan man säga att både förstärkning och

bestraffning förekommer i skolan idag, i form av kvarsittning, omprov, att elever får negativ

kritik och att de blir utkörda från lektioner om de inte uppför sig bra. Om man ser till inlär-

ningsstilar är feedback samma sak som belöning och bestraffning eftersom feedback kan vara

både positiv och negativ. Man menar att belöning och feedback är bra sätt att få eleverna mo-

tiverade, men de kan i vissa fall få motsatt effekt. Det finns elever som arbetar mycket hårt

och av olika anledningar inte når så högt som de har tänkt sig. Det kan bero på faktorer som

inlärningssvårigheter, de kanske behöver mer tid eller orsaken kan vara att de inte har svenska

som modersmål. En del av dessa elever kanske ger upp och tycker att det inte är någon idé att

kämpa vidare eftersom de inte får de höga betyg de förväntar sig. Effekten kan även bli att

duktiga elever som har lätt att lära inte gör sitt yttersta, de kanske anser att de klarar sig även

om de inte får de högre betygen. Många elever anstränger sig och arbetar hårt för att få bra

betyg, tillfredställa läraren eller föräldrarna och då har eleven inte uppnått det som jag ser som

viktigt, att lära för framtiden och för sin egen skull.

   Att integrera ämnen och blanda olika elever i grupper är även det förekommande i skolan

idag. Det finns åldersintegrerade klasser och vid grupparbeten sätter ofta läraren ihop grup-

perna. Undervisningen är även anpassad efter elevernas förutsättningar, men det är mest inne-

håll och material som är individanpassade, metoderna är oftast desamma för alla. Elevernas

läxor kan även vara anpassade utifrån elevernas förutsättningar, det blir naturligt om under-

visningen är anpassad. Olika former av prov och redovisningar förekommer också, en del ele-

ver kan t.ex. få muntliga prov om de har svårt att skriva ner svaren. När det gäller inlärnings-

stilar kallar Campbell individanpassning för arbete utifrån de multipla intelligenserna och han

menar att det bästa är att blanda olika intelligenser när man grupparbetar.80 Detta liknar det
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Dewey för fram, att grupperna och ämnena i skolan ska integreras. Dewey säger också att in-

dividen har någon egenskap som är mer framträdande än andra.81 Detta menar Gardner i teo-

rin om inlärningsstilar också, men han säger istället att eleverna har någon eller några intelli-

genser som är starkare än andra.82 

   Föremål används, praktiskt arbete förekommer och saker tillverkas i skolan idag, det inne-

bär att kroppen används i inlärningen. Detta förekommer i slöjd, bild och hemkunskap. Att

arbeta praktiskt är också när eleverna läser för att lära sig läsa och skriver när de lär sig skriva.

Piaget ansåg att kunskapen ska användas.83 Det vill man i skolan idag också och det stämmer

med den syn som finns inom inlärningsstilar. Enligt tidigare synsätt bör eleverna arbeta till-

sammans med andra och det görs i skolan varje dag. Mycket av undervisningen sker via språ-

ket och det är också viktigt enligt Vygoskijs teori.84 Men enligt teorin om inlärningsstilar har

en del elever svårt att ta till sig information enbart via språket. Om elever har svårt att lära sig

genom språket måste skolan lära dem det, det är en förutsättning för att klara de olika ämnena

i skolan och att klara sig i framtiden. 

   Enligt teorin om inlärningsstilar ska eleverna ges riktlinjer, mål och anvisningar om vad

som förväntas av dem. Det görs i skolan idag och det trycks det mycket på i lärarutbildningen.

Detta är en självklarhet, annars vet inte eleverna vad de ska lära sig.  

6.2 Vad är nytt?

 Enligt teorin om de multipla intelligenserna bör eleverna få kunskap om hur de skaffar kun-

skap. Detta kan man tro är något nytt, men den idén hade redan Dewey.85 Det som kan ses

som nytt är att läraren bör studera eleverna och hjälpa dem att finna sin stil så att de får in-

hämta kunskapen utifrån sitt unika sätt att lära, alltså att eleverna ska få möjlighet att använda

olika metoder under samma arbete.   

   Att använda hela kroppen vid inlärning är något som det ”nya” framhåller men det är heller

inte något nytt. Men avslappningsövningar och rörelser under en teoretisk lektion tror jag är

mycket ovanligt, det kanske förekommer under idrottstimmarna.  

   Man menar att det är viktigt att eleverna är trygga för att inlärningen ska bli så bra som

möjligt. Att skapa trygghet i klassrummet är lärarens ansvar. Skolan ska även se till att ele-

verna är trygga i skolan. Detta är inte alltid så lätt, lärarna vet inte alltid vad som händer på
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raster och när eleverna går till och från skolan. Visserligen är skolan skyldig att ha en mobb-

ningsplan, men otrygghet behöver inte bero på mobbning, det kan finnas andra orsaker i sko-

lan som gör att elever känner sig otrygga. Det kan t.ex. bero på att de är ensamma och inte har

några kamrater. Detta är inte så lätt att komma åt, det är svårt att tvinga elever till att umgås

med varandra. Om elever lever under svåra sociala förhållanden kan det också skapa otrygg-

het och då ser inte jag det som skolans sak att ta hand om detta. Det skolan kan göra är att ge

råd och ta hjälp av andra yrkesgrupper som tex socialtjänsten, kurator och skolpsykolog, men

det förutsätter att föräldrar och barn är beredda att samarbeta med skolan. När elever har pro-

blem som är relaterade till livet utanför skolan och de saknar en grundtrygghet spelar det nog

ingen roll vilken metod som används i undervisningen. Dessa elever är förmodligen svåra att

nå och motivera till skolarbetet. 

   Egentligen är det inte särskilt mycket som är nytt i de ”nya” teorierna och metoderna. Det

som är nytt är termerna och att eleverna stoppas in i olika fack utifrån iakttagelser och fråge-

formulär som visar vilka uttalade inlärningssätt de har. Den starka betoningen på individen

kan även ses som nytt i teorin om inlärningsstilar. Men man bör vara försiktig med att placera

eleverna i olika fack. Det som är viktigt är att ta reda på varför en elev har svårt att lära sig

eller har ett beteende som inte accepteras i skolan. Det kan finnas andra orsaker än vilken in-

lärningsstil eleven har. 

6.3 Vad kan utvecklas?

Enligt det nya synsättet och det gamla är det viktigt att ge eleverna feedback och belöning.

Detta bör göras ofta och inte bara genom betyg och utlåtande vid prov, inlämningsuppgifter

och andra redovisningar. Läraren bör även ge feedback direkt och inte vänta med det. Detta är

något jag tycker bör utvecklas i skolan. Det bör ses till att eleverna får ge feedback till var-

andra. Men det allra viktigaste är att eleverna får möjlighet att utvärdera sig själva och re-

flektera över sina kunskaper, sin inlärning och sin arbetsinsats. Eleverna bör även få utvärdera

kurser, arbetssätt och lärarens arbete. Detta för att utveckla och förbättra undervisningen.

   Jag tycker även att praktiskt arbete bör utvecklas mer i de teorietiska ämnena genom t.ex.

drama och rollspel. Även individanpassningen kan förändras genom att eleverna får utföra

arbetet på olika sätt som passar dem så att det inte bara är innehåll och material som är anpas-

sade efter elevernas förutsättningar. Men det får inte glömmas bort att det även är viktigt att

eleverna får utveckla sina svaga sidor. Jag tror på metoder som kan öka elevernas inlärnings-

förmåga och koncentration genom avslappning och rörelser. Men det kan tänkas att elever

som inte är vana vid detta tycker att det är löjligt. Det kan även tänkas att föräldrar och kolle
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gor tycker att detta inte ingår i undervisningen. Jag tycker läraren kan försöka lägga in sådant

i teoretiska lektioner mer än vad som görs idag, frågan är om tiden räcker till. Jag tror också

att läraren behöver kunskaper i hur avslappningsövningar utförs och vilka rörelser som är bra

för inlärningen. 

   Variation i undervisningen bör man alltid tänka på och det bör även utvecklas. Skolan bör

hela tiden utvärdera arbetet och metoderna. Samhället utvecklas, det kommer nya hjälpmedel

och nya teorier om hjärnan och inlärning. Skolan och undervisningen bör följa med i denna

utveckling för att eleverna ska kunna fungera i samhället.

6.4 Vad är användbart och genomförbart?

Många av metoderna som beskrivs inom teorin om inlärningsstilar är genomförbara i skolan.

Men det krävs en hel del av lärarna. Ska man arbeta med inlärningsstationer måste det finnas

gott om tid för att ställa i ordning det material som behövs och att plocka bort det. För att ar-

beta med olika stationer krävs att hela skolan eller åtminstone arbetslaget använder arbets-

sättet under samma tid och att alla är överens.

   Att instruera och informera elever genom de olika sinnena och att variera undervisningen så

att eleverna får använda hela kroppen i inlärningen är genomförbart. Men jag tror inte att lära-

ren alltid kan låta dem välja hur de ska arbeta. Om en elev med en uttalad kinestetisk intelli-

gens enbart använder den förmågan, kommer eleven få svårt att klara sin utbildning och att

fungera i samhället. Mycket i skolan och i samhället bygger på att man kan ta till sig informa-

tion via muntliga och skriftliga instruktioner. Jag tycker inte heller att det alltid ska tillåtas att

eleverna ska få välja om de vill arbeta i grupp eller enskilt, läraren bör styra detta av den orsa-

ken att de i framtiden inte alltid får välja om, när och med vem de ska arbeta. 

   Att stimulera alla intelligenser under samma dag tror jag går att göra om det förekommer

samarbete i ett arbetslag och alla är överens om vem som ska stimulera vilken. Vill läraren

göra det själv är det möjligt att göra det under ett par dagar eller under en vecka men det krävs

en hel del av läraren och det krävs även en hel del tid till förberedelser.

   Material för att arbeta med de multipla intelligenserna tror jag inte det är något större pro-

blem med. Datorer förekommer mycket och att göra material själv är inte omöjligt, men det

krävs återigen en hel del av läraren och det krävs även tid till det. Många lärare känner redan

att de är överösta med arbete, frågan är om man orkar arbeta på ett sådant här sätt en längre

tid. Eleverna kan visserligen hjälpa till att tillverka materialet. 

   Att förändra miljön så att den passar alla elever ser jag som näst intill omöjligt. Klassrum-

men är ofta ganska små och det är svårt att utforma små krypin. Detsamma gäller om eleverna
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har olika krav på ljus och temperatur. Alla elever kan inte sitta vid fönstret. Dekorationer i

klassrummet är bra för inlärningen enligt den ”nya” teorin. Men detta medför problem om det

är flera klasser som använder samma klassrum, det är inte säkert att affischer och andra deko-

rationer passar lika bra för alla klasser. Viktigt att tänka på är att en del elever blir störda av

för mycket dekorationer och det är då främst de s.k. bokstavsbarnen. Då måste man efter varje

lektion ta bort alltihop och det är inte säkert att det finns tid till det mellan lektionerna. Vill en

del elever lyssna till musik och andra ha tyst omkring sig är det möjligt att tillfredställa detta.

Problemet kan vara att det inte finns tillräckligt många bandspelare, det ser jag som en förut-

sättning för att det ska fungera med musik vid inlärningen. Eleverna kan visserligen ta med

sig en egen, men det kan bli problem med föräldrar som kanske anser att det är skolans sak att

hålla eleverna med material och alla kanske inte har en freestyle.

   Om eleverna har behov av att äta under inlärningen är det egentligen inget problem, det är

genomförbart. Men det måste bestämmas vad som ska tillåtas och detta bör diskuteras med

föräldrarna och kollegorna. Effekten av småätandet kan bli att eleverna inte äter skolmaten

och att de får problem med tänderna. 

   Att anpassa undervisningen enligt elevernas favorittider och efter måltider är inte lätt att

genomföra, alla elever kan t.ex. inte ha en bildlektion efter maten eller sist på fredagen. Det

går att anpassa lektionen så att den innehåller något enklare om den ligger efter maten. Men

lektionerna kan inte anpassas efter alla elevers favorittider på dagen, det skulle inte fungera

rent schematekniskt. Prov och redovisningar är också svårt att anpassa efter elevernas favorit-

tider. Ibland måste ett prov läggas sist på fredagen eller efter lunch. 

   Det är inte omöjligt att genomföra ett arbetssätt fullt ut som bygger på de multipla intelli-

genserna. Men det är en hel del förutsättningar som måste uppfyllas. Det krävs gott om plats

och fler lokaler att vara i. Pengar behövs för att köpa in möbler om man ska anpassa miljön

efter elevernas krav på informella och formella arbetsplatser. Pengar behövs även till annat

material som t.ex. kooshbollar till taktila elever och punktbelysning till elever som kräver

mycket ljus. Många skolor kämpar redan med för lite resurser. För att genomföra detta arbets-

sätt på ett bra sätt tror jag även det krävs utbildning och att hela skolan arbetar så här. Jag tror

det blir för arbetsamt om en enskild lärare ska genomföra allt det som ingår i arbetssättet.

6.5 Lpo 94 kontra teorin om inlärningsstilar

Läraren är skyldig att ge eleverna feedback genom betyg och utvecklingssamtal, det ingår i

det uppdrag vi har. Enligt teorierna främjar belöning inlärningen och det står i Lpo 94 att
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”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.”86

Undervisningen bör varieras för att man ska kunna nå alla elever. Detta stämmer enligt Lpo

94, undervisningen ska vara allsidig och den ska anpassas till varje elevs förutsättningar och

behov. Det är även viktigt att läraren ser till att eleverna utvecklar sina svaga sidor och då

allra helst om eleven har svårt att ta in information via språket. Detta är viktigt för framtiden

så att de har möjlighet att kommunicera och det är även viktigt för att de ska klara sin utbild-

ning.  Det är också viktigt att eleverna får arbeta tillsammans med varandra för att i framtiden

kunna samarbeta med olika människor. Det betyder även att man inte strikt kan följa en mo-

dell i skolan.

   Det går också att läsa i Lpo 94 att praktiska och estetiska aspekter ska uppmärksammas, det

innebär att eleverna ska få möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskap. Därför ska det fin-

nas inslag i undervisningen som drama, dans, musik och skapande i bild och text. 87 Vidare

står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen, därför kan

inte undervisningen göras lika för alla. Skolan ska ge eleverna möjlighet att pröva och ut-

veckla sin förmåga och ta ett personligt ansvar. Som lärare är man alltså skyldig att variera

undervisningen så att alla elever får sina behov tillfredsställda, det är ett uppdrag vi har. 

   Det är också viktigt att eleverna får möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Kan eleverna inte

använda kunskaperna är det inte mycket nytta med dem. I Lpo 94 står det att läsa ”Kunskap är

inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse,

färdighet, och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa

former balanseras och blir till en helhet.”88  Eleverna har även rätt att vara med och planera

och utvärdera undervisningen och att få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter.89 Läraren

är alltså skyldig att samarbeta med eleverna när det gäller metoder och innehåll. 

   Enligt inlärningsstilar är trygghet grunden för att eleverna ska ha möjlighet till motivation

och lärande. Enligt Lpo 94 ska skolan sträva efter att ge eleverna trygghet och lust att lära.

Tryggheten ska grundläggas i hemmet men skolan har också en viktig roll i detta.90 

6.6 Avslutande kommentarer

                                                
86 Lpo 94,1998, s. 7. 
87 Ibid.
88 Lpo 94, 1998, s. 8.
89 Ibid.
90 Ibid.
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Många av de äldre och nya teorierna används i skolan idag, undervisningen varieras och indi-

vidanpassas. Mycket av det ”nya” är egentligen detsamma som de äldre teorierna och de är

användbara i praktiken och jag anser även att en del metoder som används kan utvecklas och

bli bättre. 

   Jag tycker man ska vara medveten om att eleverna kan ha olika inlärningsstilar och att en

del beteenden kan bero på att eleverna har en speciell metod när de lär sig. Men det är inte

säkert att ett beteende eller inlärningssvårigheter beror på detta, det kan finnas andra faktorer

som avgör om en elev lyckas i skolan.  Lärarna bör även skaffa sig en hel del kunskap innan

arbetet på det här sättet kan börja och sedan successivt utöka arbetsmetoden. Det krävs även

mycket planering tillsammans med elever och kollegor och skolan bör också utvärdera arbetet

och fundera över vad man vill uppnå. Läraren bör även informera och diskutera med elever

och föräldrar om hur arbetet kommer att utföras och varför just detta arbetssätt väljs. 

   Mycket av det som ingår i arbetssättet med de multipla intelligenserna stämmer med det

som står i Lpo 94, men det finns även andra arbetssätt och metoder som stämmer med styr-

dokumenten. 

   När man läser om arbetssättet med de multipla intelligenserna uppstår en känsla av att det

inte kan bli bättre och att många svaga och missanpassade elever fångas upp. Men en del ele-

ver kan ha problem som inte är relaterade till skolan. Skolan kan alltså inte slå sig till ro med

detta och tro att alla problem blir lösta bara för att man arbetar med inlärningsstilar.

6.7 Förslag på fortsatt forskning

Detta är enbart en litteraturstudie och jag inte har sett hur arbete med inlärningsstilar fungerar

i praktiken. Därför skulle det vara intressant att studera detta arbetssätt i verkligheten och få

vetskap om hur man rent praktiskt går tillväga och även få bevis för de positiva effekter arbe-

tet med inlärningsstilar har enligt forskarna. Det skulle vara intressant att själv vara delaktig i

arbetet med inlärningsstilar och utifrån det göra en studie. 

   Ytterligare ett exempel på en studie är att begränsa den till att studera de elever som inte

använder de inlärningsstilar som den traditionella skolan erbjuder, främst då kinestetiska och

taktila elever. Genom detta skulle man då kunna studera om elevernas beteende förändras om

de får lära sig på sitt unika sätt. 
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