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Abstract

Detta examensarbete handlar om hjärnans utveckling, inlärningen och våra inre inlärningsstilar. Det tar också upp kort om
hur man kan utnyttja inlärningsstilar i skolan.
Syftet har varit att ta reda på hur vi utvecklas och hur de utvecklingsstrukturer ser ut som vi föds med och utvecklar
efterhand.
De frågeställningar jag haft under skrivandets gång har varit:
Vilka är ”de sju olika intelligenserna”?
Hur utvecklas hjärnan?
Var och när börjar vi lära, och vad är det som ligger till grund för vår inlärning?
Hur kan man bearbeta olika inlärningsstilar i skolans högre stadier?
Den metod jag använt är en litteraturstudie med litteratur som behandlar inlärningen, hjärnans utveckling, hur vi tänker och
lär mm. Jag har också besökt en högstadieskola som bedriver viss av sin undervisning med hjälp av olika inlärningsstilar. I
projektbeskrivningen beskrivs kortfattat hur man kan använda inlärningsstilar i skolan.
I diskussionen har jag behandlat min frågeställning lite mer ingående om saker och ting jag anser mer eller mindre
trovärdiga från litteraturen, jag har också dragit en mer eller mindre trovärdig parallell mellan vår utveckling och
handlande till hur dagens samhälle ser ut.
Jag hoppas att du som läsare känner igen dig i vissa delar eller har lärt dig något av att läsa detta examensarbete, det har i
alla fall jag gjort
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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om hjärnans utveckling, inlärningen och våra inre
inlärningsstilar. Det tar också upp kort om hur man kan utnyttja inlärningsstilar i skolan.
Syftet har varit att ta reda på hur vi utvecklas och hur de utvecklingsstrukturer ser ut som vi
föds med och utvecklar efterhand.
De frågeställningar jag haft under skrivandets gång har varit:
Vilka är ”de sju olika intelligenserna”?
Hur utvecklas hjärnan?
Var och när börjar vi lära, och vad är det som ligger till grund för vår inlärning?
Hur kan man bearbeta olika inlärningsstilar i skolans högre stadier?
Den metod jag använt är en litteraturstudie med litteratur som behandlar inlärningen, hjärnans
utveckling, hur vi tänker och lär mm. Jag har också besökt en högstadieskola som bedriver
viss av sin undervisning med hjälp av olika inlärningsstilar. I projektbeskrivningen beskrivs
kortfattat hur man kan använda inlärningsstilar i skolan.
I diskussionen har jag behandlat min frågeställning lite mer ingående om saker och ting jag
anser mer eller mindre trovärdiga från litteraturen, jag har också dragit en mer eller mindre
trovärdig parallell mellan vår utveckling och handlande till hur dagens samhälle ser ut.
Jag hoppas att du som läsare känner igen dig i vissa delar eller har lärt dig något av att läsa
detta examensarbete, det har i alla fall jag gjort
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1. Bakgrund

Hur barn utvecklas och hur deras intelligens påverkas och utvecklas har jag alltid tyckt verkar
intressant. Att skriva detta examensarbete gav mig möjligheten att titta lite mer på detta med
barns olika intelligenser.

Efter diskussion med min handledare har jag kommit fram till att fördjupa mig i de sju olika
intelligenser som ligger till grund för hur barn lär och hur de utvecklas, med en djupdykning i
hjärnans utveckling och vår inlärning, och det var väl mer eller mindre efter detta samtal som
jag riktigt visste att det var detta jag sökte efter.
Mina tidigare erfarenheter från detta område ligger i det specialarbete jag gjorde på
gymnasiet. Då valde jag att skriva om barn och ungdomar med Damp / MBD. Dessutom anser
jag att lärarutbildningen helt saknar denna bit som är viktigt för en lärare att känna till. Nu ser
jag min chans att få jobba vidare inom detta stråket men med en lite annorlunda infallsvinkel.

Mitt ämnesområde handlar om hjärnans utveckling, vår inlärning och olika inlärningsstilar.
De stora drag som finns hos oss människor och som utvecklas under skolåldern är de sju
intelligenser som ligger till grund för hur vi lär oss saker och ting. I anknytning till skolan
ligger olika inlärningsstilar som grund för projektarbeten med skolklasser för att utröna hur
olika barn är och vad det är som påverkar att de lär på olika sätt.

1.1. Förklaring av olika begrepp

MI – teorin:

Denna teori är utformad av psykologen Howard Gardner. Han ansåg att tidigare studier om
människans intelligens vart alldeles för smal och hävdade att vi besitter inte mindre än sju
olika intelligenser. Dessa intelligenser kallade han för Multipla Intelligenser vilket i detta
examensarbete och i annan litteratur benämns som ”MI – teorin”.

Idiots savant:

Detta kan förklaras med att man inom vissa områden är hyperintelligent. Att det i en eller
vissa av alla intelligenser sticker upp en ”bergstopp” som visar sig på så vis att man är oerhört
intelligent inom ett precist område. Det kan exempelvis röra sig om musikaliskt minne. En
person med denna förmågan kan höra ett musikstycke en gång och kan sedan sätta sig ner och
spela upp det. Likadant med personer som har lätt för att läsa en komplicerad text men inte
förstå innehållet, kallas för hyperlexi. (Armstrong 1994)

Neuroner:

De ”tänkande hjärncellerna”. En form av hjärnceller som är centrala för en individs förmåga
att lära.

Gliaceller:

En form av hjärnceller som har med transporten av den information hjärnan har att bearbeta
och att denna transport sker på ett bra sätt.
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Kooch boll:

En mjuk boll tillverkad av tunna gummitrådar eller så använder man vanliga jonglerbollar.
Kooch bollar kan liknas vid tygbollar av garn gjorda runt en kartongskiva med ett hål i mitten
som man trätt trådar igenom. Dessa bollar kramar man om med handen för att slappna av eller
lägga överskottsenergi på.

2. Syfte och problemformulering

2.1. Syfte

Jag vill fördjupa min kunskap om vår inlärning och hjärnans utveckling. Syftet med detta
arbete är att beskriva de sju olika intelligenser som ligger till grund för hur barn lär, med
tyngdpunkten lagd på hjärnans och barns utveckling och våran inlärning. Jag kommer endast
gå in på de sju intelligenser som Howard Gardner beskriver i sin bok: Barns olika
intelligenser.

Hur kan detta användas och tas till vara på i praktiken? Detta ämnar jag ge svar på genom att
besöka en skola som tillämpar olika inlärningsstilar i sin undervisning och kort beskriva deras
projekt.

2.2. Problemformulering

Vilka är ”de sju olika intelligenserna”?
Hur utvecklas hjärnan?
Var och när börjar vi lära, och vad är det som ligger till grund för vår inlärning?
Hur kan man bearbeta olika inlärningsstilar i skolans högre stadier?

3. Upplägg och genomförande

Jag har valt att göra en litteraturstudie och kommer beröra aktuell litteratur om inlärningen
och hjärnans utveckling.
Jag har också gjort besök på en skola som arbetar i tre klasser med inlärningsstilar. Deras
projekt har jag beskrivit i resultatet.
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4. Litteraturgenomgång

Grunden för detta examensarbete ligger i lärandet hos barn, hjärnans utveckling och de sju
intelligenser som utvecklas hos våra barn. Howard Gardner talar om MI – teorin för att
beskriva våra olika intelligenser. För att en intelligens ska få benämningen intelligens måste
dessa kriterier uppfyllas:

• Möjlighet att isolera genom hjärnskada
• Förekomst av idiots savant, underbarn och andra exceptionella personligheter
• En karaktäristisk utvecklingshistoria och en högsta nivå med definierbara expertprestationer
• En utvecklingshistoria och evolutionär rimlighet
• Stöd från psykometrisk forskning
• Stöd från psykologiska undersökningar
• En identifierbar primär komponent eller uppsättning komponenter
• Möjlighet att koda i symbolsystem
(Armstrong 1994, s 13ff)

4.1. Våra sju intelligenser

De olika intelligenser vi som människor normalt besitter är:

4.1.1. Lingvistisk intelligens.
Detta är förmågan att behandla ord, tal och skrift på tillbörligt och ändamålsenligt vis. En
lingvistiskt begåvad person är duktig på språket. Intelligensen omfattar förmågan att behärska
språkets struktur, fonetiken, fonologin mm. Detta innefattar allt ifrån att ha en bra retorik till
att kunna sålla ur direkt sagd information och kunna använda detta på ett bra vis.

4.1.2. Logisk – Matematisk intelligens:
Denna intelligens handlar om att kunna hantera siffror och matematiska strukturer på ett
korrekt och utpräglat vis. Här ligger känslan för logiska mönster och sammanhang,
förklaringar och analyser. Det rör sig också om ett utvecklat sinne för abstrakt tänkande i
matematiska mönster, de matematiska mönstren kan i sin tur vara ekvationer och förmågan att
snabbt kunna avläsa matematiska diagram. Olika yrken där man kan ha nytta av en
matematisk intelligens är matematikern eller en bankamrer.

4.1.3. Spatial intelligens:
Den spatiala intelligensen har med rumsuppfattningen att göra. Människans uppfattning av
den visuella världen. Att på rätt sätt kunna ta in information man ser och hålla fast en inre
struktur. Kategorier som har en utvecklad spatial intelligens kan vara inredningsarkitekter
eller byggnadsarkitekter. Mer närliggande blir scouten eller viltvårdaren som måste ha koll på
var han / hon befinner sig för att kunna ta sig tillbaka till utgångsläget.

4.1.4. Kroppslig - Kinestetisk intelligens:
I denna intelligens handlar det om att ha ett utvecklat sinne för hur man använder sin kropp.
Att på ett skickligt sätt ge utlopp för tankar och känslor, använda händerna för praktisk
framställning eller förändring av föremål. Här kan det handla om en hantverkare eller
finsnickeri. En kirurg som har till arbetsuppgift att operera känsliga delar i kroppen bör ha en
kinestetisk ådra som är relativt välutvecklad.
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Det kan också handla om avvägning vid kroppsligt arbete. Hur mycket behöver jag ta i för att
lyfta en låda? Hur ska jag förhålla mig till bollen som jag just nu kommer fånga? Detta är
frågor som den kinestetiska intelligensen ger svar på.

4.1.5. Musikalisk intelligens:
Denna intelligensen handlar om förmågan att uppfatta och omforma musikaliska strukturer
och att musikaliskt uttrycka känslor. Känslan för rytm, puls, toner och melodi ligger under
den musikaliska intelligensen. I denna kategorin ingår musikläraren, musiker, kompositörer
m.fl. allt som har med musik och göra och de som utövar det på en mer eller mindre
professionell nivå. Att som lekman skaffa sig en gitarr och påstå att man besitter en utvecklad
musikalisk intelligens är inte riktigt gångbart.

4.1.6. Interpersonell intelligens:
Denna intelligens ger svar på hur vi förhåller oss till andra människor. Hur vi läser av andras
humör och känslor, hur uppfattar man kroppspråk och hur förhåller man sig till olika mönster
hos sin omgivning. Det kan handla om ansiktsuttryck, variationer i röstlägen och gester.
Interpersonell intelligens handlar också om förmågan att kunna skilja mellan många olika
intryck  och signaler och direkt kunna ge en respons på detta i rätt ögonblick.

4.1.7. Intrapersonell intelligens:
Denna intelligens handlar om hur väl man känner sig själv. Att ha en riktig bild av sig själv
och handla utifrån det på ett korrekt sätt. Det handlar också om att ha en korrekt bild av sig
och sin kropp, sin sinnesstämning och temperament mm. Att veta om sina starka respektive
svaga sidor är en förmåga som hör till den intrapersonella intelligensen. (Armstrong 1994)

4.2. Howard Gardner´s MI - teori

Orsaken till att man kan kalla dessa sju för intelligenser och inte talanger ligger i att forskning
har bedrivits på denna fronten på personer som råkat ut för olyckor. Resultatet mynnade ut i
att beroende på var i huvudet man blev skadad så påverkade detta olika delar i hjärnans
funktioner. Ett exempel kan ges på om man får en skada i främre vänstra pannloben så kan det
ge en defekt i den lingvistiska intelligensen. Det vill säga att man kan få grova svårigheter i
att tala, skriva och läsa, men man har fortfarande förmågan att förstå, att sjunga och dansa
kvar, och kontakten med andra människor förblir opåverkad förutom just svårigheten att
kommunicera. Den sociala förmågan påverkas alltså inte. (Armstrong 1994)

En sak att ta ställning till när det gäller våra olika intelligenser är att alla vi människor besitter
dessa intelligenser mer eller mindre. Det är ju delvis detta som gör att vi skiljer oss från
varandra. Denna MI – teori handlar inte om att bestämma en enskild intelligens, utan att
försöka ha en teori som spänner över ett så brett område vad gäller hjärnans kapacitet och
utveckling som möjligt för att människans intelligens skall få en så bred struktur som möjligt.
Vissa personer besitter en hög grad av alla de olika intelligenserna medan vissa endast besitter
en liten del av de flesta. Den normalbegåvade personens struktur på intelligensen hamnar
dock någonstans mittemellan dessa två ytterligheter, och det är ju här den stora massan
befinner sig.

Detta är ju sedan inte omöjligt att påverka eller göra något åt. Det medfödda arvet och den
miljö man befinner sig i kan i hög grad bidraga till att man kan utveckla alla dessa olika
intelligenser att spänna över ett brett användningsområde. Vi har ju utrustats med ett huvud
och en hjärna med två hjärnhalvor. Det som sker i vår hjärna har ett samband. Alla dessa
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intelligenser samverkar. Ingen intelligens kan arbeta enskilt eller ensamt. Som exempel på
detta kan man titta på vilka förmågor som krävs för att man skall laga ett punkterat cykelhjul.
Man måste kunna läsa en instruktion (lingvistisk intelligens), man måste kunna beräkna
lagningsbotens storlek i förhållande till hålet (matematisk – spatial intelligens), man bör för
att lyckas ha ett något sånär utvecklat praktiskt sinne för att rent fysisk kunna lösa uppgiften
(kinestetiska intelligensen). Här kan man sedan koppla samman om man blir nöjd med
resultatet och lägga till den intrapersonella intelligensen. (Armstrong 1994)

5. Hjärnans Utveckling

Inlärning, Hur kan det ske? För att koppla samman dessa intelligenser till en helhet måste ju
även intelligensen ha sin grund någonstans. Var lär vi saker och ting och hur ser
inlärningsmönstret ut?
Från befruktningsögonblicket startar hjärnan sin långa vandring i utvecklingen. När vi föds
ligger det kvar primitiva mönster som hjälper barnet genom de första veckorna i livet innan
hjärnbarken tar över kroppen och ”styrspakarna”. Det är nu själva lärandet börjar. Om vi
tänker oss kroppen som en helhet som är unik för varje människa. Hjärnan är den del som styr
våra handlingar och säger till vår kropp vad den skall göra. Man kan likna det vid att hjärnan
använder kroppen som det fordon och verktyg som tar hjärnan till den plats där den skall
utföra sitt arbete. (Hannaford 1995)

Hjärnan är det organ i kroppen som under fosterstadiet utvecklas snabbast och i störst
omfattning. Ca 3 veckor efter befruktningen börjar hjärnceller att bildas, och de celler som är
mest intressanta för detta examensarbete och inlärningen är Neuronerna – De ”tänkande
cellerna”. Dessa celler bildas vid starten av ett fosters utveckling i överflöd. Vid senare
tillfälle då hjärnan fortgår sin utveckling spelar dessa neuroner en viktig roll för hur fostret
kommer bli som person, intellektuellt sett. När hjärnan i sin utveckling nått ett så pass
utvecklat stadie att den börjar få en struktur så förflyttas alla dessa neuroner till olika centra i
hjärnan för att där ingå i ett större system. De ”arbetar” här som underordnade i det system
som driver vår kropp och våra reflexer, perception, språk och tänkande mm. Det är denna
process som är viktig och central då det handlar om hur personen i fråga kommer utvecklas.
Att utvecklingen på detta stadie flyter väl och inte får defekter då det handlar om den
intellektuella utvecklingen i hjärnan. Det är alltså redan på detta stadie och i denna process
som  hjärnans framtida struktur bestäms. (Healy 1987)
Detta system utvecklas hela tiden hos fostret innan det mer eller mindre stabiliseras vid ca 2
års ålder. Självklart fortgår hjärnans utveckling, det livslånga lärandet, men
utvecklingssystemet rent fysiskt sett har nu funnit en grund att fortsätta utvecklas ifrån. Nu
har gliaceller bildats som har till uppgift att se till så att all information transporteras snabbt
och säkert i hjärnan och i nervbanorna.

Alla dessa samarbetande system som hjärnan representerar skall fungera och hålla samman
under en livslång process där starten är väldigt viktig för hur det kommer fungera senare i
livet. Därför är det viktigt att som havande kvinna tänka både på sig själv och på det
kommande barnet i kanske mer än i aspekter som att ta vara på sin kropp och inte röka och ej
inta alkoholhaltiga drycker. En aspekt blir också att hjälpa sitt blivande barn i sin utveckling
till att få den näring som behövs för att dess hjärna skall ha en chans att utvecklas på ett bra
sätt. Som exempel på hur kedjan mellan moderns leverne och barnets utveckling hänger ihop
kan man titta på olika fenomen, mer eller mindre kända. Alla vet att rökning och alkohol
påverkar fosteret negativt. Vad man kanske inte tänkt på är om modern är deprimerad under
graviditeten så finns hos fostret en svagt förändrad hjärnaktivitet som gör att längre fram i
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livet har fostret som utvecklats till människa, lättare för att drabbas av depressioner än ett barn
som fötts av en moder i ”harmoni”. (Healy 1987)

5.1. Hur utvecklas hjärnan?

Hur ser hjärnan ut? Denna lilla klump som sägs vara miljarder gånger klyftigare än världens
alla datorer.
Hjärnan är uppdelad i tre olika nivåer:
1. Vid skallbasen Ü ”Reptilhjärnan”, hjärnstammen.
2. I centrum Ü ”Däggdjurshjärnan”.
3. Överst Ü Hjärnbarken / Cortex, den tänkande delen.
(Dryden / Vos 1993)

Vissa beteenden hos människan kan liknas vid väldigt primitiva fenomen. Vad som skall
tänkas på är att vi fortfarande ser som och är programmerade som människan var på
stenåldern. Ett primitivt beteende som verkar ligga i människan instinkter kan man ibland se
vid vissa av barns lekar och när det gäller en själv eller den man håller kär befinner sig i fara.
Kroppen reagerar här instinktivt och man handlar rent reflexmässigt.
Den del i hjärnan som styr detta brukar forskare kalla för ”Reptilhjärnan”. Dissekerar man en
hjärna finner man längst in vid skallbasen en del som är i princip identisk med samma del i
hjärnan hos ödlor krokodiler och fåglar. Denna reptilhjärna styr små men livsviktiga
funktioner som just instinkter och nödvändiga reflexer som exempelvis andningen. Den styr
också våra känslor då vi utsätts för fara. Vid flykt till exempel tar denna del i hjärnan över
våra handlingar. Om man tittar på detta fenomen i djurens värld så kan man relatera detta till
händelser som i princip varenda människa kan känna igen. När man skall slå en fluga. Precis
innan flugsmällan faller flyger flugan iväg, då har dess lilla reptilhjärna hunnit ta över dess
handlande och ger kroppen ordern att fly från det farliga. Likadant med en fågel som sitter på
vägen och man kommer med sin bil, precis ögonblicket innan man tror att man klippt den
flyger den sin väg. Reptilhjärnan har tagit över ännu en gång.

Från reptilerna utvecklades så individerna till däggdjur. De behåller sin reptilhjärna som
utvecklas ytterligare och får ett andra lager i hjärnan - Däggdjurshjärnan. Denna del av
hjärnan liknar däggdjurens hjärnor. (Dryden / Vos 1993)
Hos människan är det detta lager i hjärnan som skall vara engagerat och som är aktivt då det
handlar om inlärningen och att detta lager fungerar korrekt då vi skall lära oss saker och ting.
(Healy 1987)
Överst i hjärnan ligger så hjärnbarken. Den ”stora” hjärnan som är tudelad i två större delar
som ligger insvepta i hjärnbarken.
Denna hjärnbarken är i genomsnitt ca 30 mm tjock och är i sin tur indelad i sex olika lager
som vart och ett styr sitt specifika område. Det är detta sista lager som skiljer människan från
djuren och gör våran specifika art unik. (Dryden / Vos 1993)

5.2. Basbehov för hjärnan och barnets inlärning

Näring, vatten och syre. De mest elementära delarna för att utveckling och inlärning skall
fungera.

I det protein och den näring vi får i oss genom det vi äter bildas sk albuminer. Dessa har till
uppgift att hålla kvar vatten i blodet och se till så att vattnet transporteras dit det ska och inte
rinner ut i kroppens håligheter. Där vatten är mest nödvändigt är i hjärnan. Om då vårt
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proteinintag blir för lågt och det inte bildas tillräckligt med albuminer så binder inte blodet
tillräckligt med vatten utan det blir ett överflöd som rinner ut i kroppen och går till spillo.
Kroppen kan alltså inte ta upp tillräckligt med vatten om man får i sig för lite proteiner. Ett
symptom på detta blir undernäring. Ett vanligt tecken på undernäring, då det ofta gått för
långt, ser vi i världens U – länder där barn oftast har uppsvällda magar, vattnet rinner ut i
kroppens håligheter utan att kunna tas upp och användas på tillbörligt vis för att kroppen och
hjärnan skall kunna utvecklas riktigt väl. För hjärnans utveckling är vatten livsnödvändigt i
början av dess utveckling, under fosterstadiet. Om modern undernär sig så hämmas barnets
utveckling väldigt eller hjärnan utvecklas åt ”fel” håll och det uppstår defekter. En annan
effekt barnet kan drabbas av om modern undernär sig själv och barnet under graviditeten är att
barnet oftast föds för tidigt och med låg kroppsvikt.

Varför är då vatten så viktigt för vår inlärning och utveckling? Vår kropp består till ca 70% av
vatten. Hjärnan i sin tur består av ca 90% vatten. Våra kroppssystem är elektriska. Som vi alla
vet är vatten ledande. I kroppen blir vattnet det oumbärliga lösningsmedlet för transporten av
de elektriska impulser som gör oss förnimmande, tänkande, lärande och handlande. Vattnet
har också till uppgift att hålla kvar kroppens elektricitet då den är nödvändig för våra
nervimpulser. En impuls startar i cellens membran genom svaga elektriska impulser som går
in och ut ur cellerna. Denna process och att den sker smidigt och snabbt (en nervimpuls
transporteras i kroppen med en hastighet av ca 100 - 200m / s) är beroende av kroppens
vatten. Direkt påverkar alltså vattenhalten och näringshalten i kroppen vår förmåga att ta in
information, minnas, tänka och lära.

Syret i  sin tur är inte mindre viktigt. Det är lika oumbärligt för inlärningen som det är
livsnödvändigt. Som enkelt exempel på hur nödvändigt syre är så inträffar döden inom bara
några minuter efter det att andningen upphört. Om man tittar på hjärnan och hur beroende den
är av syre. Hjärnan utgör ca en femtiondedel av kroppen men förbrukar inte mindre än en
femtedel av det syre kroppen tar upp. Vårt system i kroppen som transporterar blod och
därmed syre tenderar att vara utformat på så vis att hjärnan är det organ som skall tas om hand
först. Den första stora artären som lämnar hjärtat med syretillsatt blod går direkt upp i huvudet
och till hjärnan. Även här kommer vatten in i bilden som livsnödvändigt. Det ser här till att
hålla ytan i lungsäckarna fuktiga så att syre kan lösas upp och upptas av blodet för vidare
transport ut i kroppen. (Hannaford 1995)

6. Inlärningen

För att komma tillbaka till beskrivningen av de sju intelligenserna så är det dessa som
bestämmer hur vi lär. Vår intelligens är den slutliga delen i utvecklingskedjan från
fosterstadiet och beror på utvecklingen av vår hjärna.
Om vi går ifrån fostret och tittar på det födda barnet fram till skolåldern så lägger inlärningen
sin grund redan under spädbarnstiden. Här startar den mest elementära inlärningen, och
spädbarn lär ju om inte lika mycket så ännu mer än vad skolbarn gör. I och med att de inte har
möjlighet att kommunicera så måste de lära sig att läsa av ansiktsuttryck och röstlägen, ljud
och rörelser mm. De lär sig också hur omgivningen reagerar på deras egna reaktioner.
Inlärningen skiljer sig markant åt om man jämför inlärningen under spädbarnstiden med
inlärning under den första skoltiden. Det handlar om två helt skilda sätt att lära. Spädbarnets
inlärning handlar om att tolka och lära sig saker och ting som är livsnödvändigt. I skolåldern
handlar det mer om att lära sig teoretisk kunskap.
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6.1. Inlärningsmiljön och tryggheten att våga lära

Att lära från grunden byggs för barn upp genom olika och stimulerande lekar. De lekredskap
och utmaningar som bjuds i hemmet och i barnets närmiljö faller senare samman med barnets
skolresultat. Alla de redskap och föremål barnet kommer i kontakt med fungerar som en
katalysator för hjärnans tillväxt och därmed barnets förmåga att lära. Med stimulerande
lekmiljö bör de lekredskap som barnet handhar vara utformade på ett utmanande sätt för
barnet. De skall locka till lek, orsaken till det är att man i början av livet lär mest genom just
lek. Som parallell kan man här titta på djurlivet och olika rovdjurs lekar. De jagar varandra
och leker jägarlekar som senare ligger till grund för att de skall klara att jaga på egen hand
och klara sig i livet. I lekredskapen får det till exempel inte finnas endast ett sätt att lösa ett
problem på eller komma fram till ett resultat. Leken måste erbjuda med och motgångar för att
den inte skall begränsas och bli meningslös i lärande syfte. Att få plocka med, hälla i och ur,
slita och riva, stapla och sortera är alla göromål som kräver en aktiv insats av barnet vilket i
sin tur leder till ett ställningstagande. Barnet kommer förr eller senare fram till någon form av
problem som måste lösas. Och det är här inlärningsmiljön och framförallt tryggheten att lära
kommer in i sin rätta roll. Barnet måste ha fått möjlighet att göra rätt och fel, lyckas och
misslyckas i sin lek utan att det på något sätt skall kännas fel. Man skall istället låta barnet på
egen hand lära av sina misstag och ge dem den frihet som krävs för att de skall komma till den
punkt då de har lärt sig någonting. Att som förälder ge beröm och kritik på rätt sätt är här
oerhört svårt.
Ett sätt att skapa en trygg miljö för barnet där det kan utföra sitt arbete i är att strukturera upp
hemmet eller den plats där barnet befinner sig och leker och lär. Forskning har bedrivits inom
detta område och nedan följer ett utdrag från Healys bok: När hjärnan börjar skolan, grundat
på de forskningsresultat som beskriver en bra modell på miljö för ett barn att befinna sig i för
en god inhämtning av ”gratis” kunskap och därmed god inlärning:

q Upprätthåll rimliga regler så att barnets behov av säkerhet kan tillgodoses utan att utforskandet hämmas.

q Undvik överdriven restriktiv disciplin och gör det lätt för barnet att känna att det lyckas.

q Låt barnet leda leken. Visa gärna men styr inte. Var öppen för nya sätt att leka och att använda olika
material.

q ”Skydda” inte barnet från att begå misstag och  att lära sig av dem. Ge beröm för arbetet (”Du anstränger
dig verkligen!”), i stället för resultatet (”Du vann!”).

q Även små barn kan fatta enkla beslut. Frågor som ”Vilken färg på Play Doh - leran vill du ha idag?” eller
”Vilken leksak vill du ta med i bilen?” innebär valmöjligheter som ni båda kan hantera.

q I den här åldern är det lämpligt att börja föreslå barnet att då och då göra en egen utvärdering: ”Hur
klarade jag av det här?” eller ”Avslutade jag det jag höll på med?” Uppmuntra barnet att göra positiva
uttalanden om sig själv: ”Jag höll ut” eller ”Jag kom på ett nytt sätt att göra det och det fungerade”.

q Möbler i barnstorlek, stafflin och svarta tavlor ger en trygg känsla av att ha kontroll.

q Uppmuntra barnet att prata om sin lek och att själv vägleda den. Visa att du är intresserad genom att lyssna
och ställa frågor.

q Lekens sensoriska aspekter kan förbindas med språket: ”Hur ser det där ut?” Hur låter, luktar, smakar,
känns det?” Det här är ett bra tillfälle att bygga upp vokabulären.

q Välj, då barnet blir äldre, ett veckotema att utforska i leken. Man kan exempelvis ta fram förstoringsglas,
förvaringsburkar, sorteringslådor och bildböcker för att studera naturen. Låt barnets intressen vara
vägledande.



Examensarbete vt – 01 14 Thomas Forsberg

q Idéer till kreativa projekt går att hitta i många tidningar. Fokusera alltid barnets engagemang, inte den
färdiga produkten. Lera, sand, fingerfärg, vatten, ritpapper klister, jord, staffli och färger är exempel på
material som underlättar förfining och organisation av sensoriska perceptionssystem.
(Healy 1987, s 40ff)

Att följa ett sådant här uppstrukturerat mönster ger barnet alla möjligheter i världen att fånga
alla intryck som gör att man kommer framåt i inlärningen. Mest värt är alla förstahandsintryck
som ligger till grund för påföljande nyfikenhet. Genom förstahandsintryck utvecklas barns
kunskaper och de kan hantera nya intryck intellektuellt och kan då kalla dessa intryck de
bearbetat för ”ny kunskap”. Detta bildar i sin tur mentala förankringspunkter hos barnet som
bidrar till inlärningen. Med förankringspunkter menas att beroende på i vilken ålder och
mognad man befinner sig så har man olika referensramar att knyta an till vid nya intryck. Ett
barns referensramar är mindre och mer omogna än vad en vuxens referensramar är. Därmed
kan den vuxne bilda sig en mer korrekt och fylligare bild av ny kunskap än vad ett barn kan,
beroende på att de inte ännu fått tillräckligt med grundinformation att bilda sig egna intryck
ifrån om ny kunskap. När de så utvecklas och blir större och når en mognare nivå bildas
mönster och scheman som hjälper barnet att tänka i nya banor och, för bättre inlärning får
barnet en förmåga att tänka abstrakt. Det är detta som utgör skillnaden mellan barn och deras
inlärning åldersmässigt sett. En tvååring måste se och gärna ta på och strukturera upp saker
och ting, att skapa sig en fysisk bild av det de skall lära sig för att förstå. Exempelvis
leksaksbilar eller byggklossar. En åttaåring har utsatts för fler intryck gällande leksaksbilar
eller byggklossar och har därmed en större beredskap för att bearbeta dessa nya intryck och
kan föreställa sig hur saker och ting ser ut, utan att han / hon behöver ha klossarna rent fysiskt
framför sig och plocka med dem för att förstå vad det handlar om. Jämför man så dessa två
barn med en femtonåring så har den senare en så mycket större begreppsvärld att densamme
kan skapa en inre bild av vad det handlar om, och mer eller mindre vetenskapligt dra
slutsatser om det nya intrycket. (Healy 1987)

Detta har ju handlat om det vi kallar för erfarenheter, ett intryck som bearbetas och blir ny
kunskap och placeras i en persons erfarenheter. Denna nya kunskap man lärt sig kan också
kallas för förändringar. All denna nya kunskap måste ju bearbetas på något sätt annars skulle
hjärnan bli överfylld med nya intryck som inte skulle kunna hållas kvar på något sätt, det
måste knytas upp runt något.

En neuropsykolog vid namn Alexander Lurie har uppkallat 3 system i hjärnan som
kontrollerar detta. Det han hävdar med dessa tre system är att lärandet också kommer ur
mognaden hos människan. Hans tes om dessa system grundar sig i att när barnet hanterar all
denna nya fakta det blir utsatt för kopplas kedjor av neuroner samman inom och mellan olika
delar i hjärnan. Det är nu det blir viktigt för hur välutvecklad ett barns hjärna är från
fosterstadie och spädbarnstiden, då barnet skall bearbeta och agera utifrån det deras hjärna
säger. Ett barn som tänker får hjärnans olika delar att fungera tillsammans. Efter detta nätverk
av impulser i hjärnan kommer reflexer och en aktivering av uppmärksamheten för att kunna ta
emot och behandla information. När tillräckligt mycket information mottagits och bearbetats
börjar barnet så att planera inför eventuell handling och reaktion. (Healy 1987)

6.2. Inlärning och människans olikheter

Beroende på att alla vi människor är olika så lär vi också bäst på olika sätt. Det är detta som
kan kallas för inlärningsstilar som passar våra sätt att lära. Alla är vi sammansatta på olika och
unika sätt. Våra inre strukturer och de livserfarenheter vi bär med oss formar en viss stil som
ligger till grund för hur man som enskild individ lär på bästa sätt. Vissa delar i vårt
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nervsystem är dock medfödda. Som exempel kan man titta på vilken hand man lägger över
vilket öga då man siktar eller bestämmer vilket öga som är dominant, vilken arm man lägger
överst då vi lägger armarna i kors, vilken tumme som ligger överst då vi knäpper händerna
osv. Dessa medfödda mönster finns också i hjärnan. Hjärnan är delad i två delar. Likadant
som vi är höger eller vänster hänt eller höger eller vänsterögd så har vi också höger eller
vänster hjärnhemisfär dominant.

Det är alltså dessa neurala ledningar och de dominanta sinnena som bestäms av hur vi väljer
att ta emot och bearbeta sensorisk information. Således är det dessa neurala ledningar som
utgör var enskild individs specifika inlärningsstil. Inlärningsstilen blir en förkärlek för viss
perception och hur den på bästa sätt upptas till vår inlärning och kunskap. På grund av dessa
mönster som finns programmerade i människans hjärna så ter sig skolan väldigt udda för vissa
elever där deras inre inlärningsstil inte finns representerad. Skolans undervisning är grundad i
och går ut på att tillfredsställa den logiska delen av våran hjärna. Gestalt – hjärnan används
inte mycket i skolan. Där är bitar som matematik, sekvens, kategorisering, verbala färdigheter
mest påvisbara. De elever som inte har denna hjärnhemisfären som dominant kommer
uppleva skolan som en väldigt svårförståelig värld där allt görs bak och fram och inte alls på
deras sätt där de känner att de skulle lära sig bäst. (Hannaford 1995)

Vad inlärningsstilar handlar om för barn i skolåldern är att de själva aktivt använder
undersökande metoder i sin undervisning och att dessa tillhandahålls av skolan. Då ges
utrymme för eget reflekterande och elevernas egna tankar får fritt spelrum kring inlärningen.
Ges det därtill utrymme för eleverna att begrunda och konfrontera sina tankar och resultat och
jämföra med vetenskapliga teorier så infinner sig en upptäckt att det egna tänkandet skiljer sig
från dessa teorier men är ändå gångbara för deras inlärning. Detta p.g.a. att eleven på egen
hand kom fram till ett korrekt resultat som helt stödjer deras inre modell för hur de lär. Det är
alltså eleven själv som gör nödvändiga kopplingar mellan den egna erfarenheten och
vetenskaplig fakta som hjälper dem att bygga upp nya strukturer i deras kunskapsinhämtande.
(Lendahls / Runesson 1995)

Att i skolan utnyttja detta på rätt sätt är krävande. På skolor runtom i Sverige tolkas
kursplaner, läroplaner och lokala uppnåendemål mm.
För att tillgodose elevernas inre inlärningsstilar så görs en undersökning på dem där resultatet
bildar en struktur för hur de på ett bra sätt kan ta till sig inlärningsstoff.
Efter denna undersökning skall man ta ställning till vilka metoder som är mest lämpliga och
vad man skall inrikta undervisningen / inlärningen mot. Här återkommer elevernas 7 olika
intelligenser. (För att förtydliga detta beskrivs längre fram ett projekt från en skola och hur de
använder sig av inlärningsstilar) Härmed inte sagt att all inlärning grundar sig i erfarenheter,
skolans tillämpning av olika inlärningsstilar och den  egna struktur som vi bär med oss från
födseln. Vissa delar är generellt gällande för alla vad gäller vår inlärning. Det är faktorer som
uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, minne, intresse och inte minst motivation. Inlärning
handlar ju om att komma ihåg det man varseblivit. I olika åldrar har man olika förmåga och
förutsättningar för att lära. Detta p.g.a. de strukturer vi bygger upp av erfarenheter hos oss och
att vi växer och mognar ju äldre man blir. Ett barn med koncentrationssvårigheter har också
svårt för att lära sig, uppmärksamheten dras till något annat som är mer intressant för stunden.
Deras minneskapacitet speglar deras koncentrationsförmåga och tillgänglighet till studier.
Mognaden hos barnen spelar här en stor roll för hur mottagliga de är för inlärning. Ju äldre de
blir desto mer förbättras deras skicklighet i varseblivning och perception, vilket har som följd
att de kan memorera saker och ting och de blir dessutom bättre på att bedöma sin egen
minneskapacitet. De blir alltså medvetna om sina gränser för vad och hur mycket de kan lära
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sig och på vilket sätt. Resultatet av dessa framsteg blir en mer effektiv koncentration och
inlärning. De verktyg vi har för att minnas och därmed lära skiljer sig från  person till person
p.g.a. våra medfödda inlärningsmönster. Att repetera och strukturera är effektiva hjälpmedel i
att komma ihåg. Tittar man lite på skillnaden i förmågor och användarmöjligheter i
förhållande till ålder så har man kommit fram till att användandet av dessa ”verktyg” skiljer
sig markant. En 0 – 4 åring måste bilda sig bilder och strukturer för att komma ihåg. Ska man
till exempel be en tvååring komma ihåg vart man gömt något så måste densamme ta på det
stället och hela tiden knyta upp sig själv kring denna platsen. Jämfört med en vuxen person så
är liknande övningar allt för grundläggande för att ge en utmaning i inlärningen. Men tittar
man på hur en vuxen strukturerar stoff för inlärning så använder man som vuxen inte alls
dessa verktyg lika mycket som det är nödvändigt att göra för ett barn. Ju äldre man blir ju
mindre beroende av strukturer blir man för inlärningen p.g.a. möjligheten till abstrakt
tänkande. Barn däremot lever i en helt annan värld där saker sker hela tiden och som måste
bearbetas till ny kunskap. Dessa saker sker oftast helt naturligt, och det är dessa skeenden som
gör att de lättare kommer ihåg saker och ting. (Wood 1992)

6.3. Två olika inlärningssätt: associationsinlärning & kognitiv inlärning

Inlärningen brukar delas in i två olika former. Associationsinlärning, och Kognitiv inlärning.
Båda dessa består i sin tur av olika delar som pedagoger och psykologer kommit fram till
genom forskning och olika tester.
Det karaktäristiska hos associationsinlärning är att tankeaktiviteten är låg. I kognitiv inlärning
är det precis tvärtom, där är tankeaktiviteten, eller den kognitiva aktiviteten, hög.
(Bunkholdt 1989)

6.3.1. Associationsinlärning

Det mest grundläggande inom Associationsinlärningen är klassisk betingning. Detta begrepp
är det man mest förknippar med den ryska fysiologen Pavlov. Han utförde experiment som
grundade sig på reflexer och vårt reflexbeteende. En reflex har definitionen, en ofrivillig, icke
inlärd och förutsägbar reaktion på yttre stimuli.
Klassisk betingning går ut på att man förknippar ett yttre stimuli med en reflexbetingad
reaktion hos en individ. Som exempel har vi Pavlovs hundar. Det experiment han utförde
grundade sig i att var gång en hund ser mat börjar den dregla. Detta tog Pavlov fasta på då
dreglandet är en reflex. Då hans hundar skulle få mat ringde man i en klocka vilket fick som
följd att när hundarna utsatts för detta ett tag så räckte det med att enbart ringa i klockan för
att hundarnas salivavsöndring skulle starta.
Detta fenomen finns även hos människan. Tittar man på vår hud så har de små blodkärlen häri
en förmåga att dra ihop sig vid kyla för att behålla värmen. Detta är en obetingad reflex.
Genom att göra som med Pavlovs hundar, ringa i en klocka varje gång man samtidigt förde
ner en persons hand i kallt vatten så betingade man detta fenomen. Efter upprepade gånger av
samma experiment så räckte det att ringa i klockan och man kunde utmäta att blodkärlen i
huden drog sig samman.

Till klassisk betingning hör också diskriminering. Detta innebär att man reagerar på
skillnader. Beroende på om man utsätts för positiv eller negativ belöning vid olika reaktioner
så lär man sig att efterhand reagera på mindre skillnader. Som exempel ligger
språkinlärningen. Små barn har en förmåga att efter att ha sett en hund och lärt sig att den
kallas för ”vovve” så förknippar barnet allt som har fyra ben till just ”vovve”. Beroende på
den miljö barnet då befinner sig i och om det kommer en reaktion som är en negativ respons



Examensarbete vt – 01 17 Thomas Forsberg

på barnets reaktion som säger det rätta och barnet tar detta till sig så kommer barnet efterhand
att lära sig skillnaden mellan hundar och andra djur med fyra ben.
Den andra centrala biten inom Associationsinlärning är operant inlärning. Detta går ut på att
en individs handling får en viss konsekvens i förhållande till omgivningen. Centralt är
förstärkning inom operant inlärning. Den kan vara positiv eller negativ och bestäms av vårt
handlande. En positiv förstärkning innebär att ett handlande belönas på så vis att det sannolikt
upprepas. Negativ förstärkning har den motsatta effekten och man handlar istället för att
komma från den negativa ”belöningen”.
Operant betingning skiljer sig lite från sitt huvudstråk, associationsinlärning, på så vis att
inom operant inlärning måste man aktivt göra något för att det skall bli inlärt. Primärt är också
att denna aktivitet har en drivkraft, motivationen. Man måste vilja lära sig för att det skall
kunna bearbetas och bli inlärt, det måste alltså finnas en mening men det beteende man visar
upp vid olika tillfällen. (Bunkholdt 1989)

6.3.2. Kognitiv inlärning

Som jag skrev tidigare så består även den kognitiva inlärningen av två ”enheter”,
teckeninlärning och insiktsinlärning.
Om man jämför teckeninlärning med den operanta inlärningen så ter sig den operanta relativt
stereotyp. I teckeninlärningen är handlingsmönstret inte så enkelt och enbart beroende av den
stimuli som ges. Här grundar sig inlärningsmönstret på en djupare förståelse för det inlärda.
För att göra det lättare att förstå kan man ta Skinner till hjälp och hans Skinner boxar.
En mus hittar den smidigaste vägen av tre genom en labyrint efter ett antal olika försök,
dessutom gör man det svårare att hitta genom att täppa till den svåraste vägen. Musen väljer
då hellre en omväg istället för att ta genvägen som den vet mynnar i samma slutfas som den
snabbaste vägen. Den har bildat sig en kedja av olika stimuli och respons på sitt beteende.
Där teckeninlärningen kommer in i detta fallet blir då förutsättningarna ändras markant för
djuren genom att man fyller labyrinten med vatten. Ändå hittar mössen direkt samma väg till
målet. Detta innebär att den har fått en förståelse för labyrinten, det kan här jämföras med en
översiktlig karta som musen följer. Definitionen på teckeninlärningen blir då att individen får
en kognitiv karta av det inlärda – en generell uppfattning av det samband som råder mellan
dess handlande och följande konsekvens, vägval och den tid det tar innan den når målet och
vad som händer där. Oftast någon form av belöning som gör att individen dras till ”målet”.

Insiktsinlärningen grundar sig på ”Inlärning via insikt” (Bunkholdt 1989, s 62). Detta är inte
svårare än det låter, genom att man kommer till insikt med saker och ting så lagras det i vår
”erfarenhetsbank” och blir inlärda mönster som vi kan ha användning av.
Hur det går till kan man beskriva med hjälp av de experiment som gjorts på schimpanser. Man
har hängt en klase bananer aningen för högt för dem att nå. I omedelbar närhet till deras
omgivning har man placerat käppar och lådor. Efterhand som schimpansen ”klurat” lite på hur
den ska göra för att  få tag på det goda så blir handlandet en följd av deras insikt. Genom att
stapla lådorna på varandra får den tag på maten. (Bunkholdt 1989)

Vad gäller människan och vår totala inlärning så är vi lite mer komplicerade än beskrivna
mönster. Vi har förmågan att lära och utveckla färdigheter av olika grad, vi kan tänka konkret
och abstrakt och dra vetenskapliga slutsatser. I vår inlärning handlar i praktiskt taget all
inlärning om olika inlärningsprincipers samarbete dem emellan som utgör vårt handlande och
inlärning. Det som här gör oss unika är våran förutsättning till att använda många olika
processer i en anpassning till vår omgivning. (Bunkholdt 1989)
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6.4. Mognaden och Inlärningen

Inlärning och mognad är två faktorer som bör gå hand i hand för att man skall kunna skapa sig
en förståelse. Men det finns distinkta skillnader mellan dessa två.
Citat Bunkholdt, 1989:

6.4.1. Definition av mognad

q Mognad är en inre, ärftligt betingad process som innebär förändringar i upplevelser och beteende och som
är relativt oberoende av individens speciella erfarenheter (Evanshaug & Hallen, 1974).

q Utvecklingen handlar om mognad när egenskaperna och den tidpunkt då egenskaperna  framträder
huvudsakligen bestäms av arvet (Rörvik, 1976).

q Utvecklingsprocesser i individen som resulterar i systematiska förändringar av beteendet. Tidpunkt och
utseende är relativt oberoende av övning eller erfarenhet, även om processerna kan vara beroende av en
normal miljö. (Hilgard & Atkinson, 1975).

6.4.2. Definition av inlärning

q En inre process som innebär relativt varaktiga förändringar i upplevelse och beteende som en följd av
tidigare erfarenheter (Evanshaug & Hallen, 1974).

q Inlärning innebär att man tillägnar sig en disposition för relativt varaktiga förändringar i upplevelser och
beteende (Rörvik, 1976).

q En relativt permanent förändring i beteendet  som uppträder som resultat av övning (Hilgard & Atkinson,
1975).

(Bunkholdt 1989, s 50f)

Förhållandet mellan dessa båda processer är komplicerat. Dess verkningar är svåra att skilja
från varandra, med mest komplikationer i den tidiga utvecklingen. De varaktiga förändringar
som uppstår hos oss är ett resultat av deras samarbete. För att man skall kunna uppnå en
inlärning måste man ha uppnått en viss mognad då dessa processer är färdiga att kunna
samarbeta. De yttre faktorer som påverkar mognaden är miljön. Mognaden är dock starkast
bestämd av ärftligt betingade faktorer. Påverkan på mognadsprocessen är att den kan
påskyndas eller försenas av yttre faktorer. För att komma tillbaka till den faktor som är central
för våra kroppssystems utveckling så är näringsintaget avgörande även här. Som exempel på
detta har man tittat på genomsnittsåldern för puberteten, mätt från första menstruationen hos
flickor. Denna har sjunkit under de senaste 50 åren. Som slutsats av denna påverkan kan man
tillskriva denna förändring på genomsnittsåldern en bättre näringssituation. Detta i sin tur
bevisar att mognaden inte har sitt eget liv och följer sin egen utveckling. Den är alltså inte
opåverkad av hur individen lever och vad han / hon följer för väg genom livet. Mognade
förändras således med personen. Detta kan man se tydligast hos små barn. Mognad och
inlärning är ömsesidigt beroende av varandra. Hjärnan måste ha utvecklats till en viss gräns
innan varaktiga förändringar i mognaden kan uppstå. Möjligheten och förutsättningen för
sådan förändring kan bara stimuleras i samspel med en normal miljö. Ett fenomen som lyder
under detta är språkutvecklingen. Alla barn börjar vid en viss tidpunkt i sin utveckling att
jollra. Hjärnan har därmed tillsammans med talapparaten uppnått en viss mognad som har
som resultat att barnet är moget nog att lära sig tala. Om det sedan blir så att barnet verkligen
lär sig tala är helt beroende av dess omgivning och inlärningsmiljö. Finns det personer
tillräckligt runtomkring barnet som talar med det och grimaserar och skrattar osv. så har
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barnet alla möjligheter i världen att lära sig tala väl. Mognad och inlärning går här hand i hand
med miljö och yttre stimuli. Det är nu väldigt viktigt att barnet får en naturlig och bra miljö att
växa och lära i. I talutvecklingens tidiga stadier påverkar miljön barnet väldigt mycket.
Understimuleras barnet så leder det till att barnet pratar, sitter, står och går senare än
genomsnittet. Detta kan medföra att barnet har kommit in i ett reaktionsmönster som starkt
påverkar dess senare utveckling. När ett understimulerat barn börjar skolan så strukturerar det
sin miljö på ett grovt och bistert vis. Allt påverkas, från den abstrakta tankeförmågan till ett
underutvecklat språk. I ett socialt samspel med klasskamrater blir ett sådant barn
tillbakadragande och dålig på social kontakt. Det ökar avståndet till utveckling med andra och
deras sociala kompetens förblir underutvecklad långt fram i livet.
Att försöka stimulera ett understimulerat barn till inlärning har ingen som helst effekt. Dessa
barn är oftast långt efter i mognade och har därmed ingen möjlighet att utnyttja en
inlärningssituation. Detta kan liknas vid att lära ett barn cykla innan det kan stå eller gå.
(Bunkholdt 1989)

För att komma ifrån detta med att barn fastnar i en understimulerad värld så utvecklar fler och
fler skolor möjligheter för barn att komma ifatt genom att ta hjälp av inlärningsstilar i
undervisningen. Detta skall genom att träffa barnen på deras egen nivå hjälpa dem ”tillbaka”
till deras egentliga kapacitet. Barn som inte understimuleras får hjälp på så vis att de finner en
större mening i själva inlärningen.
Nedan följer en beskrivning av hur en skola i Östergötland har utnyttjat användandet av
inlärningsstilar och dess möjligheter.

7. Projektredovisning

Jag har besökt en högstadieskola i Mellansverige där man i vissa klasser tillämpar
inlärningsstilar i undervisningen.

Varför man började med att arbeta med inlärningsstilar var att det bland en grupp lärare på
skolan fanns ett intresse för detta. Man gick en kortare utbildning på hur man skulle tillämpa
olika inlärningsstilar. Dessutom har två av de lärare som arbetar med, och startade projektet,
gått en projektledarutbildning som inriktar sig mot skolvärlden. Detta gav möjligheten att på
skolan genomföra ett projekt om inlärningsstilar.

Målet med att arbeta med inlärningsstilar är att:

• Erbjuda eleverna alternativa inlärningsmiljöer + hjälpmedel. Dessa kan vara enkla såsom
hörselkåpor och så kallade ”Kooch bollar”.

• Medvetandegöra eleverna om deras inre inlärningsstil och hur de lär på bästa vis för att
underlätta för dem att hitta en bra studieteknik vid exempelvis läxläsning.

• Entusiasmera kollegiet att börja använda sig av inlärningsstilar i sin undervisning.

Detta innebär vissa förändringar rent fysiskt på skolan. Man måste utforma klassrum och
uppehållsrum på ett sätt som inspirerar till inlärning representerande elevernas olika
inlärningsstrukturer. Detta kan innebära skillnader i arbetsmiljön och utformning av läxprov
och skolprov. Som utgångspunkt har man använt sig av det utbildningsföretaget givit som tips
för studiemiljön och för inlärning för olika sinnen och för känslor och attityder.
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De inlärningsstilar man koncentrerat sig på är arbete i arbetsgrupper (gruppsykologi),
elevernas fysiska behov och den sociala delen hos eleverna.

På skolan jobbar man med tre klasser i år sju där man tagit reda på vad och vilken
inlärningsstil eleverna trivs bäst med. Detta har man gjort genom att eleverna har fått fylla i
ett formulär där resultatet mynnar ut i en struktur på hur de bäst kan ta till sig undervisning.
Den profil som eleverna fått av undersökningen ligger sedan till grund för hur man lägger upp
undervisningen och hur man arbetar.

7.1. Praktisk tillämpning

Den praktiska tillämpningen går till på så vis att man jobbar enligt vissa stationer där varje
station representerar en viss inlärningsstil. Dessa stationer består av arbetsuppgifter som är
upplagda att arbeta efter olika inlärningsstilar, exempelvis kinestetiskt eller på visuellt vis.
Allt beroende på hur arbetsgruppen av elever är sammansatt.
Man arbetar med vissa uppgifter på alla stationer där målet med uppgiften är detsamma.
Skillnaden ligger i hur man kommer fram till resultatet.

Exempel på arbete under lektioner:

Helt beroende av vad man arbetar med så arbetar man ibland i helklass med enbart en
inlärningsstil. Det behöver inte innebära stora skillnader från vanlig undervisning. Men om
man tillämpar en viss stil under en lektion så kan det märkas på så vis att läraren gör eleverna
medvetna om vad det är man håller på med. Läraren förklarar varför man gör som man gör
och det är det som i det enskilda fallet utgör inlärningsstilen för dagen.

Sv / So:

Först börjar läraren med att beskriva dagens lektions innehåll och hur man kommer arbeta.
Efter det delas klassen in i profilerade grupper där olika inlärningsstilar är mer eller mindre
representerade beroende på vad man skall arbeta med. Eleverna får alltså välja vilken grupp
de vill ingå i och på vilken station de skall arbeta.
På exempelvis den auditiva stationen arbetar man mycket med ljud och högläsning då det
gynnar eleverna som fått en auditiv profil på sin inlärningsstil. Samtidigt jobbar man på den
visuella stationen med att se på bilder och filmer samtidigt som man i den kinestetiska
gruppen arbetar med att röra sig och experimentera rent fysiskt. Målet med dessa övningar är i
alla grupper detsamma. (se bilaga 1 – 3)

Ma / No:

I detta ämne skiftar det mycket i hur man arbetar beroende på vad man arbetar med i
matteboken. Eleverna jobbar antingen i grupper eller i helklass. I grupperna är eleverna i
visuella, auditiva eller kinestetiskt / taktila stilar. Arbetar man i helklass väljer läraren en
inlärningsstil som lämpar sig bäst för det specifika området man arbetar med för tillfället.
Som exempel kan ges bråkräkning. Detta område är lätt att laborera med då man kan visuellt
läsa sig till kunskapen om det, men man har också stor variationsmöjlighet att arbeta med det
kinestetiskt genom att klippa och klistra olika geometriska figurer och sätta samman dem till
bråktal. (En fyrkant delas i fyra delar och består av 4/4, två delar utgör ½ osv)

Eng:
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Läraren börjar med att presentera dagens lektion och dess innehåll. Efter det delas en stencil
ut där olika inlärningsstilar finns representerade i övningar. Eleverna får sedan jobba med de
olika delarna under lektionen på det sätt som passar dem och deras inlärning bäst för tillfället.

En vinst man har sett med att arbeta med inlärningsstilar är att man lyckats fånga fler elever
inför fler moment i klassrummet. Den traditionella läraren och hans situation innebär oftast
tillämpad visuell och auditiv inlärning för eleverna. På detta sätt glömmer man helt bort de
elever som inte har en sådan inlärningsprofil och de upplevs som stökiga och störande. Allt
beroende på att dessa elevers information presenteras på för dem fel sätt. Genom att arbeta
med inlärningsstilar har man på skolan märkt en betydande skillnad i elevernas prestation och
hur de upplever att komma till klassrummet innan lektion och hur de känner när de lämnar
klassrummet. Allt sammantaget hos eleverna har en positiv klang.

En vilja hos de lärare på skolan är att man tidigt i skolan medvetandegör eleverna om vad det
innebär att arbeta efter deras inre inlärningsstil och vad skillnaden blir praktiskt i klassrummet
för dem. Man skall också tidigt medvetandegöra föräldrar och om nödvändigt ge dem en kort
utbildning på vad inlärningsstilar skulle innebära för deras barn. i lägre klasser är eleverna
mer mottagliga och vågar ta till medel som kan te sig genant i en högre klass (exempelvis sitta
med hörselkåpor en hel lektion). Har man fångat upp eleverna tidigt och de har fått prova på
att arbeta på ”sitt” vis så blir det lättare att ta vid i högstadiet och den stora vinsten blir att
man kommer nå längre och eleverna kommer lära sig mer.

En svårighet är att det inte finns mycket material att tillgå om hur man praktiskt skall lägga
upp arbetet på en skola. Det finns mycket forskning och teorier kring hur vi lär, men inte
tillämpningen om inlärningsstilar i skolan. Det man på skolan fått göra är att strukturera upp
projektet från grunden och arbeta efter vilket innebär ett tungt arbete. Det man saknar är mer
exempel och förutsättningar på hur man sätter samman den praktiska tillämpningen i
klassrummet med eleverna.

8. Diskussion

Efter att ha läst den litteratur jag behandlat i detta examensarbete så har jag förstått hur lite
man kan om hur vi utvecklas intellektuellt sett och hur vår inlärning går till.

Jag tycker det har varit intressant att titta på hjärnans utveckling och utvecklingens struktur.
Allt har ett sammanhang och påverkar hur vi blir som personer senare fram i livet. Från
fosterstadiet då evolutionen lägger grunden för hur jag och du utvecklats till den vi är. När
man fötts tar kroppens system över och stimuleras på olika sätt fram till en självt fungerande
människa med egna erfarenheter och egna inlärningsmönster.

Genom att ta del av dels det jag har skrivit i detta examensarbete, men också av den litteratur
jag behandlat, gör att jag blir lite skeptisk inför personer som jobbar med datoriseringen av
världen och deras utsagor om att man kommer kunna tillverka datorer som är lika intelligenta
som en människa. Detta ställer jag mig helt emot efter att ha fått ett uns insikt i hur invecklade
vi som människor är. En dator kommer aldrig någonsin kunna komma upp i samma kapacitet
som en människa. Den kanske kan hantera vissa delar snabbare och det också mycket
snabbare än en hjärna men den saknar helt våra inre strukturer som gör att vi kan klara av att
bygga den till vad den är, ett dött ting som fyllts med olika information från människans
hjärna.
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Vad som gör oss unika är just våra inre strukturer som bildar en människas profil. De neurala
nätverk som fungerar genom mikroskopiska trådar av nerver ger oss information om hur vi
ska reagera, medvetet eller omedvetet. Till detta kommer så mognaden och inlärningen som
speglar våran personlighet. Att tänka abstrakt och konkret och dra slutsatser däremellan ger
oss erfarenheter och nya upplevelser lägger till mer i vår minnesbank som kallas kunskap. Allt
detta är unika egenskaper som ter sig ofantliga när man väl börjar titta på hur vi fungerar.

Våra sju olika intelligenser som är ett resultat av utvecklingen från fosterstadie till färdig
utvecklad människa så kan man undra över vissa saker. Det jag först ställde mig lite tveksam
inför är att man kan kalla dessa för just intelligenser. Tar man den musikaliska intelligensen
till exempel så går den ut på att man har en förkärlek i våra inre strukturer för musik och har
lätt för att tycka om, lyssna på och göra musik. Jämför man detta med idrotten som då kan
liknas vid en intelligens så kan man till en början bli lite tveksam inför detta med olika
intelligenser. Den intelligens som ligger idrotten närmast blir den kinestetiska intelligensen
som har att göra med våran kroppsuppfattning och kroppens avvägning. Men den är inte
”klockren” och renodlad i samma utsträckning inom idrotten som den musikaliska
intelligensen är för musiken.
Denna tanke förstärks av forskning och som beskrivs i Thomas Armstrongs bok: Barns olika
Intelligenser. Där står att läsa om de sju vedertagna intelligenserna, men det står också om
intelligenser som föreslagits. Till exempel andlighet, moralkänsla, sexualitet, humor och
kreativitet.
Det är här jag anser att våran hjärna och intelligensen är fruktansvärt komplicerad och svår att
beskriva kortfattat, som i ett examensarbete om tio poäng. Men, för att en intelligens skall få
kallas intelligens måste den enligt forskningen uppfylla de åtta krav som krävs för att få
benämningen intelligens.

Detta ger i sin tur att det är omöjligt att man skall kunna besitta en idrottslig intelligens. Tar
man dessa åtta grundvalar för en intelligens så faller idrotten ganska tidigt i jämförelse med
vår intelligens. Men visst ligger det nära till hands att dra liknande slutsatser.

Hjärnans utveckling så, intelligensen är ju en följd av våran hjärnas utveckling. Att kalla
någon för en intelligent person kan i vissa lägen te sig lite komplicerat med ovanstående i
tankarna. Man kan kalla en person intelligent, men på vilket sätt blir då min följdfråga.

Som tur är så arbetar inte våra sju vedertagna intelligenser i ensam regi under de stunder man
sysselsätter sig inom ett område som stimulerar enbart en intelligens. Alla våra intelligenser
samarbetar ju och utgör därmed en helhet som kallas för ”vår intelligens”. Vad innebär det då
att vara intelligent? Kan det vara att man besitter en idiots savant inom ett område? Eller
innebär det att man har en relativt högt utvecklad intelligens inom alla sju intelligenser? Eller
innebär det att vår hjärna har en hög kapacitet för att få våra neurala nätverk att samarbeta på
ett mer effektivt sätt än hos genomsnittsmänniskan? Frågorna kan här bli många och oftast
obesvarade.
Den väg vår hjärna utvecklas tycker jag är beundransvärd och framförallt fascinerande. Detta
därför att det är svårt att begripa att, men framförallt HUR ett organ i människokroppen har
kapacitet att styra och kontrollera allt ifrån det mest grovmotoriska till det mest finmotoriska
vi kan utföra, komma fram till grundläggande teser för mänsklighetens framåtskridande och
oberoende av uppgift så får den plats på ett utrymme som utgörs av storleken på ett normalt
människohuvud.
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Det som nu ter sig än mer komplicerat blir detta med inlärningen. Som jag antydde i min
inledning på denna diskussion så blir man varse om hur mycket det finns att utforska om
detta. Jag tror detta är ett område som aldrig kan utforskas och redas ut så att man kan ge ett
slutgiltigt och rådande svar på hur allt går till.
Det svåra jag tycker har varit är att försöka reda ut var gränserna går mellan erfarenheter,
varaktiga förändringar och förstahandsintryck kontra inlärning.
Under tiden jag har skrivit så har jag kommit fram till olika saker där jag känt igen mig själv,
detta först och främst då man kommer in på olika inlärningsstilar. Jag hade en förmåga att
alltid glömma bort mina engelska glosor när jag gick i mellanstadiet. På morgonen stod jag i
tvättstugan och läste igenom dem snabbt och klarade mig på glostestet i skolan. Rent
omedvetet så var detta helt rätt för min inre inlärningsstil att bearbeta min läxa. Nu kan man
ju tycka att det verkar naivt att härleda detta till och gömma sig bakom ett begrepp som
inlärningsstil. Många säger nog att jag bara var lat som inte satt kvällarna före och läste på.
Men det är just detta som inlärningsstilar handlar om. Alla lär vi olika och därmed handlar vi
olika. Vad gäller engelska glosor är det alltså fullt möjligt att jag besitter en lite högre visuell
intelligens där jag har lätt för att lära.

När man kommer till det här med inlärningsstilar så har jag fått den erfarenheten att det råder
stor tveksamhet om hur rätt detta är. Många möter detta med stor skepsis och har svårt för att
tro på det fullt ut. Detta är lite synd då många som inte har förtroende för vad forskningen
säger om inlärningsstilar jobbar som lärare. Jag tror att man måste sätta sig in i och skaffa sig
en helhet om detta för att förstå vilken tillgång det kan vara att tillämpa inlärningsstilar i
undervisningen, om man gör det på rätt sätt. Många har nog bilden av att inlärningsstilar i
skolan bearbetas ungefär i likhet med ”den fria uppfostran” och att man är tillåten att göra lite
som man vill på lektionerna, som att tugga tuggummi, lyssna på hög musik utan att tänka på
att det kanske stör andra osv. Detta är en grov feltolkning av inlärningsstilar. Vad man inte vet
när man då tar avstånd från detta är att för vissa inre inlärningsstilar så kanske det just är en
aktivitet som att tugga lite på något som gör att man klarar av att koncentrera sig det lilla extra
som krävs för att lära sig något. Till föräldrar som har barn i skolan som sitter på rummet
hemma och gör läxorna på ett kanske konstigt vis för föräldrarna skulle jag vilja säga: lugn, i
denna konstiga miljö som du inte alls tycker stämmer överens med att lära sig något är helt
rätt för ditt barn, även att jag själv inte har barn. De kanske ligger med fötterna efter väggen
upp mot taket på sängen med musik på samtidigt som de läser. Detta kan mycket väl vara ett
alldeles utmärkt sätt för detta barn att lära sig något av det han / hon läser. Det fina är just att
vi skiljer oss markant från varandra men har ändå full möjlighet att nå fram till samma mål,
men på olika sätt.

Om man då drar en parallell till vårt inlärningssystem och hur vi är ”funtade” så kommer våra
handlingar in i samhället som en självklar kedja av hur samhället har utvecklats. Att samhället
ser ut som det gör idag är kanske inte en slump när man tänker på att vi är olika med olika
förutsättningar. Var man ser nästan ut att ha sin förutsedda plats i ett större system som är den
värld vi lever i. Våran intelligens är inte enkelspårig utan fungerar i ett komplicerat
samarbete. Skillnaden blir hos oss att vi har från starten olika förutsättningar för vad vi blir
kapabla och kompetenta till att utföra.

Det som då ter sig lite konstigt och egentligen helt oförståeligt är att samhället inte värdesätter
detta det minsta. Att arbeta med människor är inte lika väl ansett som att arbeta med hårdvara
i privata företag. Att utbilda och vårda och se till så att nya individer kommer framåt i vårt
samhälle ses som en ren självklarhet och ges inget utrymme utan är något som i sin helhet
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skall fungera, och helst inte kosta något, i periferin av det samhälle som mer och mer färgas
av effektivitet och stress. Frågan blir vad man siktar mot och vart människan kommer bli förd.

Om man tittar på människan och hur vi är konstruerade så ser vi likadana ut som man gjorde
på stenåldern, man har samma inre strukturer och neurala system. Men samhället man idag
lever i ser helt annorlunda ut. Här har vi kanske svaret till varför man har fått fram en ny
vedertagen ”sjukdom” eller ett tillstånd som kallas utbrändhet. En tänkande individ som ser
sitt arbete som ett ansvarsfullt och värdigt tillstånd kastas helt plötsligt in i en värld som
kännetecknas av att försöka fylla alla luckor i sin tillvaro av effektivitet istället för att ta vara
på tillfällen att vårda sig själv och ibland bara ta det lugnt. De tillfällen jag pratar om är när
man sitter på tåget eller bussen, det är nu en miljö som präglas av ett sammelsurium av
telefonpip. Inte en plats för att sitta ner och dela ett samtal med stolsgrannen och känna
lugnet. Det jag frågar mig är vad konsekvensen blir på vår utveckling och hjärnans strukturer
vad gäller inlärning och mognad med tanke på att samhället förändras snabbare än vad
evolutionen hinner med att förändra oss.

Vad gäller detta så har jag alltid tyckt om att vända på saker och ting. Ta en vanlig
”fönsterputsarstege” och vänd den upp och ner. Varje trappsteg utgör olika strategier i livet
som till slut bildar den individ man blivit. Man sjunker på något sätt ner i en värld av
inlärning som blir mer och mer gedigen tills man till slut står på nedre platån som egentligen
utgör stegens toppsteg. Här har man nu funnit att det får räcka med inpräntad inlärning, kalla
det utbildning eller insamlande av erfarenheter för att klara sig i livet. Man får på något sätt
fast mark under fötterna. De två stunder i livet jag kommit fram till att detta kan känneteckna
är som sagt efter avslutad utbildning eller vid födelseögonblicket. Vägen upp blir sedan det
man kallar livet. Man har alla möjligheter i världen att fylla sitt eget med olika innehåll och
komma fram till olika former av resultat i sin inlärning och förändring.

Som förslag på fortsatt forskning tycker jag det skulle vara intressant att titta lite mer
ingående på det här med inlärningsstilar i skolan. Hur använder man det under en längre
period och vad har det för konsekvenser på barnens inlärningssituation, förändras lärarens
situation mycket genom att arbeta med inlärningsstilar osv. Intressant skulle också vara att
arbeta i nära anknytning till en skola och skriva en lokal handlingsplan om hur man kan arbeta
med inlärningsstilar.
Om man tittar på hjärnan så finns där hur mycket som helst man skulle kunna skriva rapporter
om. För att knyta an till just detta examensarbetet så skulle man kunna dyka in djupare på
våra intelligenser eller vår intelligens som helhet.


