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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Jag kom i kontakt med begreppet inlärningsstilar via en föreläsning av Lena 
Boström, lärare i Örnsköldsvik, hösten 1999. Lena Boström citerade vid detta 
tillfälle en av de ledande forskarna på området inlärningsstilar, Dr Rita Dunn, St. 
John´s University i New York: 
 

” Det finns inga inlärningssvårigheter, 
det finns bara undervisningssvårigheter.” 

 
När jag hörde detta påstående så blev jag oerhört provocerad. Jag tänkte att så 
enkelt kan det ju inte vara. Jag har både innan och efter detta tillfälle träffat på 
elever i skolan som inte riktigt passar in. Detta har fått mig att börja fundera 
över vilka orsaker det kan finnas till att vissa elever är svaga i skolan. Detta har 
lett mig vidare in i labyrinten av forskning kring ämnet inlärningsstilar. 
 
Ytterligare en anledning till mitt ämnesval för mitt examensarbete är 
grundskolans läroplan, Lpo94. I den så står det bl a att en av skolans främsta 
målsättningar är att skapa en skola för livslångt lärande och detta lärande ska 
enligt skolans styrdokument vara individanpassat. Jag, som lärare, måste kunna 
möta varje elev utifrån dennes unika erfarenheter och kognitiva kompetens. I 
Lpo94 så kan man bl a läsa följande: 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. ”1  
 
”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande.”2  
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära. ”3  
 
Lpo94 är öppen för tolkningar när det gäller hur jag ska kunna få dessa fina 
formuleringar till att bli en konkret verklighet i mitt klassrum. Lpo94 ger mig 
alltså motivation till att studera tankarna om inlärningsstilar ytterligare.   
 
Vi kan ju se att alla människor är olika utanpå. Människor har olika längd, vikt, 
hårfärg och ögonfärg o s v. Varför tar vi i skolan ofta för givet att denna 
variation inte finns inuti? Vad är det som gör att eleverna förstår och tar in 
kunskap på olika sätt?  

                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet, sid 9 
2 Lpo94, sid 12 
3 Lpo94, sid 9 
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1.2 Definition av begreppet inlärningsstil 
 
När jag i arbetet använder mig av begreppet inlärningsstil så menar jag följande:  

 
”Inlärningsstilen är allt som kontrollerar hur människan 
koncentrerar sig på, behandlar och minns ny och svår 
information.”4 
 

Detta citat är den gemensamma förutsättningen för de olika inriktningar av 
forskning kring ämnet inlärningsstilar som studeras i detta arbete.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete är att öka min förståelse för hur elever lär sig. 
Detta gör jag utifrån min litteraturstudie där jag vill undersöka skillnader och 
likheter mellan olika inriktningar inom forskningen om inlärningsstilar, samt 
titta på hur elever med inlärningsproblem beskrivs inom denna forskning.  
 
1.4 Problemformulering 
 
Min problemformulering för arbetet lyder: 
 

- Vilka inriktningar om forskning av inlärningsstilar har betonats under det 
senaste decenniet och vilka likheter och skillnader finns det inom dessa? 

 
- Hur beskrivs elever med inlärningssvårigheter inom denna forskning? 

 
1.5 Metodbeskrivning 
 
Denna uppsats är upplagd som en litteraturstudie av forskning kring 
inlärningsstilar. För att få en sammanfattande, men ändå heltäckande bild av 
forskningen, så har jag valt att koncentrera mig på fyra olika inriktningar: 
Inlärningsstilsmodellen ( Dunn & Dunn ), NLP i skolan ( Grinder), 
Hjärnbaserat lärande ( Jensen) samt Kraften i mångfalden  ( Prashnig).  
 
Anledningen till att jag valde dessa fyra forskare var min litteratursökning på 
området inlärningsstilar. När jag sökte på begreppet inlärningsstilar så var det 
dessa fyra forskare som förekom mest frekvent. Jag har valt att fokusera på 
forskarnas syn på begreppen inlärning, inlärningsstilar och elever med 
inlärningssvårigheter.  

                                                 
4 Barbara Prashnig, ( 1999) Kraften i mångfalden. Danderyd : Andragogerna, sid 7 
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För att ge en rättvis bild av forskningen, som är gjord på engelska, så har jag valt 
att endast titta på litteratur som redan är översatt till svenska. Detta för att 
försöka undvika eventuella felöversättningar från min sida.  
 
1.6 Litteraturstudie 
 
Detta arbete börjar med en enskild litteraturstudie om varje utvald forskare för 
att sedan fortsätta in i en jämförande analys av skillnader och likheter mellan de 
studerade forskarna. Denna jämförelse görs utifrån de ovan nämnda utvalda 
begreppen: inlärning, Inlärningssstilar samt inlärningssvårigheter. Nästa del i 
arbetet är diskussionen, där framför jag mina egna åsikter på det som har 
presenterats i litteraturstudien. Arbetet avslutas därefter med några utvalda 
slutord. 
 
Nedan följer en kort presentation av de olika forskare som jag har valt att titta 
närmare på: 
 
Rita Dunn, professor vid St John´s University i New York, och hennes man 
Ken Dunn, professor vid Queen´s College i New York, har forskat om 
inlärningsstilar i trettio år. Det var de som myntade begreppet inlärningsstil på 
1960-talet. Dr. Rita Dunn är mycket noga med att understryka det vetenskapliga 
i teorin om inlärningsstilar. Hon har bedrivit egen forskning och har själv 
handlett ett stort antal doktorander som forskat om inlärning. 
 
NLP utvecklades av John Grinder i mitten av 1970-talet. NLP beskriver hur 
människans inlärningsbeteende fungerar och John Grinder har arbetat med att 
försöka kartlägga människans olika beteendemönster och han har genom sin 
forskning skapat en modell för familjeterapi som bygger på den mänskliga 
kommunikationsprocessen. Michael Grinder, bror till John Grinder, har 
vidareutvecklat NLP till NLP in education ( NLP i skolan). Detta arbetssätt 
utgår från hur läraren kan anpassa undervisningen utifrån varje elevs perspektiv. 
Michael Grinder är lärare i botten och han har studerat över hundra lärare i deras 
klassrum och analyserat deras undervisningsmetoder. 
 
Eric Jensen har en bakgrund som lärare och är bosatt i San Diego, USA. Sedan 
i början 1980-talet har han sysslat med utbildning i hjärnbaserat lärande och han 
har skrivit ett stort antal böcker. Hjärnbaserat lärande bygger på den moderna 
hjärnforskningen översatt i pedagogiska – metodiska termer. Jensen strävar efter 
att förstå hjärnan och dess arbetssätt.  
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Barbara Prashnig är född i Österrike där hon jobbade som lärare och 
lärarutbildare i sjutton år. Hon immigrerade till Nya Zeeland för femton år sedan 
och är idag delägare i Creative Learning Company, som utbildar lärare och 
personal inom skola och näringsliv. Hon var den första som introducerade 
lärstilstekniken internationellt.  
 
Lena Boström och Hans Wallenberg  har i Sverige tillämpat forskning från 
Dunn, Grinder och Prashnig. Jag har därför valt att även titta på deras forskning 
när jag har studerat ovanstående forskares syn på utvalda begrepp. 
 
Jag har valt att inte sammanfatta Boström och Wallenberg, eftersom jag vid min 
genomläsning av deras litteratur, uppfattade deras forskning som en 
sammanfattning och tillämpning på ovanstående utvalda fyra författares 
forskning.  
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2 Inlärningsstilsmodellen enligt Dunn & Dunn 
 
2.1 Kreativ problemlösning  
 
Dagens samhälle förändras ständigt och detta medför att frågan om vad som är 
kunskap och vad som är viktigt för eleverna att lära in ständigt växlar. Dunn & 
Dunn menar att vissa basfakta måste eleverna lära in men de får inte användbar 
kunskap enbart genom att lära sig saker utantill. Vissa fakta som eleverna lär in 
blir användbara längre fram när eleven möter ny information. Men Dunn & 
Dunn menar att kunskapen om hur man använder dessa fakta är betydligt mer 
viktigt än kunskapen i sig. Makarna Dunn förespråkar kreativ problemlösning. 
 
Dunn & Dunn menar att kreativ problemlösning består av att eleverna använder 
sig av ett både kreativt och kritiskt tänkande. Det är viktigt för läraren att 
komma ihåg att alla elever utvecklas och mognar i olika takt, både fysiskt, 
känslomässigt och intellektuellt. Läraren bör också ha i minnet att 
problemlösning blir mer intressant när det tillämpas på elevernas egna intressen 
samt att det alltid är bättre att utgå från elevernas starka sidor istället för de 
svaga. 
 
Enligt makarna Dunn så finns det några viktiga grundregler till läraren om man 
jobbar med problemlösning. En grundregel är att läraren ska dröja med att ge 
eleverna sitt omdöme. Lärarens omdömen kan förstöra elevernas förutsättningar 
till kreativitet. Makarna menar att läraren istället ska använda sig av bekräftande 
omdöme. Genom att ge positiva eller negativa bedömningar av elevernas idéer 
så begränsas elevernas problemlösning. Läraren kan alltså föra in eleverna in i 
kritiskt tänkande genom att vänta med att ge sitt omdöme. Kritiskt tänkande är 
inte samma sak som att ge kritik. Kritiskt tänkande innebär att eleverna får göra 
en noggrann grundlig analys av sina idéer. De får undersöka svagheter och 
styrkor i idéerna och sedan försöka att förbättra dem.  
 
Läraren måste ge eleverna mycket tid till att tänka och prova nya möjligheter. 
Läraren bör också uppmuntra och ge eleverna stimulerande möjligheter och 
även tillåta eleverna att misslyckas. Det gäller för de vuxna att de inte ger 
eleverna för mycket hjälp, då man istället kväver kreativiteten.  
Lärarens uppgift är att skapa en trygg omgivning där eleverna vågar fråga och 
blir motiverade till att undersöka saker och ting.  
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2.2 Vad är inlärningsstil enligt Dunn & Dunn? 
 
Makarna Dunn har forskat fram en modell för personlig inlärningsstil The Dunn 
& Dunn Learning Styles Model. Denna modell menar att inlärningsstilarna är 
starkt förankrade i hjärnans arbetssätt och består av både biologiska/genetiska 
och miljömässiga faktorer. Modellen nedan identifierar 21 olika element 
(stildrag) som är grupperade i 5 fält. Denna modell visar på miljömässiga, 
emotionella, sociologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer som påverkar 
inlärningsprocessen.5 P g a utrymmesskäl behandlas endast några utvalda 
faktorer från the Learning Styles Model. Dessa faktorer är relaterade till de 
utvalda begrepp som presenterades inledningsvis. 
 

 
 

Figur 1 ( Hämtad från arbetspärmen Inlärningsstilar i praktiken av Lena Boström och Ingemar Svantesson) 
 

2.2.1 Analytisk – global informationsbearbetning 
 
Inlärningsstilen är allt som kontrollerar hur människan koncentrerar sig på, 
behandlar och minns ny och svår information. När en person möter ny 
information som är lätt att förstå så klarar personen det utan sin inlärningsstil 
men när människan möter ny och svår information måste både vuxna och barn 
bearbeta informationen. De flesta barn bearbetar och lär in ny information på ett 
av två olika sätt – analytiskt eller globalt. 
 

                                                 
5  Boström , L., Svantesson, I., (1998) Från undervisning till lärande . Jönköping: Brain Books, s 23 
 



 8

Faktorer som är viktiga för en analytisk  Faktorer som är viktiga för en global 
informationsbearbetning    informationsbearbetning 
 
tystnad    ljud (musik, prat)  
 
stark belysning    dämpad belysning  
 
formella sittplatser (stol, skrivbord)  informella sittplatser  

(fåtölj, säng, matta) 
 

  arbetar på en enda uppgift tills den är klar arbetar med flera uppgifter 
  med pauser däremellan    samtidigt 
 
småäter (dricker , tuggar) efter att de har småäter medan de håller på 
slutfört sina uppgifter med sina uppgifter 
 
är beroende av språk och ord för att skapa  är beroende av fantasi och bilder  
förståelse för att skapa förståelse 
 
föredrar lektioner uppbyggda på steg- för- föredrar en översiktlig helhetsbild 
steg detaljer, där detaljer och fakta bygger så att de vet vad lektionen går ut på 
på varandra i logisk ordning  och sedan kan de lära sig via 

undersökningar och upptäckter 
 
analyserar ett problem relaterar det han har lärt sig till egna 

erfarenheter 
 
föredrar specificeringar och kriterier är impulsiv i sitt beslutsfattande  
 
Ingen av dessa stilar är enligt Dunn & Dunn bättre än den andra. De är helt olika 
och bör därmed respekteras. Elever som är analytiska ser inlärning som delar 
och de fokuserar på detaljer. För elever som är globala är helheten det viktigaste. 
Det finns elever som har båda stilarna. Dessa elever är varken särskilt analytiska 
eller globala utan har egenskaper som återspeglar båda inlärningsstilarna. 
 
2.2.2 Perceptuella sinnesförmågor 
 
Dunn & Dunn menar att elever föds med minst en perceptuell förmåga , d v s en 
sinnesförmåga, som är mer dominant. Barn behöver oftast endast en perceptuell 
förmåga för att lära sig saker och ting. Makarna Dunn hävdar att man ska titta på 
vilket sinne eleven har mest utvecklat och sedan presentera ny information via 
denna kanal. Läraren bör introducera ny information på elevens starka 
perceptionskanal och därefter får eleven genom repetition förstärka inlärningen 
på minst ett sätt till.  
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Denna forskning delar in sinnesförmågorna i fyra olika kategorier: visuella, 
auditiva, taktila och kinestetiska.6  
 

1. De visuella eleverna lär sig bäst via iakttagelser. Textvisuella personer 
kommer bäst ihåg det som de har läst. Deras blick söker sig till 
automatiskt till skriven text på t. ex. tavlan. De för ofta anteckningar som 
är logiskt ordnade. Bildvisuella personer föredrar bilder, diagram och 
kartor och dylikt. De använder sig gärna av tankekartor när de ska 
anteckna, gärna med en personlig utformning, färg och kreativa bilder. 

 
2. De auditiva inlärarna lär sig bäst genom hörselsinnet. De måste diskutera 

och sätta egna ord på den nya kunskapen för att skapa förståelse. En del 
auditiva personer kan vara goda lyssnare och föredrar muntliga 
instruktioner och njuter av föreläsningar. 

 
3. De taktila inlärarna lär sig bäst genom att röra vid och få använda 

fingrarna. De föredrar handgripligt arbete och de minns bättre när 
händerna är involverade i inlärningsprocessen. 

 
4. Det kinestetiska sinnet kan indelas i yttre och inre faktorer. Vissa elever 

tänker klarare när de rör på sig. De lär sig när de använder hela kroppen. 
Vissa elever är starkt känslomässiga i sitt sätt att ta emot information. De 
måste trivas med arbetssättet i klassrummet annars fungerar inte 
inlärningen. Det är, enligt Dunn & Dunn, därför oerhört viktigt att läraren 
har goda relationer till dessa elever för att hjälpa eleven att hålla 
prestationen högt och motivationen på topp. 

 
2.2.3 Arbetsmiljö 
 
Dunn & Dunns forskning pekar bl a på olika miljömässiga faktorer som 
påverkar inlärningen. De hävdar att olika personer vill ha olika belysning när de 
ska läsa och studera. En del vill ha det välupplyst i hela rummet och en del vill 
ha mer dämpad belysning. 
 
Variationer på temperaturen är också en faktor som påverkar inlärningen. Alla 
människor har olika kroppstemperatur. Vissa personer har därför svårt att 
koncentrera sig när det antingen är för varmt eller för kallt.  
Människor tycker om att sitta på olika sätt när de ska koncentrera sig. En del vill 
sitta mer informellt i en säng eller soffa. Andra väljer hellre att sitta på en stol 
med rak rygg och fötterna i golvet. 
 

                                                 
6 Boström, Svantesson (1998), s 63 
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2.3 Elever med inlärningssvårigheter 
 
Det inledande citatet: ”Det finns inte några inlärningssvårigheter utan bara 
undervisningssvårigheter”, sammanfattar på ett bra sätt vad makarna Dunn anser 
om elever med inlärningssvårigheter. Rita Dunn hävdar att i stort sätt alla elever 
kan lära sig precis vad som helst om de undervisas med metoder som 
överensstämmer med deras inlärningsstilar.  
 
Dunn & Dunn använder sig av begreppet ”underpresterande elev”. 
Svårigheten ligger inte hos eleven utan hos läraren. Om eleven inte lär sig på det 
sätt som lärarna undervisar så måste lärarna undervisa på ett annat sätt, så 
eleverna lär sig. De har definierat sju olika stildrag som särskiljer 
underpresterande elever från elever som presterar väl i skolan: 
 

1. De behöver röra sig ofta. 
2. De behöver ges valmöjligheter (egna val). 
3. De behöver ges variation (av metod, miljö, sociala grupperingar). 
4. Inlärningstiden för dessa elever bör förläggas till förmiddag, eftermiddag 

och kväll. Inte tidig morgon! 
5. De behöver en informell, mjuk miljö – inte hårda stolar. 
6. De trivs bäst i svag belysning. 
7. Nytt svårt material bör för dessa elever introduceras med hjälp av taktila/ 

visuella hjälpmedel eller kinestetiska/ visuella hjälpmedel. (ej auditiva) 
 
Underpresterande elever är dessutom inte inre motiverade utan de behöver yttre 
stimulans och uppmuntran. De vill ofta inte arbeta ensamma utan gärna i grupp. 
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3 NLP i skolan – Michael Grinder 
 
3.1 Vad är NLP? 
 
NLP är en förkortning för Neuro Lingvistisk Programmering. Denna modell 
utgår från hjärnans sätt att arbeta d v s en modell som beskriver hur människans 
inlärningsbeteende fungerar. Neuro står för hjärnans celler, lingvistik för 
människans språk och programmering för hur människan med hjälp av sitt språk 
programmerar hjärnans celler och därmed sitt beteende.  
 
Upphovsmännen är Richard Bandler, psykolog och matematiker, och John 
Grinder, professor i lingvistik. Forskaren Michael Grinder ( bror till John 
Grinder) har applicerat dessa forskningsrön på skolan och kallat det för NLP in 
Education. Grinder fokuserar på hur läraren kan hjälpa varje elev utifrån dennes 
perspektiv och tyngdpunkten läggs även på att förstå människors olikheter.  
 
3.2 Inlärningsstil - representativa system  
 
Varje människa har ett primärt system för att inhämta information. Det s k 
representativa systemet är det sätt som människan tar emot ny information på. 
Detta system, som är detsamma som hjärnans arbetssätt, delar in 
informationsbearbetningen i visuell, auditiv och kinestetisk, d v s VAK. Hjärnan 
innehåller alltså tre olika system. Man skulle kunna dra en parallell med en byrå 
med tre olika lådor där en, möjligtvis två, har mest innehåll och går lättast att 
öppna. Dessa lådor symboliserar följande inlärningsstilar:7 
 

1. Visuella inlärare – lär sig bäst genom synminnet genom att läsa eller se 
bilder och diagram. Dessa elever passar mycket bra i den traditionella 
skolan eftersom de har en snabb uppfattningsförmåga.  

2. Auditiva inlärare – lär sig bäst genom ljud, musik, samtal och 
diskussioner. De vill gärna förhandla prata och vara sociala. Auditiva 
inlärare passar relativt bra in i skolans värld.  

3. Kinestetiska inlärare- lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, 
experimenterar och upplever. Enligt NLP in education passar inte dessa 
elever in i den traditionella skolan. ( Inom NLP in education räknas det 
taktila sinnet in i det kinestetiska.) 

 
 
 
 

                                                 
7 Boström, L., Wallenberg, H. (1997) Inlärning på elevernas villkor Falun: Brain Books AB, s 24 
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3.2.1 Vänster och höger hjärnhalva 
 
Grinder menar att det finns yttre indikatorer som visar vilken del av hjärnan som 
eleven använder – auditiv, visuell eller kinestetisk.  
Han hänvisar alltså inlärningsstilen till vilken hjärnhalva som är den mest 
dominanta hos personen, höger eller vänster.  
 
Inom NLP kopplar man de olika hjärnhalvorna till följande färdigheter:  
 

Vänster   Höger 
 
språk   färger 
läsning   konst 
hörsel   känslor 
detaljer och fakta  helhet 
logisk   intuitiv 
sekventiell   oorganiserad 
följa anvisningar  kreativitet 
 

Sambandet mellan hjärnhalvorna är enligt NLP följande: 
 
 Vänster   Höger 
 
 Auditiv   Kinestetisk 
 Vänster - visuell  Höger- visuell 
 
Michael Grinder hävdar att den visuella förmågan finns på båda sidorna. Han 
menar att den som är vänster - visuell minns detaljer och skriftligt språk. De 
kräver klara och tydliga instruktioner och de har en god förmåga att sitta still 
och koncentrera sig. De som är höger – visuella minns tecken och symboler bäst 
d v s konkreta föremål. Deras motivation kommer ofta från omgivningen och de 
kan därför ha svårt att sitta stilla och  koncentrera sig eftersom de lätt blir 
distraherade.8 
 

3.2.2 Beteendeindikationer 
 
Det finns yttre beteendeindikationer som visar vilken del av hjärnan som eleven 
använder. Grinder menar att det finns indikationer som ger läraren ledtrådar om 
hur eleven lär sig. Nedanstående tabeller visar typiska tecken på 
beteendeindikationer som olika elever har ( VAK).9  

 
 

                                                 
8 Grinder, M. ( 1999) Ledarskap och lärande i klassrummet. s 64 
9 Sammanställning av Grinder (1999), s 39-40 
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Beteendeindikationer 
 

Visuell           Auditiv  Kinestetisk 
 
 
Inlärning              Inlärning   Inlärning 
Behöver översikt, ändamål            Både inre och yttre dialog Lär sig genom att  
och är beroende av synminnet       provar först alternativen handskas med saker 
för detaljer             verbalt   och utföra handlingar 
 
Minnas och återge             Minnas och återge Minnas och återge 
Kommer ihåg det han             Kommer ihåg det som har  Har ett allmänt intryck 
har sett                                  diskuterats  av det han har upplevt 
 
Stavning              Stavning   Stavning 
Mest korrekt av de             Har en fonetiskt infallsvinkel Rör sig till varje bokstav 
tre inlärningsstilarna.             Stavar rytmiskt  och kontrollerar med inre 
Ser orden och kan stava dem.    känslor. 
 
Läsning             Läsning  Läsning 
Stark och snabb            Tycker om att läsa högt och att Gillar spännande böcker  

    lyssna  och reagerar på 
handlingen 

 
Skrivning             Skrivning   Skrivning 
Viktigt att det ser bra ut,              Talar i regel bättre än han  Kraftig, krampaktig  
lär sig lätt att arbeta          skriver och vill gärna säga det  skrivstil, inte lika fin som 
prydligt                                 som ska skrivas  de övrigas 
 
Genom att undersöka ovanstående beteendeindikationer hos eleverna så kan 
läraren få hjälp med att kartlägga elevernas olika inlärningsstilar.  
 

3.3 Lagring i minnet:  input – lagring - output 
 
Grinder tror att den verkliga nyttan av inlärningsstilar kommer först när man 
fokuserar på den viktigaste aspekten av inlärning som människan har minst 
kunskap om : lagring i minnet. Minnas och återge skiljer sig från den 
ursprungliga lagringen av information. Lärare ber ofta eleverna att ta fram 
information ur minnet i annan ordningsföljd än eleverna har lärt sig den. 
Förmågan att se ord för sin inre syn är nyckeln till framgång i skolan. Grinder 
talar om begrepp som input – lagring – output. Inlärningsstilar bygger på 
kunskap om hur elever tar in och får ut information, men lärare måste även ta 
hänsyn till hur lagringen går till. 
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3.4 Elever med inlärningssvårigheter  
 
Grinders forskning visar att i ett typiskt klassrum med ca 30 elever finns det i 
genomsnitt 22 elever som har tillräcklig visuell, auditiv och kinestetisk förmåga 
för att lyckas i skolan.10 Sedan finns det 2-3 elever som har svårt att lära sig  
p g a andra skäl, t. ex. psykologiska skäl eller problem hemma. Eleverna mellan 
dessa grupper är ”översättarna” och det är de som råkar illa ut i skolans värld. 
Dessa elever är enbart visuella (EV), enbart auditiva (EA) eller enbart 
kinestetiska (EK). Av dessa elever är det framförallt de kinestetiska eleverna 
som slås ut ur skolsystemet. 
 
När läraren ger information och sedan visar denna information i ny form så blir 
den kinestetiske eleven förvirrad.  
Dessa elever har svårt att förstå hur informationen kan flytta sig från ett ställe till 
ett annat. Om läraren tar bort den del där informationen försvinner så får den 
kinestetiske eleven det mycket lättare.  
 
Ett konkret exempel på detta är att en kinestetisk elev kan få problem vid prov 
när eleven ska föra över sitt provsvar till ett separat papper  d v s ett annat 
papper än det som provfrågorna står på. Eleven ”tappar” informationen på 
vägen.  
 
Grinder menar, som tidigare nämnts, att den visuella förmågan finns i hjärnans 
båda hemisfärer men det är stor skillnad på hur förmågan används. Den vänstra 
hjärnhalvan ”ser” symboler som bokstäver och ord medan den högra 
hjärnhalvan ”ser” konkreta föremål. Elever med inlärningssvårigheter är enligt 
Grinder ofta elever som inte passar i skolans vänster-visuella värld.   
 
Elever med inlärningssvårigheter och barn som är allmänt störande och bråkiga  
(ofta samma elever), lär sig ofta på ett annat sätt än sättet som läraren undervisar 
på. Inom NLP in education menar man alltså att en stor del av elevers 
inlärningssvårigheter inte ligger hos eleven utan hos läraren och skolan. Det 
finns forskare inom NLP in education som hävdar att de flesta elever i 
”specialklasser” är kinestetiska höger-visuella elever som har slagits ut ur den 
traditionella undervisningen.11 Men Grinder utesluter inte att det finns elever 
som har inlärningssvårigheter med andra bakomliggande faktorer än de som 
nämnts ovan. Han menar t ex att det finns elever med psykologiska och sociala 
problem.  
 
 
                                                 
10 Grinder (1999),  s 33 
11 Hufvudsstadsbladet 1996-08-18 Är du visuell, auditiv eller kinestetisk? 



 15

4 Hjärnbaserat lärande – Eric Jensen 
 
4.1 Vad är hjärnbaserat lärande? 
 
Jensen menar att hjärnbaserat lärande är ett vetenskapligt synsätt som bygger på 
den senaste hjärnforskningens rön om hur den mänskliga hjärnan lär sig på ett 
naturligt sätt. Varje hjärna är unik och den utvecklas i sin egen takt. Skillnaden i 
utvecklingstakt mellan fullständigt normala hjärnor kan vara upp till två eller tre 
år.12 Människan föds inte med en tom hjärna utan den är förprogrammerad med 
överlevnadsinstinkter och inlärningsfunktioner. 
 
Läraren kan inte enbart undervisa eleven, utan eleven bör sättas i en miljö som 
stimulerar den förprogrammerade inlärningen. Människans hjärna är 
förprogrammerad med det som behövs för att kunna överleva. Naturen gör ett 
naturligt urval och behåller de ” bästa” hjärnorna.  
Människor lär sig alltså för att överleva. Läraren bör därför utforma 
undervisningen så att den lärande når personliga, social och ekonomiska mål. 13   
 
Undervisningen i den traditionella skolan presenteras ofta i linjär form där olika 
ämnen har brutits ner till små beståndsdelar. Jensen hävdar att hjärnan inte lär 
sig på detta sätt. Istället menar han att hjärnan lär sig som en spiral: starta något, 
lägga något annat åt sidan, titta tillbaks, pröva något annat, lägga åt sidan, 
ompröva, starta, titta framåt mot nya uppgifter. Inlärningsprocessen är enligt 
Jensen således en parallell process och inte en linjär.  
 

4.1.1 Hemisfärerna samarbetar 
 
Nutida hjärnforskning visar att nästan alla delar av hjärnan samverkar vid varje 
aktivitet. Jensen motsäger sig indelningen av hjärnan i höger och vänster 
hjärnhalva. Han menar att hjärnhalvorna har olika funktioner men att de 
samverkar vid aktivitet. De båda hjärnhalvorna har sina specialiseringar men de 
behöver varandra för att komplettera funktionerna. Sammanfattningsvis är alltså 
både delar och helheter betydelsefulla för inlärning. Hjärnan arbetar som ett 
enhetligt system. 
 

4.2 Inlärningsprocessen 
 
Enligt Jensen så påverkas all inlärning av elevens sinnestillstånd. 
Inlärningsprocessen går igenom tre steg.14 
                                                 
12 Jensen, E. ( 1996) Aktiv metodik . Jönköping: Brain Books AB, s 23 
13 Jensen, E. (1997) Hjärnbaserat lärande. Jönköping: Brain Books AB,  s 16 
14 Jensen (1996), s 227 
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MOTIVATION 
 

1. Motivation sätter igång inlärningsprocessen. Detta kan man skapa genom 
att väcka elevernas nyfikenhet, ställa dem inför utmaningar, skapa 
förväntningar eller genom att väcka förvirring. När eleven har ett receptivt 
inlärningstillstånd tar han eller hon emot kunskap och länkar den samman 
med relevanta associationer, så de blir meningsfulla.  

 
MOTTAGANDE 
( visuellt, auditivt, kinestetiskt) 
 

2. Nästa steg handlar om hur eleven mottar den nya informationen. 
 
ÖVERTYGNING 
(tro & känslor) 
 

3. Detta steg är det mest kritiska eftersom eleven här övertygar sig själv om 
att han eller hon vet någonting. ”Känslan” av att veta att man vet 
någonting. Den nya kunskapen måste befästas med hjälp av känslorna 
inom eleven, annars blir den nya kunskapen alltid beroende av yttre 
bekräftelse. Varje inlärningsupplevelse måste alltså förknippas med en 
stark känsla av tillfredsställelse där man vet att man har lärt sig något nytt. 

 
Hjärnbaserat lärande handlar alltså om att människan måste nå det tillstånd 
där man vet att man vet. Om kunskapen inte blir befäst så varar den inte. 

 
4.3 Inlärningssstilar – den globala inlärningsprofilen  
 
Jensen menar att det finns många olika inlärningsstilar. Jensen sammanlänkar 
dessa stilar och talar om den globala inlärningsprofilen. Han delar in 
inlärningsprocessen i fyra olika delar:15 
 

1. KONTEXT. Omständigheterna kring inlärningen ger viktiga ledtrådar 
om vad som kommer att inträffa under inlärningsprocessen, hur påverkar 
miljö och sociala förhållanden?  

 
Exempel på  kontextue lla faktorer är t ex om eleven föredrar en flexibel eller 
strukturerad omgivning. Om eleven föredrar att lära sig på egen hand eller om han/hon 
vill jobba tillsammans  med andra.  

                                                                                                                                                         
 
15 Jensen ( 1996), s 42 



 17

Är eleven relationsstyrd d v s eleven anser det viktigare att tycka om läraren än 
innehållet? Motsatsen till detta är att eleven är innehållsstyrd d v s eleven föredrar ett 
värdefullt innehåll och lär sig även om han/ hon inte tycker om läraren. 
 
2. INPUT. Alla människor behöver en viss input som sätter igång 

inlärningen. Denna input är alltid relaterad till de fem sinnena: visuell, 
auditiv, kinestetisk, smak- eller luktsinne.  

 
Eleverna kan vara visuellt externa. Dessa elever föredrar visuella stimuli och har rak 
kroppshållning och ögonkontakt med läraren. Elever som är visuellt interna börjar med 
att se saker för sin inre syn och fantiserar gärna. Jensen delar även upp det auditiva och 
kinestetiska sinnet som internt och externa. Kännetecken för  auditivt externa elever är 
att de talar oavbrutet, blir lätt distraherade och talar rytmiskt. Auditivt interna elever 
föredrar att tala för sig själv om ämnet och har svårt att fatta beslut. Kinestetiskt taktila 
elever vill lära sig genom att göra saker själva och har god kontakt med sina känslor och 
väger noga sina ord. Elever som är kinestetiskt interna föredrar undervisning som har 
mycket hjärta och känsla i sig. De är inte speciellt verbala utan föredrar icke-verbal 
kommunikation med hjälp av kroppsspråket. 

 
3. BEARBETNING. Sättet som man hanterar själva hanteringen av 

inkommande data.  
 
En person kan bearbeta ny information genom olika referensramar som är globala eller 
analytiska, konkreta eller abstrakta, mångsidigt problemlösande  eller begränsat 
problemlösande.  
 
4. SVARSFILTER . Handlar om hur personen hanterar informationen efter 

att den har tagit emot den och bearbetat den.  
 
Externt anknutna elever befäster sina kunskaper främst med hjälp av vad andra tycker. 
Deras beteende styrs av sociala regler och normer. Elever som är internt anknutna bryr sig 
inte om vad andra tycker. De rättar sig enbart efter sig själva och är mycket självständiga i sitt 
sätt att tänka och handla. Elever är även likhetssökande  eller olikhetssökande  d vs de bygger 
antingen inlärningen på likheter eller skillnader. En del elever är reflekterande  och andra är 
impulsiva i sin informationsbearbetning. 
 
Ovanstående variabler speglar de olika inlärningsstilarna och de används alla 
samtidigt. Därför ska man inte enligt Jensen enbart undervisa en elev utifrån 
dess inlärningsstil utan erbjuda variation och valmöjligheter. 
       

4.4 Elever med inlärningssvårigheter 
 
När en elev har problem med inlärning är dessa problem inget annat än 
symptom. Jensen menar att bråkiga elever ofta har inlärningssvårigheter av 
något slag. All inlärning och även dess beteende påverkas av elevens 
sinnestillstånd.  
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I vissa sinnestillstånd tenderar eleven att välja negativa alternativ och de blir 
”utagerande”. Läraren kan endast ändra elevens beteende genom att ändra 
dennes sinnestillstånd.  
 
Elever som har inlärningssvårigheter är oftast pratsamma och behöver röra på 
sig. En lärare vars undervisningsstil är visuell, bedömer sina elever utifrån 
ögonkontakt och förmågan att sitta stilla och lyssna aktivt. Elever som har en 
auditiv eller kinestetiskt inlärningsstil klarar inte detta. Eleven lär sig alltså inte 
eftersom den inte kan hänga med i lärarens undervisning.  
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5 Mänsklig mångfald – Barbara Prashnig 
 

5.1 Leve skillnaden 
 
Prashnig talar om begreppet mänsklig mångfald.  
Hon hävdar att västvärldens utbildningssystem i långa tider har valt att lägga 
tyngdpunkten på elevernas resultat istället för på inlärningsprocessen. Skolan 
förutsätter ofta enligt Prashnig att alla människor är lika och har samma 
förutsättningar. Skolan tar inte den mänskliga mångfalden med i beräkningen. 
Alla människor är lika men ändå olika.  
 
Elever bör lära känna sig själva och därmed inse både sina brister och starka 
sidor. Lärare bör ha kunskapen om elevernas oerhörda individualitet så att de 
kan förstå varför eleverna ofta skiljer sig så mycket från varandra, från sina 
föräldrar och sina syskon. Genom att bortse från den mänskliga mångfalden  
utsätter skolan eleverna för ökad stress och oro. Detta resulterar ofta i dåligt 
självförtroende och minskad motivation hos eleverna.16 Dagens elever lever i en 
värld som ständigt förändras och för att klara sig i dagens samhälle måste 
eleverna utveckla en stark självkännedom. Detta blir en livsnödvändighet både 
för att förstå sig själv, men också för att kunna förstå andra människor.  
 
5.1.1  Olikheter är normalt 
 
Eleverna bör få signaler i skolan om att det är inget fel i att vara annorlunda. 
Alla människor är olika och kan därför inte prestera på samma sätt. Olikheter är 
normalt. Prashnig definierar begreppet normal på följande sätt:17 
 

1. Normal betyder att tillhöra en samling likartade människor. 
2. Att vara normal innebär också att vara unik. 

 
Att vara normal innebär alltså att man känner tillhörighet men ändå kan känna 
sig stolt över sin egen unikhet. Prashnig vill omdefiniera begreppet normal till 
att våga vara annorlunda.  Skillnaden är inte bara normal utan vetskapen därom 
kan bidra till att människan kan leva ett mer kreativt liv och acceptera sin egen 
och andras mångfald. Alla framgångsrika lärare bör därför acceptera mångfalden 
i sina klassrum och jobba utifrån den.  
 

 
 

                                                 
16 Prashnig (1999), s 23 
17 Prashnig, B. (1996 )Våra arbestsstilar. Malmö: Brain Books AB,   s 251 
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5.2 Fokusera på styrkor och hantera svagheter 
 
Enligt Prashnig arbetar den traditionella skolan ofta så att den försöker att 
hantera det som inte fungerar och det som fungerar lämnar läraren ofta ifred. 
Skolan har en benägenhet att fokusera sin energi på att rätta till elevernas 
svagheter. Prashnig menar att flertalet lärare lever i den illusionen att om 
svagheter korrigeras så blir allting bra. Hon menar att genom att endast hantera 
elevernas svagheter så når man endast ett medelmåttigt resultat.  
Resultatet av detta blir att eleverna får ökat dåligt självförtroende och en negativ 
bild av skolan. Skolan stärker även den bild av misslyckande som eleven 
förmodligen redan har av sig själv. Istället bör varje lärare utgå från elevernas 
styrkor och genom detta arbetssätt stärka elevernas självkänsla och skapa en 
positiv bild av skolan, därefter kan eleverna hantera sina svagheter.  
 
Prashnig hävdar att alla elever kan inte göra allting eftersom alla människor inte 
har samma styrkor. Eleverna i en klass är inte kloner av varandra. Svagheter kan 
inte vändas till styrkor men genom att hantera sina svagheter så kan elevens 
verkliga styrkor frigöras och utvecklas. Till slut blir dessa styrkor så kraftfulla så 
att elevens svagheter blir irrelevanta. 

 
5.3 Inlärningsstilar  
 

Prashnig menar att genom att jobba via elevernas olika inlärningsstilar kan man 
fokusera på deras styrkor. Informationshämtandet påverkas mest av de fyra 
sinnena, syn, hörsel, känsel och beröring. Översatt i tekniska termer kan dessa 
sinnen beskrivas i visuella, auditiva, kinestetiska och taktila modaliteter 
(perceptuella preferenser).  

 
Perceptuella preferenser enligt Prashnig 

 

 
Figur 2 ( Hämtad från Inlärning på 
elevernas villkor –inlärningsstilar i 
klassrummet  av Lena Boström och Hans 
Wallenberg) 
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Auditiva elever vill lyssna, diskutera och de har en ständig inre dialog. Visuella 
elever tycker om att läsa, iaktta och fantisera. En taktil elev vill beröra och 
känna vid olika föremål för att lära sig. En kinestetisk elev vill uppleva olika 
saker och är beroende av känslor för inlärning. 

 

Barn börjar att lära sig att minnas svåra saker genom att uppleva dem 
kinestetiskt. Detta betyder att de måste involvera hela kroppen för att inta 
information. Den andra modaliteten som barn utvecklar är den taktila.  
Små barn vidrör allting som intresserar dem i deras omgivning. Runt åtta års 
ålder utvecklar många barn starkt visuella preferenser. Detta tillåter dem att ta in 
information genom att observera och betrakta vad som händer runt omkring 
dem. Synen är i denna ålder ett mycket viktigt inlärningsverktyg. Runt elva års 
ålder börjar många barn bli alltmer auditiva och de kan lära sig rätt bra genom 
att lyssna och minnas information som de har hört. 18 Varje elev har en speciell 
inlärningsstil där de har minst en perceptuell preferens som dominerar. 
 
Varje hjärna arbetar bäst genom att engagera fler än två sinnen och Prashnig 
menar att det är oerhört viktigt att eleverna själva känner till sin egen 
inlärningsstil.  
 
5.3.1 Hjärnans basfunktioner 
 
Alla människor bearbetar inte information på samma sätt. Olika sätt att tänka 
översätts till olika inlärningsstilar. Personer som har en vänsterdominant hjärna 
är analytiska och personer med en högerdominant hjärna är holistiska.  
 
Nedanstående översikt sammanfattar olika hjärnhalvors förutsättningar:19 
 
Vänster hjärnhalva  Höger hjärnhalva 
 
ANALYS   ÖVERSIKT 
Bryter ner till detaljer och smådelar. Ser saker i sin helhet och gör gärna 

sammanställningar. 
 
FOKUS DIFFUS 
Riktar uppmärksamheten   Sprider ut saker över stora områden. 
på små detaljer.  Är inte koncentrerad på en sak. 
 
ORDNA I SERIER  SAMTIDIG 
Steg för steg. Auditiv.  Många och spridda relationer. 
Logik. Språk. Matematik.  Visuell. Rytm och flyt. Musik. 
    Ledningsförmåga. Simultankapacitet. 
 

                                                 
18 Prashnig ( 1999), s 133 
19 Sammanställt från Prashnig (1999), s 16 
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Vänster hjärnhalva  Höger hjärnhalva 
 
FÖRSÖKA   REFLEX 
Medveten kontroll och ansträngning. Impulsiv. 
 
TIDSINRIKTAD  EJ TIDSINRIKTAD 
Håller reda på tiden och   Har ej känsla för tid. 
Delar in allt i sekvenser. 
 
LOGISK   INTUITIV 
Drar slutsatser som är baserade Insikter baserade på föraningar, känslor 
på logik.   och känslor. 
 
BRYTA NER  SYNTETISK 
Tänker ut saker stegvis och del sätter ihop saker för att forma helheter. 
för del. 
 
Prashnig menar att vänster respektive högerdominans påverkar vissa aspekter av 
en människas inlärningsstil. Människan lär sig alltså antingen genom att först se 
helheten eller delarna. Forskning visar att tre femtedelar av inlärningsstilen är 
genetisk. Återstoden av människans inlärningsstil utvecklas genom erfarenhet. 20 

 
5.4 Elever med inlärningssvårigheter 

 
Prashnig hävdar att arbetet med inlärningsstilar är en långsiktig lösning för 
elever med inlärningssvårigheter. Hon anser att inlärningssvårigheter är något 
som kan ändras med hjälp av rätt arbetsmetod. Elever med inlärningssvårigheter 
är elever som är ”oliklärande”.  
Om skolorna jobbar efter inlärningsstilar så har alla elever än mycket större 
chans att utveckla sina möjligheter till inlärning, trots sociala, ekonomiska, 
etniska och kulturella skillnader. 
 
Inlärningssvårigheter är ofta enligt Prashnig orsakade av negativa erfarenheter 
av skolan. Dessa erfarenheter gör att eleverna ”låser” sig i sitt lärande. Elevers 
resultat kan alltid förändras till det bättre och detta sker genom att eleverna får 
jobba med sina starka sidor för att sedan lära sig hantera sina svagheter. Detta 
leder till ett ökat självförtroende och det motverkar att eleverna ”låser” sig i sitt 
lärande.  
 
Många elever som kännetecknas som ”hopplösa” fall av skolan har enligt 
Prashnig helt enkelt än annan informationsbearbetning än ”duktiga” elever. 
Elever med inlärningssvårigheter är ofta taktila och kinestetiska. 
 

                                                 
20 Prashnig (1996), s 43 
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För små barn och lågstadieelever är det mer accepterat att använda händerna 
mycket och leka vid inlärning. I mellanstadiet försvinner detta drastiskt i 
undervisningen och ersätts med en undervisning som ofta är mycket visuell / 
auditiv. Även om elever utvecklar det auditiva sinnet vid denna ålder så är det 
många elever som förblir kinestetiker eftersom detta är deras inlärningsstil.  
 
Prashnig skriver dock även om andra elever som har inlärningssvårigheter. 
Dessa svårigheter har fysiska orsaker som t ex dålig hälsa, dålig hörsel eller syn, 
allvarliga sociala och psykologiska problem, vissa brister i hjärnfunktionerna 
eller fysiska handikapp. För dessa elever räcker inte arbetssättet med 
inlärningsstilar till för att bota problemen.  
 
5.4.1  Matchning av undervisningsstil och inlärningsstil 
 
Många av eleverna som har inlärningssvårigheter är enligt Prashnig mycket 
olika sina lärare. Lärarens undervisningsstil och elevernas inlärningsstil passar 
inte ihop. Flertalet lärare tenderar att ha en vänsterdominant hjärna och är därför 
ofta analytiska till sin läggning. Dessutom är alla lärare utbildade i samma 
analytiska system. 
 
Alla lärare undervisar genom den egna inlärningsstilen, eftersom det är det enda 
sätt de kan inhämta information och deras hjärna känner sig hemma med detta 
sätt att bearbeta ny information. Lärare är ofta personer som älskar att lära sig 
och de har med framgång praktiserat detta i skolan. 
 
Det stora problemet blir således att elevernas stil och lärarens stil inte matchar. 
En framgångsrik lärare bör alltså enligt Prashnig matcha sin egen 
undervisningsstil mot elevernas inlärningsstilar.  
Den största obalansen mellan lärares och elevers inlärning är oftast de 
kinestetiska och taktila preferenserna. Läraren delar oftast inte elevernas behov 
av rörlighet.  
 
Ytterligare faktorer som kan skapa obalans i förhållandet mellan lärare och 
elever är många lärares behov av tystnad i klassrummet och stark belysning. Det 
blir en djup skillnad mellan läraren som är analytisk och vänsterhjärnedominant 
och eleverna som ofta, p g a av sin ålder, är holistiska och 
högerhjärnedominanta. 21 

 
 
 
                                                 
21 Prashnig (1999), s 189 
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 6 Analys Likheter – Skillnader 
 
Analysen är uppdelad under de rubriker som jag valde inledningsvis. Rubrikerna 
är alltså fyra forskares syn på följande begrepp: inlärning, inlärningsstilar och 
inlärningssvårigheter. Under dessa rubriker analyserar jag likheter och 
skillnader under samma rubrik. Gränsen mellan inlärning, inlärningsstilar och 
inlärningssvårigheter är flytande och detta innebär att rubrikerna i viss mån 
berör varandra. 
 

6.1 Likheter – Skillnader  Inlärning 
 
Det finns många likheter i forskarnas syn på begreppet inlärning. Alla fyra 
forskarna har en gemensam förutsättning där de skriver om att alla människor lär 
sig på det sätt som de bearbetar ny och svår information på.  
 
Alla forskarna har dessutom en positiv elevsyn där de tror på elevernas förmåga 
att lära sig. Det som genomsyrar all litteratur skriven av de studerade författarna 
är att de anser att alla elever kan lära sig på sitt sätt. Detta resonemang innebär i 
förlängningen att det inte finns en undervisningsmetod som passar alla elever.  
 
Dunn & Dunn, Grinder, Jensen och Prashnig har alla liknande bakgrunder som 
lärare och de har alla fyra börjat att intressera sig för ämnet inlärning och 
inlärningsstilar i samband med att de har arbetat med elever med 
inlärningssvårigheter. Ytterligare en gemensam nämnare angående begreppet 
inlärning är att forskarna  tror på vikten av att eleverna blir medvetna om sitt 
eget lärande. Denna självkännedom leder enligt forskarna till motivation och 
stimulans.  
 
6.1.1 Faktorer som påverkar inlärningen 
 
De olika fyra forskarna betonar dock olika faktorer som är mest viktiga för 
inlärning. Även om både Jensen och Grinder har en stark biologiskt förankrad 
syn på inlärning, så skiljer sig deras resonemang från varandra på några punkter. 
De är överens om att varje människa föds med vissa förutsättningar och dessa 
förutsättningar är parallella med hjärnans sätt att bearbeta ny information på. 
Men Grinder talar här om det primära system som varje mänsklig hjärna 
innehåller för att inhämta ny information. Jensens forskning stödjer Grinders syn 
på hjärnan som ett primärt system men han går steget längre och talar här istället 
om hjärnan som ett förprogrammerat system.  
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Jensen hävdar att detta förprogrammerade system innebär att människan lär sig 
endast för att kunna överleva. Hjärnan är förprogrammerad med 
inlärningsfunktioner och överlevnadsinstinkter. Läraren bör således försätta 
eleven i en sådan miljö där eleven tvingas att sträcka sig mot sociala, 
ekonomiska och personliga mål. I en sådan miljö stimuleras den 
förprogrammerade inlärningen.  
 
På ytterligare en punkt skiljer sig Jensen och Grinder starkt från varandra och 
det är i diskussionen om hjärnhalvornas betydelse för inlärning. Grinder talar 
starkt för hjärnhalvornas betydelse för inlärning. Han hävdar att eleverna har en 
hjärnhalva som är den mest dominanta. Denna hjärnhalva bestämmer hur eleven 
lär sig. Denna forskning innebär alltså att en person som har vänster hjärnhalva 
som den mest dominanta har lätt för att lära sig språk, har lätt att följa 
instruktioner, lär sig gärna detaljer och är logisk i sitt handlande. En person med 
en dominant högerhalva skulle enligt denna forskning vara mer estetisk och 
kreativ med färger och mer känslosam.  
 
Jensens forskning om hjärnans arbetssätt skiljer sig både från Grinders men 
också från de två andra studerade forskarna. Han hävdar att hjärnan arbetar med 
många saker samtidigt, i ordning eller oordning och i många sammanhang. 
Jensen framhäver således att inlärningen är en parallell process mellan de båda 
hjärnhalvorna och att hjärnhalvorna samarbetar vid all aktivitet.  
 
Både Dunn & Dunn och Prashnig utgår precis som Grinder från att människor är 
olika beroende på vilken hjärnhalva som är mest dominant, men de ser dock 
inlärningen ur ett bredare perspektiv. Dunn & Dunn betonar faktorer som är 
miljömässiga, psykologiska, känslomässiga och sociala. Deras forskning sätter 
in den lärande eleven i ett sammanhang där faktorerna som påverkar elevens sätt 
att lära utgår från elevens sätt att bearbeta information. Prashnig betonar även 
elevens individualisering och att det inte finns en undervisningsmetod som 
passar alla elever.  
 

6.2 Likheter – Skillnader Inlärningsstilar 
 
Ett genomgående tema i den studerade litteraturen är uppdelningen i 
informationsbearbetningen i antingen analytisk eller global. Dunn & Dunn, 
Grinder och Prashnig är eniga om att hjärnan kan hantera ny information genom 
dessa två arbetssätt. Prashnig använder ordet holistisk istället för global men hon 
lägger in samma betydelse i ordet som de övriga forskarna.  
 
Människor som är analytiska ser först till delar och sedan helheten. Globala 
människor ser först helheten och sedan delarna. Olika sätt att tänka översätts i 
olika inlärningsstilar.  
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Inlärningsstilen är således enligt dessa tre forskare starkt förankrad i vilken 
hjärnhalva som är mest dominant. En person med vänsterdominant hjärnhalva är 
analytisk, medan en person med högerdominant hjärnhalva är global i sitt 
tänkande. Om en person är analytisk eller global är alltså en faktor som starkt 
påverkar inlärningen.  
 
Istället för hjärnhalvornas olika dominans talar Jensen här om människors olika 
referensramar. Här skiljer sig alltså Jensen återigen från de övriga forskarna. 
Han fortsätter uppdelningen av globala och analytiska faktorer och pratar även 
om konkreta – abstrakta, mångsidigt problemlösande eller begränsade 
problemlösande sätt att bearbeta ny och svår information. 

 
6.2.1 Perceptuella preferenser 

 
Ytterligare ett gemensamt tema är uppdelningen av människans olika 
perceptuella preferenser. Forskarna är eniga om att informationshämtandet 
påverkas av de perceptuella preferenser som människan har. Dessa perceptuella 
preferenser är samma som människans olika sinnesintryck. Här ligger det 
skillnader i vilka sinnen som de olika forskarna betonar.  
 
Dunn & Dunn och Prashnigs forskning om de olika sinnesförmågorna är i stort 
sett identisk. De delar upp de olika sinnesförmågorna i : visuella, auditiva, 
taktila och kinestetiska preferenser. Till skillnad från Grinder så delar Dunn & 
Dunn och Prashnig upp det visuella sinnet i både textvisuellt och bildvisuellt. De 
delar även in det kinestetiska sinnet i yttre och inre faktorer. De delar alltså upp 
kinestetiska elever i två kategorier, dels de som behöver röra på sig för att lära 
sig. De styrs av yttre faktorer. Dels de elever som styrs av känslomässiga 
faktorer d v s inre faktorer.  
 
Som tidigare nämnts så betonar Dunn & Dunn olika faktorer som påverkar 
inlärningen. Dessa faktorer är starkt förankrade i vilken inlärningsstil eleven har 
och relateras konstant till om eleven är analytisk eller global i sitt tänkande.  
Analytiska elever vill t ex ha det tyst med stark belysning när de ska lära  sig. 
Globala elever vill t ex ha dämpad belysning och gärna musik på när de ska lära 
sig. 
 
Grinder talar här om VAK. VAK är enligt Grinder det representativa system 
som varje människa har för att bearbeta ny och svår information. VAK står för 
visuell, auditiv och kinestetisk. Likheten i resonemanget om inlärningsstilar 
mellan Grinder och Jensen är att de båda räknar in det taktila sinnet i det 
kinestetiska.  
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Grinder hävdar att det i varje hjärna finns tre olika system. Grinder menar 
fortsättningsvis att det finns yttre beteendeindikationer som visar vilken del av 
hjärnan som eleven använder. Genom att se på dessa faktorer så kan läraren 
avgöra vilken inlärningsstil eleven har och i vilken miljö denna elev ska befinna 
sig för maximal förutsättning för lärande. Visuella elever kommer ihåg det han 
har sett, auditiva elever minns det som har diskuterats och kinestetiska elever 
kommer ihåg det som de har upplevt.  
 
Grinder skiljer sig från övriga tre forskare när han betonar hur kunskapen lagras 
i minnet. Grinder menar att forskningen om inlärningsstilar bygger på kunskap 
om hur eleven tar in och får ut information, men att övriga forskare som forskar 
om inlärningsstilar glömmer den enligt Grinder viktigaste aspekten d v s lagring 
i minnet, steget mellan input och output.  
 
6.2.2 Den globala inlärningsprofilen  
 
Jensen talar, till skillnad från de övriga forskarna, om den globala 
inlärningsprofilen. I denna profil ser Jensen helheten av de olika faktorer som 
påverkar elever vid inlärning och han delar in inlärningsprocessen i fyra steg. 
Första steget behandlar kontextuella faktorer där han bl a för in miljö och sociala 
förhållanden. Här närmar han sig forskningen av Dunn & Dunn och Prashnig.  
 
Nästa steg i inlärningsprocessen är enligt Jensen vilken input som behövs för att 
sätta igång inlärningen. Denna input är alltid relaterad till människans fem 
sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och luktsinne. Här står Jensen nära de tre 
övriga forskarna i sitt sätt att resonera omkring de perceptuella preferenserna. 
Men Jensen drar här uppdelningen av de olika sinnesförmågorna steget längre 
när han delar upp de olika sinnen i extern och intern. Han talar exempelvis om 
auditivt externa elever som talar oavbrutet, blir lätt distraherade och talar 
rytmiskt. Internt auditiva elever föredrar att prata för sig själva och har svårt för 
att fatta beslut. 
 
Steg tre i inlärningsprocessen är enligt Jensen på vilket sätt den nya kunskapen 
hanteras. Här menar Jensen att en person bearbetar ny och svår information 
genom de olika referensramar den har. Dessa referensramar är som tidigare 
nämnts analytiska eller globala, mångsidigt eller enkelt problemlösande, 
abstrakta eller konkreta. Den viktigaste aspekten på inlärningen kommer enligt 
Jensen sist. Den handlar om hur den nya kunskapen blir befäst hos eleven. När 
eleven har kommit till ett tillstånd att eleven vet att den vet så är 
inlärningsprocessen fullbordad.  
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Jensen menar att ovanstående sätt att se på inlärningsprocessen pekar mot att 
läraren inte enbart ska undervisa eleven utifrån dennes inlärningsstil utan även 
erbjuda variation. Här skiljer sig Jensen återigen markant från övriga forskare. 
Dunn & Dunn menar t ex att läraren bör introducera ny och svår information på 
elevens starka perceptionskanal och därefter får eleven via repetition förstärka 
inlärningen på minst ett sätt till.  
 

6.3 Likheter och Skillnader Inlärningssvårigheter 
 

Forskarna är starkt eniga när det gäller synen på elever med 
inlärningssvårigheter. De hävdar att elever med problem helt enkelt är 
missförstådda av skolan och de passar inte in i skolans värld. 
Inlärningssvårigheten ligger således inte hos eleven utan hos skolan. Den 
studerade litteraturen genomsyras av tron på att alla elever kan lära sig om de får 
lära sig på sitt sätt. De studerade forskarna är också starkt eniga om vilka elever 
som är i riskzonen. De hävdar att de kinestetiska och globala eleverna löper 
störst risk för att slås ut ur skolsystemet. Detta eftersom undervisningen är 
utformad på ett sådant sätt som gör att dessa elever inte hänger med. 
 
Skolan tar inte hänsyn till elevernas individuella sätt att ta in och bearbeta ny 
information, utan många lärare undervisar och presenterar ny information på 
samma sätt som de själva har lärt sig. Läraren förutsätter alltså i många fall att 
alla lär sig på samma sätt. Detta synsätt krockar med elevens sätt att lära sig och 
inhämtningen av ny kunskap försvåras. 
 
6.3.1 Olika begrepp för  inlärningssvårigheter 
 
Dunn & Dunn, Grinder och Prashnig föredrar att använda sig av andra begrepp 
än elever med inlärningssvårigheter. Dunn & Dunn skriver om elever som är 
underpresterande. Den största orsaken till att eleverna är underpresterande är att 
läraren inte undervisar eleven på det sätt som eleven lär sig. Läraren ger alltså 
inte eleven maximal förutsättning för lärande. Dunn & Dunn definierar 
underpresterande elever som elever som har ett starkare rörelsebehov än övriga 
elever. Dessa elever är alltså kinestetiska. Elever som är underpresterande är 
även globala i sitt tänkande. De föredrar att inhämta ny kunskap i en miljö som 
skiljer sig markant från ett traditionellt klassrum.  
 
Ytterligare en faktor som präglar underpresterande elever är enligt Dunn & 
Dunn att de inte är inre motiverade för sitt eget lärande. Dunn & Dunn har alltså 
i stort sett samma definition av globala och kinestetiska elever som elever som 
är underpresterande.  
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Grinder talar om elever som är enbart kinestetiska ( EK ) som de elever som 
löper störst risk för att få inlärningssvårigheter. Grinder nämner begreppet 
”översättarna”. Översättarna är de kinestetiska eleverna som inte passar in i 
skolans vänster- visuella värld. Även om Grinder hävdar att förmågan att se 
visuellt finns i båda hjärnhalvorna så är det stor skillnad i hur förmågan används. 
Höger – visuella elever ser konkreta föremål och dessa elever har svårt att hänga 
med i undervisning som består av omvandling av information utan att eleven 
förstår sammanhanget. 
  
Både Grinder och Jensen menar att utagerande och bråkiga elever enbart visar 
symptom på inlärningssvårigheter för att de inte förstår lärarens undervisning. 
Jensen menar att för att nå eleven måste läraren ändra på elevens sinnestillstånd 
och detta gör läraren genom att undervisa på samma sätt som eleven lär sig. 
Jensen håller med övriga tre forskare att kinestetiska elever är i farozonen men 
han framhäver även att auditiva elever också löper risk att slås ut. Detta eftersom 
dessa elever, till många lärares ständiga förtret, gärna gör sig hörda i 
klassrummet.  
 
Prashnig anser som övriga forskare att inlärningssvårigheter kan förändras med 
hjälp av rätt arbetsmetod. Hon kallar elever med inlärningssvårigheter för 
oliklärande. Oliklärande elever har en annan informationsbearbetning än de 
elever som lyckas i skolan. Prashnig betonar även hon hur oerhört viktigt det är 
att lärarens undervisningsstil och elevens inlärningsstil matchar. Prashnig talar 
även hon om elever som har kinestetiska och taktila preferenser som de elever 
som löper risk för att slås ut ur skolsystemet.  
 
Prashnig menar liksom Grinder att det blir en krock mellan läraren som är 
analytisk med vänster hjärnhalva som den mest dominanta och eleven som är 
global med höger hjärnhalva som den mest framträdande. Läraren är ofta en 
person som själv har varit mycket framgångsrik i skolan och läraren delar ofta 
inte de globala elevernas sätt att lära sig. 
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7 Diskussion 
 
I diskussionen framför jag min egna åsikter på det som har framförts i arbetet. 
Jag har valt att skriva diskussionen som en resonerande text utifrån det som jag 
har fördjupat mig i inom detta arbete. 
 
Genom att skriva mitt examensarbete om inlärningsstilar så har jag fått större 
förståelse för elevernas individualitet och deras olika behov. När jag började 
skriva denna uppsats så var jag mycket intresserad av att arbeta enligt 
arbetssättet med inlärningsstilar som färdigutbildad lärare. Jag har dock under 
skrivandets gång vid flera tillfällen fått ompröva mina åsikter av arbetssättet om 
inlärningsstilar. Den pedagogiska diskussionen om elevernas lärande är oerhört 
komplex och jag anser att det finns många fler faktorer som präglar 
undervisningen och elevernas lärande än just vilken inlärningsstil eleverna har. 

 
De studerade forskarna i detta arbete skriver om olika faktorer som påverkar 
inlärningen och som enligt dem åstadkommer olika inlärningssvårigheter, men 
forskarna behandlar inte yttre påverkansfaktorer som en del i 
inlärningsprocessen. Ingen av de studerade forskarna behandlar de faktorer som 
ligger utanför individen och som påverkar inlärningen. 
  
Dunn & Dunns The Learning Styles Model behandlar t ex miljömässiga och 
sociala faktorer som faktorer som påverkar elevernas inlärning. Men alla 
faktorerna i modellen utgår enbart från individens sätt att bearbeta ny och svår 
information och Dunn & Dunn tar inte upp vad eleverna har med sig av andra 
erfarenheter och förutsättningar när de kommer till skolan.  
 
Grinder betonar de genetiskt betingade faktorerna som de faktorer som avgör 
hur inlärningen går till.  
Grinder reserverar sig dock för att det finns elever med andra sociala och 
psykologiska problem. Dessa problem kan inte lösas enbart genom att arbeta 
med elevens inlärningsstil.  
 
Ett begrepp som har genomsyrat  hela min lärarutbildning är begreppet 
interaktion d v s samspel och jag menar att undervisningen bör ses utifrån ett 
interaktionistiskt synsätt. Detta synsätt präglas av synen att individen är aktiv 
och påverkar sin miljö, likaså påverkar miljön individen. Det finns således ett 
ständigt pågående samspel mellan dessa båda faktorer.  
 
Björklid och Fischbein skriver sin bok Det pedagogiska samspelet om olika 
typer av samspel på olika nivåer. De nämner bl a:22 

                                                 
22 Björklid, P., Fiscbein, S., (1996) Det pedagogiska samspelet. Lund: Studentlitteratur, s 11 
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1. Samspel inom individen 
Samspelet mellan emotionella och kognitiva faktorer, d v s känslor och tankar är faktorer 
som präglar elevernas inlärning. 
 
2. Samspelet mellan individ och individ 
Samspelet mellan elever. 
 
3. Samspelet mellan individ och miljö. 
Ett barn lär sig hur det ska uppträda hemma, i förskolan och skolan osv.  
 
4. Samspelet mellan individ och påverkan. 
Lärarens undervisning får olika effekter på olika elever beroende på förutsättningar och 
erfarenheter etc.  

 
Sammanfattningsvis innebär detta alltså att utveckling och inlärning bör 
betraktas som ett resultat av individens aktiva samspel med miljön och att 
människan inte bara påverkar sin miljö utan också blir påverkad av den.  
 
Jag ser en fara i att etikettera elever på det sätt som görs i forskningen om 
inlärningsstilar. Ett genomgående tema i den studerade litteraturen är som 
tidigare nämnts uppdelningen av informationsbearbetning i antingen analytisk 
eller global. Eleverna blir således placerade i olika fack. 
 
Jag anser att konsekvensen av detta arbetssätt blir att synen på elevernas 
inlärning blir passiv, istället för aktiv. Forskarna utesluter andra dimensioner av 
lärandet d v s lärandet som pågår i samspelet med omgivningen.  
 
Ytterligare en faktor som bör nämnas när man diskuterar elevers lärande är 
etnisk och kulturell bakgrund. Enligt Björklid och Fischbein har dessa båda 
faktorer en stark styrande inverkan på hur eleverna upplever skolan och därmed 
även inlärningen.23 Elevernas hembakgrund spelar en stor roll i 
inlärningsprocessen och alla elever har således olika förutsättningar till lärande 
när de kommer till skolan.  
 
Jag anser starkt att vi inte enbart kan härleda elevers eventuella 
inlärningssvårigheter till skolan. Jag nämnde inledningsvis ett citat av Rita 
Dunn: ” Det finns inga inlärningssvårigheter utan bara undervisningssvårigheter”. Detta 
citat provocerade mig då och det gör det fortfarande. Jag hävdar att vi inte kan 
förklara alla elevers eventuella inlärningssvårigheter genom att peka på skolan.  
Elever som har jobbiga uppväxtvillkor har tyvärr inte samma förutsättningar till 
lärande. Andra elever kan av olika skäl inte fungera socialt. Jag anser att dessa 
elevers olika problem inte kan lösas enbart genom att arbeta enligt arbetssättet 
med inlärningsstilar.   
                                                 
23 Björklid, Fischbein (1996),  s 21 
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Samtidigt som jag är lite kritisk till hela konceptet med inlärningsstilar så finns 
det självklart många bra infallsvinklar på ämnet inlärning i den studerade 
litteraturen. Jag tror att forskarna har hittat viktiga ledtrådar till att förklara 
varför vissa elever inte ”passar” in i skolan.  
 
Jag har under de senaste månaderna arbetat som klassföreståndare för en årskurs 
fem och visst kan jag dela in mina elever i de perceptuella preferenserna; visuell, 
auditiv, kinestetisk och taktil. Visst kan jag även se tendenserna till att eleverna 
närmar sig ny och svår information antingen genom delar eller helhet, men jag 
tror inte att vi löser alla elevers eventuella inlärningssvårigheter genom att utgå 
från deras inlärningsstilar. Självklart kan man, och kanske till och med bör man, 
anamma dessa pedagogiska idéer och införliva dem i undervisningen, precis 
som man på ett liknande sätt har gjort med många andra pedagogiska 
inriktningar, t ex Montessori. Men arbetssättet kräver eftertanke, gott om tid till 
planering och framför allt utvärdering. Det får inte bli ett experiment som 
grundar sig på den senaste pedagogiska ” trenden”. 
 
Jag har självklart tagit till mig olika saker från de studerade forskarna. Jag är 
helt överens med forskarna i deras sätt att hävda att undervisningen bör baseras 
på människans olika sinnen. Jag tror att det är oerhört viktigt att läraren strävar 
efter att ge eleverna en helhetsbild av undervisningen. Detta tror jag att man kan 
göra genom att arbeta temainriktat. 
 
Prashnig definierar inlärningsstil som något som karakteriserar elevens starka 
sidor. Det är mycket viktigt att vi i skolan hela tiden ger eleverna signaler av 
lyckande. All personal som jobbar i skolan är med och formar det framtida 
samhället genom att vi är med och formar morgondagens vuxna. Det är därför 
viktigt att vi ständigt betonar att alla elever är bra på något och alla elever är 
olika, och att detta faktum är positivt. Jag instämmer med Prashnig när hon talar 
om vikten av självkännedom. Jag tror att det finns en nyckel till elevernas 
inlärning genom att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande. 
 
Det väcker tankar när man läser att alla fyra forskarna har kommit fram till att 
elever som löper risk att slås ut ur skolsystemet är globala och/ eller kinestetiska 
elever. Detta är självklart något som bör studeras närmare. 
 
Min erfarenhet säger mig att många av dagens elever ifrågasätter och kräver att 
ha inflytande över sitt eget lärande och det är därför mycket viktigt att jag som 
lärare kan argumentera för det arbetssätt som jag tillämpar i klassrummet. 
Genom att fördjupa mig i ämnet inlärningsstilar så känner jag att jag har lagt till 
ny kunskap till den jag redan hade tidigare om hur elever lär sig. 
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En av mina målsättningar som lärare har stärkts genom detta arbete och det är att 
jag vill att det ska vara accepterat i mitt klassrum att människor är olika och 
därför lär sig på olika sätt.  
 
8 Slutord 
 
Jag har insett under skrivandets gång av denna uppsats att jag har andra mål med 
min undervisning än enbart de som beskrivs i den studerade litteraturen. Jag 
anser, precis som Jensen och Prashnig, att en av lärarens viktigaste uppgifter är 
att lära eleverna att lära sig, men jag vill göra detta utifrån en interaktionistiskt 
perspektiv. 
 
Jag tror att det ständigt krävs av alla verksamma lärare att hålla sig uppdaterad 
med ny forskning inom ämnet inlärning och detta examensarbete har varit en del 
av mitt ständiga sökande efter kunskap inom detta ämne. Jag citerade 
inledningsvis Lpo94 och det är bara att konstatera att arbetssättet som utgår från 
forskningen om inlärningsstilar är helt i enlighet med vår gällande läroplan.  
 
Jag anser att det är viktigt att ständigt reflektera över min lärarroll samtidigt som 
jag har ett kritiskt förhållningssätt till nytt material inom ämnet inlärning.  
Genom att göra mitt arbete om ämnet inlärningsstilar har jag, som tidigare 
nämnts, ständigt fått omvärdera mina egna erfarenheter och åsikter och därför så 
skulle jag vilja avsluta detta arbete med följande provocerande, men dock 
tänkvärda slutord: 
 
”Om du under de senaste åren inte har övergett en uppfattning eller förvärvat 
en ny, bör du kolla din puls. Du kanske är död.” 
 

Gelett Burgess 
Amerikansk författare 

1866-1951 
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