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Kolbs modell för  
upplevelsebaserat lärande 

 
 
 
 

En teori som man ofta refererar till i samband med lärande genom upp-
levelser är David Kolbs1 modell för upplevelsebasereat lärande – Kolb’s 
experiential learning theory (Kolb, 1984). Här nedan följer en samman-
ställning som omfattar de första två delarna av boken. Den tredje delen 
av boken beskriver teorins tillämpning inom akademisk utbildning och 
yrkesutbildning. På en del ställen i texten hänvisas till andra författare 
än Kolb.   

 
Kolb menar att utan vägledande teorier och principer riskerar idén om 
lärande baserat på upplevelser och erfarenheter att bli ytterligare en i 
raden av pedagogiska modeflugor – just new techniques for the educa-
tor’s bag of tricks. Genom att beskriva en teoretisk grund för lärande 
genom upplevelser och erfarenheter skapas däremot förutsättningar för 
något mer substantiellt och bestående.  

 
 
 

                                                 
1 David A. Kolb, psykolog, professor vid Harvard University i USA. Författare till ett fler-
tal böcker inom organisationspsykologi.  
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Det upplevelsebaserade lärandets  
intellektuella ursprung  

 
 
Kolb beskriver sin teori om lärande med utgångspunkt i intellektuella 
traditioner och samtida forskning inom psykologi och filosofi, framför-
allt i arbeten av John Dewey2, Kurt Lewin3 och Jean Piaget4. Gemen-
samt för dessa är att de beskriver lärandets natur som en spännings-
laddad och konfliktfylld process. Dewey, Lewin och Piaget beskriver 
var och en de konflikter som uppstår mellan motsatta sätt att tolka och 
hantera omvärlden, och hur lärande sker vid lösandet av dessa konflik-
ter.  

 
Kolb har också inspirerats av Paolo Freire5 och Ivan Illich6, som båda 
betonar betydelsen av dialektiken7 mellan abstrakt begreppsbildning 
och subjektiva personliga erfarenheter i ett pedagogiskt och politiskt 
kontext. Hos Paulo Freire framträder lärandeprocessens didaktiska na-
tur i begreppet praxis, som han definierar som reflektion och handling i 
syfte att förändra samhället.  

 

                                                 
2 John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och reformpedagog, mest känd för begrep-
pet learning by doing, den problemlösningsmetod som låter eleverna aktivt experimentera 
sig fram till rätt svar. Metoden fick stort genomslag inom den progressivistiska pedagogi-
ken, som förordade ett helhetsperspektiv enligt vilket hänsyn skulle tas till barnets fysiska, 
emotionella och intellektuella utveckling. Barnet lärde sig bäst genom att aktivt utföra upp-
gifter och sedan reflektera över dessa. Dewey är en av 1900-talets mest inflytelserika peda-
goger. (Pedagogisk uppslagsbok, 1996) 
 
3 Kurt Lewin (1890-1947), tysk-amerikansk psykolog. Lewin arbetade med att kartlägga 
de krafter som bestämmer dynamiken i psykologiska fält och stimulerade därmed den 
forskning som kom att inta en stor plats i 1960- och 70-talens psykologi, organisationsteori 
och sociala arbete. Den största praktiska betydelsen har hans arbete haft inom grupp-
dynamiken och utvecklandet av aktionsforskning. (Pedagogisk uppslagsbok 1996; samt 
Kolb 1984) 
 
4 Jean Piaget (1896-1980), schweizisk psykolog och pedagog, förgrundsgestalt inom den 
kognitiva psykologin (den riktning inom psykologin som studerar hur människor hanterar 
information och kunskap). Kunskap nås genom handlingar, erfarenheter och social interak-
tion. Kunskap är således resultatet av en konstruktionsprocess där antingen individens bild 
av sig själv förändras och/ eller bilden av omvärlden förändras. Inlärning sker genom att in-
dividen konstruerar fakta och orsakssammanhang och skapar sin egen uppfattning om dem. 
(Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
 
5 Paolo Freire (f. 1921), brasiliansk peadgog och professor vars verksamhet är känd som 
medvetandegörande och frigörande pedagogik. (Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
 
6 Ivan Illich (f. 1926), österrikisk-amerikansk författare och samhällskritiker. (Pedagogisk 
uppslagsbok 1996) 
 
7 Dialektik, tänkande och utveckling via motsatser; ett visst tillstånd, tesen, övergår på 
grund av inneboende motsägelser i sin motsats, antites, vilken i sin tur genom att bevara 
något av tesen ger upphov till en syntes i vilken sålunda tes och antites förenas. (Egidius 
1995. Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi) 
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Kolb nämner dessutom några personer med bakgrund inom psyko-
terapin vars idéer har bidragit till teorin; Carl Jung8, Erik Erikson9, Carl 
Rogers10, Fritz Pearls11 och Abraham Maslow12 Från psykoterapin 
kommer idén att en sund mänsklig anpassning kräver en effektiv inte-
grering av både kognitiva och emotionella processer. Erfarenheternas 
känslomässiga dimension betonas.  
 

 
Kolbs teori relaterad till Dewey 

 
Enligt Kolb beskriver Dewey lärandet som en dialektisk process där er-
farenhet, begreppsbildning, observation och handling integreras. Erfa-
renheter genererar idéer, som i sin tur genererar nya idéer, osv. Genom 
att integrera de motverkande men symbiotiskt relaterade processerna 
handling med observation och reflektion utvecklas sofistikerade och 
mogna handlingar i motsats till instinktiva handlingar.  

 
Enligt Crosby i Warren/Sakofs/Hunt (1995) menade Dewey att den en-
sidiga betoningenav människans intellektuella eller abstrakta förmåga 
alinierar henne från hennes omedelbara omgivning, och också från hen-
nes känslomässiga jag. Dewey ansåg att människan i första hand är en 
aktiv och känslobetonad varelse, och att reflektion och sökande efter 
kunskap är ett inlärt andrahandsbeteende. Enligt Crosby menade Dewey 
att lärandets mål är att lära om vår värld som vi upplever den, och både 
teori och praktik är komponenter i den processen. Vi lär oss alltså både 
genom att resonera och genom det vi upplever. Just detta, att utgå från 
verkligheten som vi upplever den, i motsats till en tänkt, objektiv verk-
lighet, är själva kärnan i experiential learning. Lärandets mål är inte att 
söka efter rätt svar, utan att förstå och använda sig av erfarenheterna, 
och detta uppnår vi genom att utveckla de reflektiva tankeprocesser ge-
nom vilka vi granskar våra upplevelser. Genom reflektionen kan erfa-
renheterna generaliseras och användas i nya situationer.  
Enligt Hunt i Warren/Sakofs/Hunt (1995) menar Dewey att själva pro-
cessen i lärandet, d.v.s. hur eleven lär sig, är lika viktig som innehållet i 

                                                 
8 Carl Jung (1875-1961), schweizisk psykolog och psykiater. (Pedagogisk uppslagsbok 
1996)  
 
9 Erik Eriksson (f. 1902), tysk-amerikansk psykoanalytiker och antropolog. (Pedagogisk 
uppslagsbok 1996) 
 
10 Carl Rogers (1902-1987), forskare i psykologi, en av förgrundsfigurerna inom den hu-
manistiska psykologin. Rogers var kritisk till faktainlärning och hävdade att meningsfull in-
lärning bara sker när eleven gör egna erfarenheter genom att vara intresserad och aktivt en-
gagerad. (Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
 
11 Fritz Pearls (1893-1970), psykoanalytiker som utvecklade gestaltterapin (psykoterapeu-
tisk metod). Pearls betonade upplevandet och känsloutlevandet i nuet. (Pedagogisk upp-
slagsbok 1996) 
 
12 Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog, känd för sin motvationsteori. 
(Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
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lärandet. Erfarenheter utgör medelpunkten i Deweys pedagogiska mo-
dell. Dewey skiljer på två olika men sinsemellan relaterade aspekter av 
all erfarenhet; de primära och sekundära upplevelserna. Med primära 
upplevelser menar Dewey den omedelbara, gripbara värld som vi kan 
uppleva med våra sinnen. Dessa primära upplevelser är utgångspunkten 
i hans modell, men på grund av sin icke-kognitiva karaktär är de inte 
slutpunkten. Efter de primära upplevelserna följer de sekundära upp-
levelserna, också benämnd reflektiv erfarenhet. De sekundära upple-
velserna preciserar, förfinar och ordnar de primära upplevelserna. Se-
kundära upplevelser, menar Dewey, förklarar det primärt upplevda, och 
gör det möjligt för oss att förstå de vi upplevt genom våra sinnen. De 
primära upplevelserna genom vilka vi får information genom sinnena, 
baseras på en empiristisk kunskapssyn13, och de sekundära upplevel-
serna med dess reflektion baseras på en rationalistisk kunskapssyn14. På 
så sätt löses den dualistiska konflikten mellan dessa två olika sätt att se 
på kunskap, genom att förena primära och sekundära upplevelser. 
 
Hunt menar vidare att den vanligaste kritiken mot progressivismen 15, 
som har sitt ursprung i Deweys filosofi, varit och än idag är, att den i 
sitt angrepp på den så dominerande rationalistiska synen, undervärderat 
betydelsen av de reflektiva momenten i lärandet. Hunt visar att den kri-
tiken är obefogad och att Deweys filosofi är lika gångbar idag som den 
var i början av seklet. Hunt anser att Deweys tankar är en källa till in-
spiration för pedagoger som konfronteras med reaktionära och högljud-
da krav på ”back-to-the-basics”, och med rationalistiska metoder i sko-
lan, som förmedlar fakta till passiva elever med liten kontakt med den 
omgivande verkligheten. 

 
Reflektionens och känslornas betydelse i Deweys idéer beskrivs av 
Stensmo (1995). Enligt Stensmo menar Dewey att den föränderliga 
verkligheten försätter människan i ständigt nya problemsituationer och 
att människan kan bemästra och vinna ny kunskap ur dessa situationer 
med reflektivt tänkande. Det reflektiva tänkandet innebär att man defi-
nierar problem, formulerar hypoteser och bedömer deras konsekvenser, 
och väljer strategi för att lösa problemen. De problem som eleverna mö-
ter i sin utbildning måste väcka nyfikenhet och engagera känslorna – 
lösandet av problemen måste uppfattas som personligt angeläget.  
 
 

                                                 
13 Empirism, filosofisk teori som avvisar tanken på medfödd kunskap. Enligt empirismen 
är erfarenheten den enda vägen till kunskap. (Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
 
14 Rationalism, kunskapsteoretisk åskådning inom filosofin, enligt vilket förnuftet är enda 
metoden att nå vetskap. Motsats till empirism. (Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
 
15 Progressiv pedagogik, riktning inom pedagogiken som uppstod i slutet av 1800-talet och 
som kraftigt påverkade undervisningsmetoderna i USA och Västeuropa långt in på 1900-
talet; fostran till demokrati, utveckling av hela personligheten, inte bara av förstånd och 
minne, anknytning tillsamhälls- och arbetsliv, nedbrytning av ämnesgränser och arbete med 
projekt och teman. (Egidius 1995, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi) 
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  Dewey – sammanfattning  
• Människan är i första hand en känslobetonad varelse; reflektion 

och sökande efter kunskap är ett inlärt andrahandsbeteende. 

• Lärande sker genom att vi reflekterar över de primära erfarenhe-
ter vi gör.  

• Lärande måste väcka nyfikenhet och engagera känslorna – lö-
sandet av problemen måste uppfattas som personligt angeläget. 

 
 

Kolbs teori relaterad till Lewin 
 

Lewins arbete inom gruppdynamik16 och aktionsforskning17 har haft 
stor praktisk betydelse för lärande i allmänhet. I skarp kontrast till den 
behavioristiska synen18 på lärande som en opersonlig, fullständigt lo-
gisk process baserad på observationer, fokuserade Lewin på den person-
liga upplevelsen i samband med lärande. Inom experiential learning 
tillämpas Lewins idéer genom att betoning av personligt engagemang 
och ansvar, samt betoning av både känslor och fakta får stor betydelse.  

 
Enligt Lewin främjas lärprocessen bäst i en miljö där det råder en dia-
lektisk spänning och konflikt mellan direkta/konkreta upplevelser och 
objektivt analyserande. Detta sker genom en integrerad process som 
börjar med här-och-nu-upplevelser som följs av deltagarnas egna reflek-
tioner av de gjorda erfarenheterna och lärarens analys av sina observa-
tioner. Deltagarna delges lärarens observationer genom feedback (feed-
back-begeppet introducerades av Lewin). Deltagarnas reflektioner och 
lärarens observationer utgör grunden för deltagarnas utveckling och de-
ras nya handlingar som leder till nya erfarenheter. Direkta, konkreta 
upplevelser utgör alltså basen för observationer och reflektioner och 
dessa i sin tur utgör basen för nya erfarenheter. En viktig aspekt av den-
na modell är dess betoning av här-och-nu-upplevelser i kombination 
med feedback, dels för att bekräfta och testa deltagarnas personliga 
uppfattning om upplevelserna, dels för att ge deltagarna en gemensam 
upplevelseram som ger möjlighet att tillsammans utveckla nya idéer. 

                                                 
16 Gruppdynamik, psykologiskt kraftspel i en grupp, såsom uppkomst och förändring av 
relationer mellan medlemmarna i gruppen. Begreppet myntades av Kurt Lewin 1939 och 
innefattar också sambandet mellan gruppens yttre struktur och de processer som utvecklas 
inom den. Det kan även syfta på gruppdynamiska experiment eller övningar som skall göra 
deltagarna medvetna om de krafter som styr i en grupp. (Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
 
17 Aktionsforskning, inriktning som initierades under 1940-talet av Kurt Lewin. Aktions-
forskning bygger på att forskarna deltar i den verksamhet som studeras… (Pedagogisk upp-
slagsbok 1996) 
 
18 Behaviorism, inlärningspsykologisk inriktning som grundades 1919 och var en protest 
mot den dominerande psykologin vid denna tid som mestadels sysslade med studiet av inre 
upplevelser av känslor med hjälp av subjektiva innåtskådande metoder. Behavioristerna 
menade att psykologin skulle syssla med studiet av observerbart beteende och reaktioner i 
relation till miljön. (Pedagogisk uppslagsbok 1996) 
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  Lewin – sammanfattning 

• Både känslor och fakta har stor betydelse i lärprocessen. 

• Viktigt med här-och-nu-upplevelser som följs av reflektion och 
feed-back 

 
 
 Kolbs teori relaterad till Piaget 
 

Piagets bidrag till Kolbs teori är hans beskrivning av lärandeprocessen 
som ett dialektisk process där konkreta erfarenheter transformeras till 
abstrakta begrepp och motsatsen, abstrakta begrepp anpassas till den 
konkreta verkligheten.  

 
Men Kolb är samtidigt kritisk till Piagets teorier: I experiential learning 
utgår man från att utvecklingen både är en produkt av personlig kun-
skap och social kunskap (det som finns i samhället) samt kulturella för-
hållanden. Utvecklingen är alltså inte enbart en fråga om personliga in-
neboende egenskaper som Piaget hävdar. Kolb menar också att hjärn-
forskning visar att inlärning sker samtidigt både genom konkreta erfa-
renheter och abstrakt begreppsbildning. Det talar emot Piagets teori att 
konkreta erfarenheter är lägre former av kunskap jämfört med kunskap 
representerad av abstrakta resonemang. Kolb menar att dessa två mot-
satta dimensioner är likvärdiga komponenter, som genom en dialektisk 
interaktionsprocess resulterar i lärande. Vidare menar Kolb att Piagets 
teorier inte tar hänsyn till individuella olikheter i utvecklingsprocessen. 
Enligt Piaget utvecklas alla individer från en lägre nivå till en högre 
nivå på ungefär samma sätt och vid ungefär samma ålder. Alla utveck-
las efter samma linje. Kolb menar att individerna utvecklar olika sätt att 
lära sig oberoende av vilken utvecklingsnivå de befinner sig på. Alla 
har sin personliga lärstil.  
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Det upplevelsebaserade lärandet är en holistisk  
process  

  
 
Kolbs experiential learning theory erbjuder ett perspektiv på lärande 
som på ett grundläggande sätt skiljer sig från behavioristiska teorier om 
lärande baserade på empiristisk kunskapssyn, eller teorier om lärande 
som ligger bakom mer traditionella undervisningsmetoder, som till stor 
del är baserade på en rationalistisk-idealistisk kunskapssyn19. Experien-
tial learning theory erbjuder ett perspektiv på lärande som innebär en 
annorlunda syn, dels på sambandet mellan lärande och livets alla aktivi-
teter, och också på hur själva konstruerandet av kunskap sker.  

 
Kolb kallar detta perspektiv på lärande experiential av två skäl. Det för-
sta är att tydligt knyta begreppet till dess intellektuella ursprung i De-
wys, Lewins och Piagets arbeten. Det andra är att betona den cen-trala 
roll begreppet experience20 har i lärprocessen. Detta skiljer det upple-
velsebaserade lärandets teoretiska grund från andra kognitiva teorier 
som tenderar att främst betona användandet av abstrakt be-
greppsbildning, och från behavioristiska teorier som inte tar hänsyn till 
personliga erfarenheter och upplevelser. Kolb betonar att hans syfte inte 
är att framställa experiential learning theory som ett tredje alternativ till 
behavioristiska och kognitiva lärandeteorier, utan mer att visa att denna 
teori kan erbjuda ett holistiskt perspektiv på lärande som kombinerar 
personliga erfarenheter genom upplevelser som engagerar känslor med 
förnuftsmässig observation, information och abstrakt tänk-ande. 

 
Lärande genom upplevelser och erfarenheter innebär inte en undervis-
ningsmetod utan ett holistiskt koncept som beskriver den centrala pro-
cessen i människans anpassning till sin sociala och fysiska omgiv-ning. 
Att lära inbegriper hela individens integrerade funktioner – tänk-ande, 
känslor, varseblivning, och beteende. Det upplevelsebaserade lär-andet 
är betydligt bredare än vad man vanligtvis brukar associera med skolans 
undervisning. Lärande genom upplevelser och erfarenheter sker i alla 
mänskliga miljöer, från skolan till arbetsplatsen, från forsknings-
laboratoriet till direktörsrummet, i personliga relationer och i mat-
affären, och den omfattar alla åldersgrupper från barn till åldringar. 
Därför omfattar den också mer grundläggande begrepp för mänsklig 
anpassning, som kreativitet, problemlösning, beslutsfattande och attity-
dförändring. När lärandet uppfattas som en holistisk anpassnings-
process, möjliggörs begreppsliga broar över olika situationer i livet som 
skola, arbete och fritid, och en syn på lärandet som en livslång process.  

                                                 
19 Rationalism, teori om verkligheten enligt vilken tillvaron är förnuftigt inrättad och kan 
begripas med logiskt tänkande. Idealism, filosofisk ståndpunkt, vars grundtanke är att den 
sanna verkligheten är av begreppslig eller tankemässig natur. (Termlexikon i psykologi, 
pedagogik och psykoterapi 1995) 
 
20 Experience, erfarenhet, praktik, upplevelse, händelse, äventyr. (Norstedts engelsk-
svenska ordbok 1983) 
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Kunskap konstrueras genom erfarenheter 
 

Det upplevelsebaserade lärandets teori baseras på antagandet att idéer 
formas och omformas genom erfarenheter. Man konstruerar kunskap 
genom erfarenheter, och man testar sina kunskaper genom nya upple-
velser och erfarenheter. Det innebär att all lärande är "omlärning". Vi 
går in i varje lärandesituation med mer eller mindre utvecklade idéer 
om det som vi ska läras oss. Vi är alla psykologer, historiker, och atom-
fysiker. Det är bara det att några av våra idéer är förenklade eller felak-
tiga. All inlärning blir således en process där tidigare kunskap komplet-
teras eller byts ut mot ny kunskap. Inlärning blir mer ”omlärning” än 
”nylärning”. Pedagogens uppgift blir då inte enbart att stödja inlärning-
en av nya idéer, utan också att se till att förenklade idéer utvecklas till 
mer sofistikerade idéer och att felaktiga idéer överges. I den processen 
är det viktigt att eleven får ge uttryck för sina ”primitiva” tankar och te-
orier, undersöka och diskutera dessa, för att sedan integrera nya, mer 
förfinade idéer i sitt tankesystem21.  

 

Det upplevelsebaserade lärandets struktur 
 
Lärprocessens två dimensioner 
 
Kolb beskriver lärande som en process med två olika dimensioner, som 
vardera representeras av två olika delmoment (se nästa sida och figur 
1): 1) den konkret-abstrakta dimensionen, som representerar två motsat-
ta sätt att generera kunskap – antingen genom att förlita sig på tolkning 
med hjälp av abstrakta begrepp, eller genom att förlita sig på konkreta 
erfarenheter genom direkta upplevelser, och 2) den aktiv-reflektiva di-
mensionen, som representerar två motsatta sätt att transformera kunska-
pen – antingen genom reflektion och observeration, eller genom aktivt 
experimenterande.  

 
De två dimensionerna representerar två dialektiskt motsatta sätt att lära, 
och resultatet av lärandet bestämmes av intersaktionen mellan de bägge 
dimensionerna och det sätt på vilket motsättningen löses. Om till exem-
pel en av delarna tillåts dominera i lärprocessen, tenderar inlärningen att 
begränsas till områden kontrollerade av den dominerande delen. För att 
en högre form av kognitiv och personlig utveckling ska kunna ske mås-
te samtliga fyra delmoment (motsatser) konfronteras och integreras till 
en kreativ syntes. På så sätt blir integreringen av de dialektiska motsat-
serna själva kärnan i en kreativ process för lärande och utveckling. I 
den processen växer den personliga erfarenheten vilket ökar kompeten-
sen att lösa nya uppgifter och utforska nya områden. Det betyder att 
eleven måste kunna engagera sig helt och hållet i upplevelserna, och 

                                                 
21 Liknande tankar framförs av Gardner (1991) 
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kunna observera och reflektera över de erfarenheter hon då får. Hon 
måste vidare kunna utveckla begrepp som omvandlar de reflekterade er-
farenheterna till logiska, vettiga teorier, och kunna använda dessa teori-
er till att fatta beslut och lösa problem. Lärprocessen kräver på så sätt 
diametralt motsatta förmågor. 

 
 
 Lärprocessens fyra delmoment22  
 
 Se figur 1! 
 
 

Konkreta erfarenheter genom direkta upp-
levelser  
d.v.s. att personligen uppleva med alla sinnen och 
känslor öppna för vad som finns i situationen i stäl-
let för att ta till sig fakta som de först framträder 
 
 
 

 
Reflektion och observation  

d.v.s. att reflektera över och tolka det man person-
ligen erfarit eller det man observerat att andra er-
farit, helst tillsammans med andra (läraren kan 
t.ex. observera en situation utan att själv person-
ligen vara delaktig i situationen) 
 

 
 

  Abstrakt begrepps- och teoribildning  

d.v.s. att sortera intrycken i begrepp samt skapa te-
orier  
 

 
 
  Aktivt experimenterande  

d.v.s. att tillämpa de nya kunskaperna och insikter-
na på olika problem och situationer. 
 
 

 
  
 
 
 

                                                 
22 Uppgifter delvis från: Egidius 1995, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi 
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Figur 1: Kolbs modell för experiential learning (Kolb 1984, sid 42; 
omarbetad av Sven-Gunnar Furmark) 
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De grundläggande lärstilarna 
 

 
Den modell för lärande som Kolb beskriver, omfattar olika lärprocesser 
som varierar i komplexitet. Lärprocesserna styrs av det sätt på vilket in-
teraktionen mellan de två dimensionerna och de fyra delmomenten i 
modellen sker, och denna interaktion kan variera på en mängd olika 
sätt. Modellen kan liknas vid ett musikinstrument och lärprocesserna 
vid partitur som visar ordningsföljden och kombinationen av de noter 
som spelas. Melodier och teman i partituret formar då distinkta, indivi-
duella mönster som vi kan kalla lärstilar. 

 
Kolb menar att lärprocesserna inte är identiska hos oss människor utan 
kan variera från individ till individ. Det verkar som om de strukturer 
som styr lärprocesserna betonar några av våra förmågor före andra. Be-
traktat ur ett evolutionärt utvecklingsperspektiv tycks det finnas goda 
skäl för denna individuella variation; mänsklighetens överlevnad beror 
inte på om det utvecklas identiska supermänniskor utan på framväxten 
av ett samhälle baserat på samarbete där det unikt individuella nyttjas 
och uppmuntras.  

 
Lärandets komplexa struktur rymmer således individuella lärstilar. Vår 
individuella lärstil programmeras utifrån ärftliga faktorer och socialise-
ringserfarenheter från vår uppväxt, skolan och arbetet. Denna självpro-
grammering betingad av ärftliga faktorer och erfarenheter bestämmer i 
vilken utsträckning vi betonar var och en av de fyra delmomente i den 
beskrivna modellen; konkret erfarenhet, reflektion/observation, abstrakt 
teoribildning och aktivt experimenterande. Några av oss är duktiga på 
att utforma sammanhängande teorier utifrån disparata fakta, men oför-
mögna eller ointresserade av att härleda hypoteser från teorierna. Andra 
av oss är logiskt begåvade men ointresserade av testa våra idéer (expe-
rimentera).  Och så vidare. Var och en av oss utvecklar alltså en unik 
lärstil som har både starka och svaga sidor, men det är viktigt att påpeka 
att var och en av oss har förmågor inom alla av de nedan beskrivna lär-
stilarna, och att vi uppnår det effektivaste lärandet när vi utvecklar 
samtliga våra förmågor inom alla fyra delar i den beskrivna modellen. 
Det innebär att effektivt lärande alltid måste inbegripa moment med re-
flektion, det räcker inte med enbart upplevelser, men också alltid måste 
inbegripa moment med direkta upplevelser som ger konkreta erfarenhe-
ter, det räcker inte med enbart abstrakt tänkande.  
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Kolb beskriver fyra olika grundläggande lärstilar23:  
 

• Den divergenta stilen  

• Den assimilativa stilen  

• Den konvergenta stilen  

• Den ackomodativa stilen  
 
 
 
  
 
  Den divergenta stilen 
 

Personer som föredrar att kombi-
nera direkta upplevelser med re-
flektion och observation. Betrak-
tar situationer ur många perspek-
tiv. Är bra på att generera nya 
idéer. Observerar hellre än age-
rar. Är intresserad av människor. 
Har god föreställningsförmåga 
och är känsloorienterade. 

 
 
 
 
  
 
  
 
  Den assimilativa stilen 
 

Personer som föredrar att kombi-
nera abstrakt tänkande med re-
flektion och observation. Är bra 
på att teoretisera och dra slutsat-
ser från observationer. Är inte 
speciellt intresserad av männi-
skor, utan mer av idéer och tän-
kande. Idéer bedöms inte efter 
dess praktiska värde. Det är vik-
tigare att idén är logisk och exakt.  

 
 
 
                                                 
23 I syfte att bedöma individuella lärandestilar har Kolb utvecklat ett test; the Learning Sty-
le Inventory (LSI). 
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 Den konvergenta stilen 
 

Personer som föredrar att kombi-
nera abstrakt tänkande med aktivt 
experimenterande. Är bra på att 
lösa problem, fatta beslut, och 
tillämpa idéer praktiskt. Klarar 
sig bra i traditionella intelligens-
tester. Använder sig gärna av hy-
potetiska resonemang. Kontrolle-
rar sina känslor. Föredrar teknis-
ka problem och uppgifter hellre 
än sociala och relationsinriktade 
frågor. 

 
 
 
  
 
  
 
  Den ackomodativa stilen 
 

Personer som föredrar att kombi-
nera direkta upplevelser med ak-
tivt experimenterande. Tycker 
om att göra saker, genomföra 
planer, och engagera sig i nya 
upplevelser. Söker möjligheter, 
tar risker, gillar action. Är bra på 
att snabbt anpassa sig till nya si-
tuationer. Löser problem intuitivt 
genom trial-and-error. Tror mer 
på information från andra männi-
skor än sin egen analytiska för-
måga. Fungerar bra med andra 
människor, men kan vara otålig. 

Aktivt experi-
menterande 

Abstrakt  
begrepps –  

och  
teoribildning 

Aktivt experi-
menterande 

Konkreta 
erfarenheter 

genom direkta  
upplevelser 
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Exempel på tillämpning av teorin  
 

Kolb menar att lärandets komplexa struktur ger utrymme för individuel-
la, unika lärstilar. Utifrån våra samlade erfarenheter programmerar vi 
oss för att tillägna oss kunskap på olika sätt. Denna självprogrammering 
baserad på erfarenhet bestämmer i vilken utsträckning vi betonar de 
fyra olika delmomenten, 1: konkreta erfarenheter genom direkta upple-
velser; 2: reflektion och observation; 3: abstrakt teori- och begrepps-
bildning; 4: aktivt experimenterande.  
 
För att illustrera lärprocessens komplexitet kan man som exempel stu-
dera hur man spelar och lär sig spela biljard. Biljardspelare, vare sig det 
är nybörjare eller experter, använder sig av varierande ”lär-strategier” i 
spelet.  
 
 
Den konvergenta  strategin  
Abstrakt teoretiserande + aktivt experimenterande 
 
Kunskap genererad genom abstrakt teoretiserande och transformerad 
genom aktivt experimenterande är en vanlig lär-strategi i biljardspel. 
Här använder sig biljardspelaren av en abstrakt modell eller teori om 
hur bollen (bollarna) kommer att förflytta sig efter att den träffats av 
biljardkön.  Utifrån denna teori förutspår spelaren den bana bollen ska 
följa. Spelaren gör bedömningar utifrån de in- och utvinklar han tror 
bollen får när den träffar kanten på bordet.  
 
 
Den ackomodativa strategin  
Konkreta erfarenheter + aktivt experimenterande 
 
En annan vanlig lär-strategi i biljardspel är att generera kunskap genom 
direkta erfarenheter och transformera denna genom aktivt experimente-
rande. Den här lär-strategin förlitar sig inte på en teoretisk modell om 
hur bollen (bollarna) kommer att förflytta sig, utan fokuserar mer på de 
faktiska positioner bollarna har på bordet. Spelaren förlitar sig på en in-
tuitiv ”helhetskänsla” av situationen. I den här situationen ser man ofta 
spelaren göra små justeringar innan han gör sin stöt. Avgörande för des-
sa justeringar är inte en teoretisk bedömning av situationen, utan mer att 
hitta en position som ”känns rätt” baserad på spelarens tidigare erfaren-
heter av liknande situationer. 
 

 
Den divergenta strategin  
Konkreta erfarenheter + reflektion/observation 
 
Eftersom biljard är ett aktivt spel, är transformeringen av kunskap ge-
nom reflektion/observation inte så tydlig. En sådan transformering av 
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kunskap genererad genom konkreta erfarenheter, kan till exempel vara 
att observera någon annan spelare i aktion, eller att reflektera över sitt 
eget spelande. Här lär man sig på ett tämligen konkret sätt genom att 
försöka efterlikna en annan spelare, eller genom att reflektera över sitt 
sin senaste stöt. 

 

Den assimilativa strategin  
Abstrakt teoretiserande + reflektion/observation 
 
Man kan till exempel försöka tillämpa ämnet svenska i samband med 
biljard, genom att sammanställa och sortera sina reflektioner över sitt 
eget spelande och sina observationer av andras spelande. 
 
 
Kommentarer 
Betraktade separat är samtliga ovan beskrivna lär-strategier ofullständi-
ga. Även om man analytiskt kan beskriva hur de var för sig bidrar till 
lärprocessen, framträder en mer kraftfull och bättre anpassad form av 
lärande om strategierna används i kombination med varandra. Genom 
att kombinera de fyra lärstilarna uppstår en högre form av lärande, som 
betonar och utvecklar samtliga tidigare beskrivna fyra olika delmoment 
i lärprocessen. I det ovan beskrivna exemplet observerar biljardspelaren 
det som sker i samband med spelet, integrerar sina observationer till te-
orier, som i sin tur leder till hypoteser som han aktivt testar i spelet, och 
som i sin tur leder till nya erfarenheter.  

 
Kolb menar att det i praktiken är sällan som vi tillämpar ovan beskrivna 
form av högre lärande under längre tid. Vi tycks ha en förkärlek för en 
viss lär-strategi, även om vi emellanåt kombinerar flera olika strategier. 
Våra individuella lärstilar är komplexa och går inte att på ett enkelt sätt 
sortera i ”typologiska” fack. Kanske har det största bidraget i forsk-
ningen om våra olika lärstilar varit dokumenteringen av mångfalden 
och komplexiteten i lärprocessen och dess uttryck i vårt sätt att bete oss. 
Tre olika dimensioner av mångfald kan identifieras: 
 
1. Teoretiskt är det möjligt att inom varje enskild lärstil identifiera di-
stinkta ”substilar”. 

2. Vi kan använda olika lärstilar i olika sammanhang. En person kan till 
exempel vara konkret i interaktion med andra, men abstrakt i sitt arbete. 

3. Vår kulturella och etniska bakgrund spelar en viktig roll i hur vi ut-
vecklar och ger uttryck för olika lärstilar. 
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Utvecklingsteori 
 

 
Kolbs experiential learning theory utgår från antagandet att utveckling 
sker genom lärande. Lärande föregår alltså utveckling. Den här synen 
på relationen mellan lärande och utveckling skiljer sig från en del tradi-
tionella uppfattningar att dessa två processer är relativt oberoende av 
varandra. Klassiska Piaget-förespråkare till exempel, anser att lärande 
är en underordnad process som inte är aktivt involverad i utvecklings-
processen; när man lär sig utnyttjar man resultatet av utvecklingspro-
cessen, men lärande i sig påverkar inte utvecklingens förutbestämda 
gång – barnets mentala funktioner måste mogna innan det kan lära sig 
mer komplexa saker. För Piaget är själva utvecklingen den superstruk-
tur inom vilket lärande sker. Piaget har implicit utgått från antagandet 
att den kognitiva utvecklingen styrs av inneboende förmågor och logik, 
med liten påverkan från den omgivande miljön. Forskning från neo-
Piagetaner (t.ex. Bruner, 1966) har i mångkulturella studier visat att den 
utvecklingsmodell som Piaget föreslår är starkt förknippad med det väs-
terländska samhällets skolning.  

 
Utan att förneka betydelsen av den biologiska mognaden och utveck-
lingen, beskriver Kolb en utvecklingsteori som fokuserar på samspelet 
mellan individens inneboende förmågor och yttre förhållanden, mellan 
personlig kunskap och social kunskap (kunskap som finns i samhället). 
Lärprocessen utgår från ”yttre erfarenheter” och är alltså en social pro-
cess; och på så sätt utformas den individuella utvecklingen genom det 
kulturella system som den sociala kunskapen ingår i. 

 
Denna inställning har på ett tydligt sätt beskrivits av den sovjetiske 
kognitiva teoretikern Lev Vygotsky24. Han använde sig av begreppet 
den proximala utvecklingszonen för att förklara hur lärande utformar 
utvecklingen. Den proximala utvecklingszonen definieras som skillna-
den mellan den aktuella utvecklingsnivå som individen befinner sig på, 
definierad som den oberoende personliga problemlösningsförmågan, 
och en utvecklingsnivå bestämd av den problemlösningsförmåga indi-
viden kan prestera i samarbete med och under ledning av en mer kom-
petent vuxen person. Det är i denna proximala utvecklingszon som lä-
rande sker. Genom erfarenheter där man imiterar och kommunicerar 
med andra och genom interaktion med den fysiska omgivningen, prakti-
serar man sina inre utvecklingspotentialerna  tills de internaliseras till 
en oberoende förmåga. Lärandet blir ett redskap för mänsklig utveck-
ling genom interaktionen mellan individerna med sina biologiska poten-
tialer och samhället med dess symboler, redskap och föremål. Det är 
denna aktiva omvandling av personlig kunskap med hjälp av kulturell 
stimuli och social kunskap som på ett distinkt sätt karaktäriserar mänsk-
ligt lärande och utveckling.  

 

                                                 
24 Lev Vygotsky (1896-1934), rysk språkpsykolog med rötter i behaviorismen. (Pedagogisk 
uppslagsbok 1996) 
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Praktisk tillämpning 
 
 
 Kolb ger några exempel på hur upplevelsebaserat lärande kan tillämpas:  
 

• Upplevelsebaserade aktiviteter (experiential excercises) 
 

• Lärande genom olika former av samarbete (co-op education) 
 

• Rollspel och liknande aktiviteter (simulations) 
 

• Praktik och lärande på arbetsplatser (on-the-job trai-
ning/learning) 
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Teoretisk och praktisk kunskap 
 

 
 
Enligt Kolb måste effektivt lärande omfatta både abstrakt teoribildning  
och moment med konkreta upplevelser. Nedanstående text om teoretisk 
och praktisk kunskap är intressant i det sammanhanget. Texten är en 
sammanfattning av delar av en artikel av Bengt Molander25. 

 
Molander reflekterar i termer av ”teoretisk kunskap” och ”praktisk kun-
skap”. Han menar att de två traditionerna i hög grad levt sina liv isole-
rade från varandra. Den teoretiska kunskapstraditionen har framförallt 
representerats av den akademiska världen och de praktiska kunskaps-
traditionerna av så kallade ”icke intellektuella” yrken. Molanders ut-
gångspunkt är att ”det bara finns mänsklig kunskap” och att kunskap 
endast finns i form av kunniga människor. 
 
Molander diskuterar uppdelningen mellan ”det teoretiska” och ”det 
praktiska”. Han anser att denna uppdelning är djupt socialt och histo-
riskt förankrad. ”Liksom intellektet skall styra kroppen, skall de med 
intellektuellt arbete styra de kroppsligt arbetande.” Molander listar någ-
ra begreppsliga par som belyser klyftan mellan ”vetande” och ”färdig-
het”: 
 
 
”det teoretiska” ”det praktiska” 

  teori praktik 

  det intellektuella det manuella, kroppsliga 

  det abstrakta det konkreta, sinnliga 

  vetenskap tillämpning 

  det språkligt formulerbara ”tyst kunskap” 

  det man kan läsa sig till det man måste öva sig in i  

 
Molander menar att motsättningen mellan ”det praktiska” och ”det teo-
retiska” genomsyrar vår kultur och vår vardag; inte minst inom skolans 
och universitetets världar. Han anser dessa motsättningar (dualismer) 
måste synliggöras för att vi ska kunna frigöra oss från dem. Molander 
gör det genom att tala om två olika ”kunskapstraditioner”,  ”den väster-
ländska teoretiska kunskapstraditionen” och ”den västerländska praktis-
ka kunskapstraditionen”. 

 

                                                 
25 Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner i Utbildning och demokrati, nr 3,  
      1997, sid 7-18. 
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Den västerländska teoretiska kunskapstraditionen 

 
Utmärks av: 

• en dualism subjekt-objekt; kunskap är kunskap om något som är 
avskilt från subjektet 

• att tillämpning ses som ett separat moment; man kan ha kunskap  
utan att kunna tillämpa den 

• övertygelsen att kunskap avspeglar eller avbildar verkligheten 

• övertygelsen att kunskap kan formuleras i ord och matematiskt 
språk 

• evighetslängtan i meningen längtan efter den evigt giltiga och 
universella kunskapen 

 
  

Den västerländska praktiska kunskapstraditionen 
 
 Utmärks av: 

•   ett mer eller mindre starkt avståndstagande från dualismen. Den 
praktiska kunskapstraditionen bygger på deltagande och dialog 
med andra människor och i kunskapen ingår att leva med materi-
al, verktyg etc. 

•   enhet mellan kunskap och tillämpning 

•   övertygelsen att kunskap är kunskap-i-handling, levande kun-
skap i världen; kunskap leder från uppgift till fullgörande inom 
olika mänskliga aktiviteter 

•   övertygelsen att kunskap är i grunden ”tyst”, även om ord och 
matematiskt språk många gånger är nyttiga hjälpmedel 

•   en förankring i en eller annan levande tradition 
 

 De bägge kunskapssynerna tycks på vissa punkter vara direkt oförenli-
ga, men Molander menar att motsatserna kanske kan ”lösas upp i kan-
terna”.  
 
Den praktiska kunskapstraditionen innebär att kunskap endast finns i 
form av kunniga människor. Kunskap leder från fråga till svar och från 
uppgift till fullgörande inom olika mänskliga aktiviteter. Det grund-
läggande är färdigheten att ta sig fram i världen inom och mellan olika 
aktiviteter. Det är också viktigt att notera att praktiska kunskaps-
traditioner inte har någonting att göra med skillnaden mellan praktiskt 
och intellektuellt arbete. Till exempel arbetar den skicklige snickaren 
mycket intellektuellt, ”med en förkroppsligad, gestaltande intellektu-
alitet”. Världen delas inte upp i teoretiker och praktiker. Det handlar 
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bara om olika ”praktiska” verksamheter, också den mest ”teoretiska” 
verksamhet har sin praktik. Att ”ta sig fram i världen” klarar vi genom 
se eller ”läsa in” det teoretiska.  
Det teoretiska måste få fäste i verkligheten, och det sker genom att man 
lär sig tillämpa det teoretiska i verkligheten. Det lär man främst genom 
övning. Övning ger inte bara färdighet, den gör också teorierna till en 
meningsfull del av verkligheten. Det är tydligt att den teoretiska tradi-
tionen måste hämta sina referenser ifrån praktiken och kopplingen till 
verkligheten, alltså inte inifrån sina egna avbildningar av verklig-heten 
eller teorier i vidaste mening. Den teoretiska kunskapstraditionen måste 
erkänna att det alltid finns en verklighet som vi är närvarande i innan 
denna verklighet avbildas teoretiskt.  
 
Kunskap är primärt kunskap-i-handling. Kunskap finns i form av kun-
niga människor i olika verksamheter. Kunskap kan då inte ses som nå-
got skilt från den praktiska verksamheten.  
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Från teori till praktik 
 

En tankemodell för upplevelsebaserat lärande 
 
 

Nedanstående text är en sammanfattning och fri översättning av en arti-
kel av Rebecca Carver, Theory for practice: A framework for thinking 
about experiential education i The Journal of Experiential Education, 
nr 1/1996. 

 
 
Holistiskt lärande 
 

Enkelt uttryckt innebär upplevelsebaserat lärande att läraren medvetet 
använder sig av elevernas erfarenheter genom att integrera dessa i un-
dervisningen. Erfarenheter och upplevelser innefattar varje kombina-
tion av sinnen (det kroppsliga, taktila, auditiva, och visuella) känslor 
(till exempel välbehag, spänning, oro, rädsla, empati) fysiskt tillstånd 
(till exempel varm, kall, hungrig, törstig) och kognition (till exempel 
konstruera kunskap, utveckla värderingar, lösa problem). 

 
Upplevelsebaserat lärande är holistiskt lärande i den meningen att det 
riktar sig till hela eleven som en tänkande, kännande, fysisk, emotio-
nell, själslig och social varelse. Man ser på eleven som en värdefull re-
surs i hennes eget lärande, i kamraternas lärande, och i att skapa väl-
befinnande i gruppen. Förutom läraren deltar också eleverna aktivt i 
undervisningsprocessen, och läraren lär sig hela tiden av sina elever.    

 
Eftersom läraren är vägledare behöver hon en ”karta över terrängen”.  
Terrängen inkluderar 1) gruppens sociala dynamik; 2) gruppmed-
lemmarnas fysiska, emotionella och psykiska tillstånd; 3) den utveck-
lingsnivå som gruppen och gruppmedlemmarna befinner sig i; socialt, 
fysiskt, kognitivt; 4) hur lärmiljön ser ut, till exempel inne eller ute; 5) 
tillgängliga resurser. En duktig lärare kan vägleda gruppen i hur den 
kan använda sig av de enskilda medlemmarnas erfarenheter för att möta 
utmaningar som leder till ansvarstagande, självförtroende och självtillit, 
ömsesidigt beroende och personlig tillfredsställelse. 

 
Det finns många olika former av upplevelsebaserat lärande. För att visa 
bredden av de möjligheter upplevelsebaserat lärande erbjuder kan man 
nämna bland annat följande verksamhet där upplevelsebaserat lärande 
är vanligt förekommande: 
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• Äventyrsbaserat lärande och friluftsliv 
• Kamratövningar och kamratbanor 
• Arbetsplatspraktik  
• Estetisk utbildning 
• Undervisning speciellt för yngre barn, men även vissa högsko-

leprogram 
• Stödprogram för riskungdomar 
• Gruppterapi och liknande verksamhet 

 

 
Pedagogiska principer 
 

En effektiv lärare försöker välja undervisningsmetoder utifrån syftet 
med undervisningen, det innehåll som ska behandlas, och elevernas oli-
ka lärstilar. Även om det finns pedagogiska principer som är gemen-
samma för upplevelsebaserade undervisningsprogram och som anses 
vara centrala för det upplevelsebaserade lärandet, är listan av dessa 
principer begränsad och det finns inte något recept för hur och när dessa 
principer kan kombineras sinsemellan eller med andra pedagogiska 
principer och undervisningsmetoder. 
 
Följande fyra pedagogiska principer är särskilt framträdande i upp-
levelsebaserat lärande: 
 
 
Verklighetsrelevans 
Innebär att eleven ser en mening med undervisningen. Hon måste upp-
leva att aktiviteterna och konsekvenserna av dessa har relevans för hen-
nes verklighet och liv. Belöning sker naturligt och påverkar henne di-
rekt, till exempel personlig tillfredsställelse.  
 
 
Aktivt lärande 
Innebär att eleven är fysiskt och/eller mentalt aktivt engagerade i lär-
processen. Aktiviteterna syftar till social, fysisk och emotionell såväl 
som kognitiv utveckling. Skillnaden mellan aktivt lärande och passivt 
lärande är att det förra kräver att eleven utvecklar tankeprocesser som är 
nödvändiga för att kunna lösa problem – till exempel söka svar på frå-
gor, använda fantasi och kreativitet – medan det senare innefattar ett 
hon accepterar det som sägs och memorerar det så att hon kan reprodu-
cera det senare. 
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Utgå från deltagarnas erfarenheter 
Innebär att eleven vägleds i processen att få förståelse för sin omvärld 
och sig själv, genom att fundera över vad hon har upplevt; vad som 
hände henne, hur hon kände sig, hur hon reagerade, vad hon obser-
verade, vad det resulterade i. Läraren utformar aktiviteter som gör det 
möjligt för eleven att uppleva hur det känns att handskas med specifika 
situationer. Läraren utgår både från de erfarenheter eleven har med sig i 
bagaget och hennes erfarenheter från gemensamma här-och-nu-
upplevelser med övriga gruppmedlemmar. 

 

Kunskap för framtida möjligheter 
Innebär att eleven utvecklar vanor, minnen, färdigheter och kunskaper 
som kommer att bli användbara för henne i framtiden. Den process som 
det innebär att få eleven att reflektera över sitt deltagande i aktiviteterna 
eller att reflektera över sina möjligheter i livet, syftar till att göra erfa-
renheterna och upplevelserna relevanta för hennes framtida möjlig-
heter. 

 

 

”Egen-kraft” – Samhörighet – Kompetens  
 

Det är värderingar som utformar syftet med undervisningen, och värde-
ringarna kommer därför att påverka de erfarenheter deltagarna kommer 
att få. Upplevelsebaserade undervisningsprogram tenderar att värdera 
omtänksamhet, kommunikation, kritiskt tänkande, självrespekt, respekt 
för andra, och ansvarstagande. Ansvarstagande inkluderar att deltagarna 
skapar ett klimat där de håller sig själva och andra ansvariga för sina 
handlingar. Omtänksamhet innefattar att man uppmärksammar sin egen 
och andras emotionella, själsliga och fysiska välbefinnande. 
 
De erfarenheter eleverna har med sig från upplevelsebaserade program 
kan förstås genom att man studerar interaktionen mellan tre olika di-
mensioner: egen-kraft (agency), samhörighet (belonging) och kompe-
tens (competence). Förändringar i dessa tre dimensioner är själva kär-
nan i elevernas upplevelser och avgör hur dessa upplevelser påverkar 
dem. 
 
 
Egen-kraft 
Syftar på hur elevens egen verkande kraft kan utvecklas så att hon kan 
förändra de faktorer som påverkar hennes liv och samhället i stort. Sam-
tidigt kan hon öka sin förmåga att se och uppskatta i hur stor utsträck-
ning hon själv äger denna kraft, och kan använda den på ett aktivt sätt. 
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Samhörighet 
Syftar på utveckling av en gemenskap där elever och lärare känner sam-
hörighet; ser sig själva som medlemmar med rättigheter och skyldig-
heter, styrka och sårbarhet; och lär sig att agera ansvarsfullt, med hän-
syn till sitt eget och gruppens bästa. 

 
 Kompetens 

Syftar på utveckling av elevens egen kompetens inom många vari-
erande områden; kognitivt, fysiskt, socialt, estetiskt, etc. Att utveckla 
kompetens innebär att lära sig färdigheter, tillägna sig kunskap och ut-
veckla förmågan att använda sig av sin kunskap.  

 

 

Lärarens roll 
 

 Eleverna uppnår resultat i interaktionen mellan sig själva och den om-
givande miljön, och lärarens roll är att designa och skapa fysiska och 
sociala lärmiljöer där eleverna kan utveckla sin egen-kraft, samhörighet 
och kompetens. Läraren är ett föredöme och det sätt som han uppträder 
och handlar på, påverkar tillsammans med lärmiljön elevernas upp-
levelser och erfarenheter. Eftersom läraren också är ”elev”, innebär det 
att den egen-kraft, samhörighet och kompetens som hon eller han ut-
vecklar är till stor nytta i lärprocessen.  

 
Det är läraren som ser till att de processer där eleven konstruerar kun-
skap kan ske. Läraren kan i den processen dela med av sig av sin ex-
pertkunskap till eleven, men i motsats till en undervisningsmodell där 
eleven ses som passiv mottagare av kunskap, behandlas hon i upp-
levelsebaserade undervisningsprogram som aktiv deltagare i sitt eget lä-
rande. Hon uppmuntras att ta initiativ till att själv söka kunskap och lära 
från den expertkunskap som finns runt omkring henne.  
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En tankemodell 
 

 Upplevelsebaserat lärande, kan som nämnts, gynna utvecklingen av den 
egna verkande kraften, samhörigheten med andra och den egna kompe-
tensen i en lärmiljö som värderar medkänsla, ansvar, kreativitet och kri-
tiskt tänkande. Den möjliggör aktivt lärande som utgår från elevernas 
erfarenheter och som har relevans till deras verklighet och kan kopplas 
till deras framtida liv.  
 
Nedanstående figur beskriver en tankemodell för upplevelsebaserat lä-
rande. I centrum står elevens upplevelser betraktade både som en pro-
cess och som ett resultat. Elevens erfarenheter och upplevelser är relate-
rade till en lärmiljö som karaktäriseras av de pedagogiska principer som 
nämns tidigare, och positiv socialisering som syftar på att man handlar 
på ett sätt som är både i den enskilde medlemmens, gruppens och sam-
hällets intresse. Värderingar vägleder beslut om de resurser som satsas i 
lärmiljön.  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Struktur för tänkande om upplevelsebaserat lärande 

ELEVENS 
UPPLEVELSER

Egen-kraft 

Samhörighet Kompetens 

LÄRMILJÖN

Pedagogiska 
principer 

Positiv  
socialisering

Resurser 
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Upplevelsebaserat lärande 
engagerar känslorna 

 
 
 
 
Känslornas roll 
 

Hannaford (1995) diskuterar känslornas roll i samband med lärande. 
Hon menar att uppfattningen att känslan står i motsatsförhållande till 
tänkandet har en lång historia som går tillbaka till Platon, Kant och De-
scartes. Det har satt djupa spår i vår kultur, särskilt inom undervis-
ningens område.  
 
Det existerar inga skillnader mellan tanke och känsla hävdar Hannaford. 
Kropp, tanke och känsla är nära förbundna med varandra genom kom-
plicerade neurala nätverk och fungerar tillsammans som en helhet för 
att berika vårt vetande. Hannaford refererar bland annat till forskning av 
Antonio Damasio26. Damasio har visat att när känslorna och kroppen är 
frikopplade från kognition finns inte rationellt handlande och inlärning 
med. Utifrån sin forskning har Damasio utvecklat teorin att känslor för-
ser oss med de livsviktiga kriterier på vilka vi baserar rationellt besluts-
fattande. Han menar att känslorna informerar tankeprocessen om rätt 
riktning inför våra beslut. I den processen styrs känslorna av risken i 
fråga om överlevnad eller socialt liv.  
 

När vi planerar, lägger upp strategier och resonerar förlitar vi oss på den 
lagrade kunskapen som vi har samlat under vår livstid. Antag till exempel 
att man måste besluta om man ska sluta sitt arbete eller ej. En hel ström av 
forna erfarenheter och framtida projektioner dyker då upp i huvudet. Dessa 
erfarenheter bär med sig ett emotionellt innehåll. Minnen av framgång eller 
frustration med att hitta nya jobb uppväcker de instinktiva känslor som des-
sa minnen framkallar. (sid 53) 
 
 

Hannaford menar att det komplicerade ledningsnätet i hjärnans limbiska 
system visar att det måste förekomma sensorisk input, personlig känslo-
mässig koppling och rörelse för att man ska lära sig och minnas någon-
ting. Då vi upplever vår omvärld körs collaget av de bilder upp-
levelserna ger upphov till genom ett emotionellt filter i det limbiska sy-
stemet. På samma sätt filtreras också vårt handlande (som svar på dessa 
bilder) genom det limbiska systemet. Det limbiska systemet filtrerar och 
avgör värdet av det vi upplever i ljuset av tidigare erfarenheter. Känslor 
tolkar vår erfarenhet och hjälper oss att organisera vår syn på världen 
och vår plats i den. Socialt motiveras allt vi gör ur vårt behov att bli ac-
cepterade inom vår grupp så att vi kan överleva.  

                                                 
26 Damasio, A. (1994). Descarte´s Error: Emotion, Reason and the Human Brain. 
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Vår emotionella och kognitiva funktion tycks vara biokemisk. Beroende 
på hur vi upplever en situation aktiveras specifika nervsändare. Ob-
jektivt sett är varje upplevelse bara en händelse för själen/kroppen. Men 
det sätt vi väljer att uppfatta denna händelse på, färgat av våra känslor, 
bestämmer vår respons på den och vår potential att lära oss någonting 
av den. Om vi uppfattar händelsen som en olycka, frigörs nervsändaren 
adrenalin och hjärnan/kroppen svarar med en serie överlevnadsorien-
terade reaktioner. Med ökad adrenalinhalt produceras också nerv-
sändaren cortisol som minskar vår förmåga att lära och minnas. Om vi 
istället väljer at uppfatta händelsen som en inlärningserfarenhet, ett 
äventyr, frigörs andra nervsändare som ökar vår förmåga att skapa och 
omforma neurala nätverk så at vi kan tänka och minnas effektivt.  
 
Känslornas frigörande av nervsändare är nära förbundna med den kog-
nitiva funktionen. Vi lär sig genom att uppleva livet i ett sammanhang – 
i relation till allt annat. Det är våra känslor som förmedlar detta sam-
manhang. I samband med lärande innebär det att eleverna måste ha ett 
känslomässigt engagemang för att kunna tänka, skapa och lära sig ef-
fektivt. Hannaford menar att undervisningen blir effektivare om skolan 
aktivt kan använda känslor och sociala relationer i lärprocessen. 
 
 
 

Lärande som engagerar känslorna 
 

Nedanstående text är en sammanfattning och fri översättning av en arti-
kel av Bill Proudman, Experiential Education as Emotionally-Engaged 
Learning i The Journal of Experiential Education, nr 2/1992. 

 
Proudman menar att pedagoger alltför ofta beskriver upplevelsebaserat 
lärande i termer av vad deras elever gör, vanligtvis fysiska äventyrs-
aktiviteter utomhus. Upplevelsebaserat lärande är inte så enkelt som att 
bara ersätta fotbollen i idrottsundervisningen med kamrataktiviteter. Att 
införa till exempel kamrataktiviteter är ingen garanti för att lärprocessen 
blir upplevelsebaserad. 

 
Bra upplevelsebaserat lärande kombinerar direkta erfarenheter som 
upplevs meningsfulla av eleverna, med lärarledd reflektion och analys. 
Det som skapar möjligheter för eleverna att kunna ta initiativ, ansvar 
och fatta beslut är en process som fokuserar på eleverna och som er-
bjuder dem utmaningar. Upplevelsebaserat lärande skapar otaliga möj-
ligheter för eleverna att göra kopplingar mellan kropp, intellekt och själ. 
Oavsett viken aktiviteten är, så är det själva processen i lärandet som 
avgör om vi kan betrakta lärande som upplevelsebaserat eller ej. En 
upplevelsebaserad lärandeprocess kan genomföras nästan var som helst 
med vilken typ av aktivitet som helst eller i vilken lärmiljö som helst. 

 
Upplevelsebaserat lärande engagerar eleven känslomässigt. Hon är så 
inne i lärandet att hon ofta inte vill avbryta lärprocessen. Det är på rik-
tigt och hon är en del av det. Bättre än att tänka på upplevelsebaserat lä-
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rande som praktiskt lärande, borde vi kanske tänka på upplevelse-
baserat lärande som lärande som engagerar oss känslomässigt. 
 

 
Upplevelsebaserat lärande = en serie relationer 
 
Det upplevelsebaserade lärandets process kan bäst beskrivas som en se-
rie viktiga relationer: eleven till sig själv, eleven till läraren och eleven 
till lärandemiljön. Alla tre relationerna är viktiga och i varierande grad 
närvarande i lärandeprocessen. De är två-väga och högst dynamiska. 

  
 Eleven-sig själv 

 Den här relationen handlar om att eleven upplever sina erfarenheter och 
upplevelser som begripliga och meningsfulla. Hon kan kontrollera res-
ultatet av lärprocessen och är ansvarig för att hon lär sig. Hon bearbetar 
nya erfarenheter, och hon gör värderingar ur ett personligt perspektiv. 
Lärarledd, strukturerad reflektion blir då en värdefull del i processen. 
Exempel på sådana elev-till-sig-själv-relationer inkluderar aktiviteter 
som strukturerade dagboksanteckningar och gruppreflektioner där ele-
verna har i uppgift att reflektera över sina personliga insatser. 
 
 
Eleven-läraren 
 Den här relationen är av avgörande betydelse på grund av interaktionen 
mellan lärare och elev och för läraren definiera ramarna för en trygg 
lärmiljö – fysiskt, emotionellt och intellektuellt – inom vilken eleven 
kan engagera sig helt och hållet. Lärarens roll är att möjliggöra för ele-
ven att kunna göra sina erfarenheter och upplevelser begripliga och me-
ningsfulla och att få dem att passa in i hennes ständigt föränderliga bild 
av sig själv och omvärlden. Det sker i en atmosfär där misstag ses som 
en del av lärprocessen. 
 
Läraren belyser möjligheter och problem, knyter ihop och fungerar som 
coach. Som exempel kan tas en skolklass som förbereder en läger-
vistelse. Läraren tydliggör ramarna; vilka regler som gäller, vad som 
måste planeras, vilka möjligheter platsen erbjuder, vilka personella re-
surser som finns och vilka kompetenser dessa har, de ekonomiska förut-
sättningarna, etc. Inom dessa ramar diskuterar och planerar eleverna in-
nehållet och genomförandet. Detta kan ske i små grupper som tar ansvar 
för att planera delmoment och rapportera för hela klassen om det man 
kommit fram till. På så sätt blir själva planerandet inför lägerveckan en 
lika meningsfull och betydelsefull lärerfarenhet för eleverna som själva 
lägervistelsen. Läraren uppmuntrar och stödjer eleverna under hela pro-
cessen. 

  

 Eleven-lärmiljön 
Lärmiljön är ett brett koncept som inkluderar undervisningsmaterial, 
personer som är involverade och den omgivande fysiska miljön. Den 
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här relationen involverar flera nivåer som alla interagerar på olika sätt 
och med olika intensitet med eleven. Det är uppenbart att olika elever 
upplever lärprocessen olika. De kan reagera på helt olika sätt även om 
de befinner sig i samma lärmiljö. Det kan vara en starkt kulturellt fär-
gad miljö (till exempel olika invandrarkulturer; min anm.) där elevens 
egna kulturella stereotyper och attityder avgör hur hon reagerar.  
 
Alltför ofta är läraren så fokuserad på själva aktiviteten (och sin egen 
upplevelse av aktiviteten) att han blint antar att alla elever upplever ak-
tiviteten på samma sätt. Förutom att det är ett begränsande synsätt är det 
också ett fördomsfullt synsätt som förnekar olikartade kulturella och 
personliga tolkningar av en lärmiljö. Vi pedagoger som arbetar med 
upplevelsebaserade processer måste vara medvetna om hur vår egen 
kulturella bakgrund färgar vår tolkning av hur andra upplever en speci-
fik lärmiljö. 
 
 
Det upplevelsebaserat lärandes metodik 

 
Att bara delta i och uppleva strukturerade lärtillfällen gör inte upp-
levelserna till upplevelsebaserat lärande. Den upplevelsebaserade meto-
diken är varken lineär eller cyklisk; den följer inte något mönster över 
huvudtaget.  Den innefattar en serie principer för arbetet, av vilka alla är 
lika viktiga och måste närvara i varierande grad vid något tillfälle i det 
upplevelsebaserade lärandets process. Dessa principer måste vara när-
varande oavsett vilken aktivitet eleverna är engagerade i eller i vilken 
miljö undervisningen sker.  
 
 
Medveten mix av innehåll och process 
 Ofta anses pedagoger som arbetar med upplevelsebaserat lärande vara 
 för process-orienterade på bekostnad av innehåll och/eller teori. Vi be-
höver en medveten blandning av innehåll och process. Teorin är den 
fogmassa som binder samman de starka upplevelserna. Erfarenheter och 
upplevelser utan teori är meningslösa. 

 
 

 Läraren = handledare  
Om läraren verkligen tror på den upplevelsebaserade processen, sätter 
hon säkra och trygga gränser för elevernas arbete och träder sedan till-
baka. Hon kan inte stimulera eleven att ta eget ansvar om hon förväntar 
sig att eleven ska lära sig för att läraren eller någon annan vill det. Det 
betyder inte att eleverna får göra vad de vill, utan att de har full frihet 
och utrymme att arbeta inom de gränser som läraren sätter upp. 

 
Alla är vi en produkt av vår kulturella miljö. Var och en anpassar vi oss 
med tiden att reagera på ett visst sätt i en given situation. Det är mycket 
viktigt att läraren inser betydelsen av de anpassnings- och sociali-
seringsprocesser som hennes arbete leder till. Då först kan hon tillåta 
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eleverna att ha sina egna erfarenheter och upplevelser utan hennes be-
dömande. 

 
Som ett belysande exempel kan tas läraren som exakt beskriver var en 
elev som tar sig uppför en klättervägg ska sätta sina händer och fötter, 
och därigenom skenbart hjälper eleven att lyckas. Men den här metoden 
väcker många kritiska frågor: Vems erfarenhet/upplevelse är det?  
Vems definition av ”att lyckas” tillämpas? Vad är syftet med aktiviteten 
för eleven? Hur engagerad är läraren i att garantera ett ”lärande resul-
tat” för eleven? Alltför ofta hindrar läraren omedvetet eleverna att själv 
komma på och lära sig saker och ting. 

 
 

 Undervisningen upplevs meningsfull  
Eleven måste känna att undervisningen är meningsfull för henne. Den 
måste ha personlig relevans. Redan i planeringsstadiet försöker läraren 
se hur eleverna ska kunna få meningsfulla förklaringar till sina kom-
mande upplevelser. Detta kan vara en omöjlig uppgift för läraren efter-
som det innebär att eleven måste få en högst personlig vägledning. Det 
nödvändiga paradigmskiftet här att erkänna elevens möjligheter att lära 
själv, eller att betrakta en grupp elever som handledare för varandra. 
Eleverna kan exempelvis före en aktivitet, två och två berätta för var-
andra vad de personligen vill få ut av aktiviteten och vilka erfarenheter 
de förväntar sig att få. Detta kan de göra utan kritisk feedback från lära-
ren eller andra elever. Sådana samtal, både före och efter en aktivitet, 
betonar lyssnande före frågande och värderande. 

 
 

 Skapa sammanhang 
Upplevelsebaserade metoder skapar möjligheter för eleverna att känna 
sin samhörighet med en större värld. De öppnar dörrar för obegränsade 
relationer och utvecklar hos eleverna uppskattning, förståelse och enga-
gemang för idéer, andra människor och miljöer som kan vara antingen 
liknande eller skilja sig från elevens egna erfarenheter. Eleverna be-
höver få möjligheter att bättre förstå och interagera med komplexa sy-
stem och miljöer för att kunna få förstahandsförståelse av hur saker och 
ting hänger samman med varandra.  

 
Proudman beskriver ett intressant exempel på ovanstående. Han arbe-
tade med en grupp lärare. Proudman ville att lärarna skulle få en första-
handsupplevelse av hur minoriteter i det amerikanska samhället tyst 
måste anpassa sig till majoritetsgruppernas normer. Två frivilliga bar 
ögonbindlar under en problemlösningsaktivitet. När den välmenande 
gruppen löste uppgiften ignorerade den i största allmänhet de två ”blin-
da”. De ”blinda” engagerades inte i planerandet och inbjöds inte att 
komma med idéer och synpunkter. Efteråt delgav alla gruppmed-
lemmar varandra sina känslor och synpunkter. De två ”blinda” grupp-
medlemmarna hade känt sig dumma och värdelösa. Processen resulte-
rade i en livlig diskussion om de uppenbara men subtila former av för-
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tryck som finns överallt i samhället. Det kan gälla fysiskt handi-kapp, 
sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, klasstillhörighet, mm. För 
många i gruppen resulterade aktiviteten och den efterföljande diskus-
sionen som en ”väckarklocka”.  

 
 Engagera elevernas multipla lärstilar 

David Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande är användbar i detta 
sammanhang27.  Upplevelsebaserat lärande innebär mer än att bara göra 
saker. Kolb beskriver det upplevelsebaserade lärandet som en process 
där våra olika lärstilar måste engageras. Om undervisningen gör an-
språk på att rikta sig till hela människan så måste den ta hänsyn till våra 
olika sätt att lära oss. Konsekvensen av detta är att lärande som gör an-
språk på att vara upplevelsebaserat måste innebära mer än att bara 
genomföra en fysisk äventyrsaktivitet med en ”inkastad” diskussion i 
slutet. 

 
 

 Reflektionens betydelse 
Att bara rada upplevelser och erfarenheter på varandra innebär inte att 
lärandeprocessen är upplevelsebaserad. Det helt avgörande är att det 
finns en koppling mellan upplevelserna och det aktuella kunskaps-
området (till exempel i ett temaarbete; min anm.) och att man alltid re-
flekterar över upplevelserna och de gjorda erfarenheterna. Det är den 
medvetna mixen av aktiviteter och reflektion som kan ge liv åt teorier 
och som skapar möjligheter för eleven att få värdefulla insikter om sig 
själv och sitt interagerande med kamraterna och världen runt omkring. 

 
 

 Känslomässigt engagemang 
En av de stora skillnaderna mellan upplevelsebaserat lärande och andra 
former av lärande är att det förra oftare engagerar eleverna känslomäs-
sigt. Varje form av undervisning som inte engagerar eleven känslomäs-
sigt minskar hennes möjligheter att dra nytta av undervisningen. Själva 
processen i lärandet men också innehållet måste beröra eleven på dju-
pet. Elevens motivation till att engagera sig är då inte baserad på vad de 
”måste lära sig” för att någon annan person säger så. Snarare är hon helt 
försjunken i och engagerad i sin egen lärupplevelse. 

 
Lärarens utmaning är att kunna skapa en fysiskt och känslomässigt 
trygg miljö för eleven för att därigenom främja hennes känslomässiga 
engagemang. Läraren får inte bedöma eleven eller på något sätt avvisa 
hennes känslomässiga engagemang. Det måste skapas en atmosfär där 
eleven känner att hon är uppskattad.  
 
Proudman nämner att han har som vana att påminna deltagarna/eleverna 
att det är de själva som har kontroll över och avgör, inte bara på vilket 
sätt, utan också om de vill engagera sig i lärprocessen. Att ge eleverna 

                                                 
27 Kolbs modell beskrivs detaljerat tidigare i texten 
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verklig makt att själva fatta för dem meningsfulla beslut inom under-
visningens ramar är ytterst viktigt för att kunna värdesätta varje elev 
som en kompetent och duglig medlem i en grupp och för att kunna ut-
veckla ett klimat av ömsesidigt förtroende, respekt och hänsyn för varje 
person. Proudman nämner att han ofta måste introducera och modellera 
det här konceptet på olika sätt, därför att deltagarnas /elevernas tidigare 
anpassningsprocesser och erfarenheter har förnekat dem deras egna inre 
röster. Den stora vinsten är att atmosfären av förtroende och acceptans 
skapar ett utrymme för deltagarna/eleverna där de själva kan besluta i 
vilken grad de vill engagera sig känslomässigt.  

 
 
 Granska sina egna värderingar 

När eleverna känner sig uppskattade ökar sannolikheten för att de ska 
granska sina egna värderingar. Läraren initierar också skapandet av en 
trygg miljö för eleverna genom att klart definiera de ramar och faktorer 
som styr undervisningen – överenskommelser om hur man ska arbeta i 
grupperna, syftet med aktiviteterna, etc. En uppskattande atmosfär och 
en trygg miljö som skapar möjligheter för eleven att växa och utvecklas 
är ett viktigt kännetecken för upplevelsebasra lärande. 

 
 
 Meningsfulla relationer 

Att lära sig är inte en abstrakt process. Lärprocessen är allsidig först när 
den uppfattas som en serie relationer – eleven till sig själv, eleven till 
läraren och eleven till lärmiljön. Lärande som sker utan referens till 
dessa relationer är inte upplevelsebaserat lärande eftersom det inte ska-
par möjligheter för eleverna att se hur de passar in i ett större samman-
hang.  

 
 
 Lära sig utanför sin ”bekvämlighetszon”  

Ofta behöver elever få utmaningar för att kunna engagera sig i en ny 
upplevelse. Även om upplevelsebaserat lärande inte behöver utgå från 
en ”obekväm situation”, så ökar möjligheten för ett effektivt lärande när 
eleven ges möjlighet att agera utanför sin upplevda ”bekvämlighets-
zon”. Med bekvämlighetszon syftas inte enbart den fysiska miljön utan 
också på den sociala miljön, till exempel att ta ansvar för det man gör 
och att ta konsekvenserna av sitt handlande. 
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Läraren som artist 

 
Upplevelsebaserat lärande är ”transformerande lärande” på så sätt att 
det får oss att växa, granska och kanske ändra våra värderingar. Det är 
ingenting som bara händer utan vidare. Alla duktiga lärare, både de som 
arbetar upplevelsebaserat och de som inte gör det, kan liknas vid artister 
som använder en hel uppsättning av redskap och förmågor, som dessut-
om hela tiden utvecklas och förändras. Som artist är det farligt att bli 
självbelåten med hur vi definierar och utför vårt arbete.  
 
Lärare som arbetar upplevelsebaserat måste kontinuerligt brottas med 
frågan om vad upplevelsebaserat lärande egentligen innebär och samti-
digt fråga sig vad som är bra lärande överhuvudtaget.  
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Olika sätt att lära sig 
 
 

 
 
Olika teorier om hur vi lär oss på olika sätt, inte bara med våra intellek-
tuella förmågor, är en grundsten i det upplevelsebaserat lärandet.  David 
Kolb beskriver i sin modell för upplevelsebaserat lärande en teori om 
olika lärstilar. Här nedan följer en sammanfattning av Howard Gardners 
teori om multipla intelligenser – MI-teorin (Gardner, 1983) och  Carla 
Hannafords tankar om att vi lär oss med hela kroppen (Hannaford, 
1995).  

 
 
MI-teorin 
 
 Intelligensbegreppet 
 

Enligt Gardner har de flesta människor fortfarande den felaktiga upp-
fattningen att intelligensen är en enhetlig, generell förmåga som varje 
människa besitter i högre eller lägre grad, och att den kan mätas med 
hjälp av standardiserade tester som är skriftliga (verbalt orienterade). 

 
För att kunna beskriva och förstå mänsklig kognition i hela dess vidd måste 
vi räkna med ett betydligt mer omfattande spektrum av talanger eller för-
mågor än vi vanligtvis gör. Vi måste också vara öppna för tanken att många 
– om inte rentav de flesta – av dessa talanger inte går att mäta med standar-
diserade skriftliga eller muntliga tester som till största delen grundas på lo-
gisk och språklig förmåga.  

 
Gardner menar att mänsklig intellektuell kompetens måste innefatta en 
uppsättning av problemlösningsvektyg som gör att vi kan ”lösa reella 
problem och tackla verkliga svårigheter”. Med hjälp av dessa verktyg 
kan vi skapa fungerande produkter och upptäcka eller generera nya pro-
blem, vilket i sin tur leder till ny kunskap. Gardner centrerar sin teori 
kring intellektuell kapacitet som har betydelse för oss i vår kulturella 
miljö. Utifrån detta har Gardner formulerat en definition på det han kal-
lar en ”intelligens”:  

 
En intelligens är en förmåga att lösa problem eller framställa produkter som 
värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang. 
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Multipla intelligenser 

Det finns enligt Gardner övertygande bevis för förekomsten av flera 
förhållandevis självständiga mänskliga förmågor. Han kallar dessa för 
”mänskliga intelligenser”. Enligt Gardner har det gjorts åtskilliga försök 
att beskriva olika intelligenser, men de har inte varit övertygande bero-
ende på att de har grundats på en eller maximalt två olika typer av be-
vis. Gardner stöder sin teori om de ”sju intelligenserna” på forsk-
ningsresultat från en stor mängd källor som aldrig tidigare jämförts med 
varandra. Gardner har använt sig av psykologiska mätmetoder, experi-
ment och forskning inom olika specialområden för att avgränsa vissa 
nyckelfaktorer som kännetecknar varje intelligens. Gardner säger att 
hans arbete i stor utsträckning är en ren sammanfattning av andras 
forskningsresultat, men att han försöker peka på nya inriktningar och 
tillämpningar av dessa. 
 
Nyare neurobiologisk forskning har visat att det förmodligen finns spe-
cifika områden i hjärnan som har motsvarigheter i vissa typer av kogni-
tion och att allt tyder på att specialiserade intelligenser är biologiskt 
förankrade. Gardner hävdar att var och en av oss har olika intelligenser 
som alltså kan betraktas ur ett neurobiologiskt perspektiv. Men man 
aldrig kan utesluta kulturens inverkan. Vi föds också in i olika kulturer 
som omfattas av det som Gardner betecknar som en rad olika domäner 
– dvs. dicipliner, hantverk och andra områden som man kan lära sig att 
behärska. Gardner menar att det finns ett samband mellan intelligenser 
och domäner, men att man inte får blanda ihop de två begreppen. Näs-
tan alla domäner fordrar intelligenser av mer än ett slag; och vilken in-
telligens som helst kan tillämpa inom flera olika domäner som finns i 
varje kultur. Han beskriver detta med ett exempel: 

 
En person som har musikalisk intelligens dras ofta till den domän som in-
nefattar musik, och kan bli mycket kompetent inom denna. Men för att 
bemästra den domän där musikaliska prestationer utförs krävs det fler in-
telligenser än den rent musikaliska (t.ex. kroppslig-kinestetisk och 
personlig intelligens). Musikalisk intelligens kan likaså tillämpas inom 
domäner utanför den musikaliska (t.ex. inom dans eller reklam).  
 

Det är enligt Gardner i det närmaste omöjligt att mäta ”renodlad” intel-
ligens i, eftersom intelligenserna uttrycker sig inom ramen för specifika 
uppgifter, områden eller ämnen. Det finns alltså ingen ren begåvning 
inom en enda intelligens. Gardner betonar att han ännu inte lyckats fast-
ställa varje intelligens exakta beskaffenhet och omfattning, och att han 
heller inte vet hur många intelligenser det finns.  
 

 
 Samspelet ärftlighet-inlärning 
 

Vi har alla tillgång till samtliga ”sju intelligenser”. Men Gardner anser 
också att vissa av oss utvecklar somliga intelligenser längre än andra, 
beroende på ärftlighet, inlärning och samspelet mellan dessa två fakto-
rer. Under vår normala utveckling samspelar intelligenserna med var-
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andra – ända från födseln. Armstrong (1994) menar att MI-teorin värde-
sätter miljöpåverkan lika mycket, kanske mer än medfödd begåvning 
när det gäller att utveckla intelligenserna.  

 

 MI-teorin relaterad till teorier om lärstilar 
 

Gardner menar att de teorier om inlärningsstilar som olika forskare pre-
senterat antagligen har en hel del gemensamt med teorin om de multipla 
intelligenserna. Men han anser också att hans teori har några särprägla-
de drag:  

 
• Teorin är en syntes av vetenskapliga bevis från forskning som rör 

individens utveckling, olika funktioners nedbrytning, nervsystemets 
organisation och människosläktets evolution, mm. 

 
• Teorin har ett mycket starkt samband med frågan om innehåll. 

Gardner menar att de flesta teorier om inlärningsstilar antas gälla 
under alla omständigheter, dvs. att man använder sig av en och 
samma inlärningsstil i alla situationer medan hans teori utgår från att 
människor tillämpar olika intelligenser i olika situationer. Gardner 
tror alltså inte att inlärningsstilar existerar oberoende av innehåll. 

 
Enligt Armstrong är en persons inlärningsstil det samma som personens 
intelligenser i arbete. Inlärningsstilar är med andra ord den praktiska 
yttringen av intelligenser som arbetar i ett naturligt sammanhang.  
 

 MI-teorin och teorin om sensorisk inlärning 
 

Gardner påpekar att teorin om multipla intelligenser inte är samma sak 
som inlärning genom våra sinnen (sensoriska systemet). 

 
En intelligens är aldrig beroende av ett enda sensoriskt system, och inget 
sensoriskt system har någonsin kunnat göra anspråk på att vara en intelli-
gens. Intelligenser kan alltid (åtminstone delvis) mobiliseras i fler än ett 
sensoriskt system. (sid 61) 

 
MI-teorin är enligt Armstrong en kognitiv modell som försöker beskriva 
hur människor använder sina intelligenser för att lösa problem och 
framställa produkter. Andra modeller är mer metodinriktade. MI-teorin 
skiljer sig mycket från den synbart besläktade visuella-auditiva-
kinestetiska modellen som bygger på sinnena, dvs. det sensoriska sy-
stemet. 
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MI-teorin och lärande 
 

Våra intelligenser kan vara både ett medel och utgöra själva innehållet i 
ett pedagogiskt sammanhang. En intelligens kan enligt Gardner an-
vändas som medel för att skaffa sig kunskap, men kunskapsinnehållet 
kan i sig tillhöra ett enda specifikt intelligensområde. Om en människa 
exempelvis vill lära sig att spela ett instrument måste hon skaffa sig 
kunskaper inom musikens intelligensområde, och för att kunna göra 
matematiska uträkningar måste hon skaffa sig matematisk-logisk kun-
skap (även om kunskapsförmedlingen sker i språklig form).  

 
Gardner är kritisk mot skolan. Skolan försummat spatial (visuell), 
kroppslig och musikalisk intelligens. Han menar att barn utanför skolan 
lär sig färdigheter främst genom observation och genom att delta aktivt 
i de sammanhang där kunskapen ska tillämpas. I ett klassrum däremot 
presenterar läraren ofta material i abstrakt, symbolisk form och använ-
der medier som böcker och diagram för att förmedla information. I sko-
lan behandlas ofta ämnen som man inte kan se och ta på, och de senso-
riska systemen fyller ingen funktion för de flesta uppgifter som skolan 
förelägger eleverna. 

 
Barn som är duktiga i skolan är vana vid att få problem och arbetsuppgifter 
presenterade på det sättet – ofta lösryckta ur sitt sammanhang – och lär sig 
att lösa uppgifter enbart för att skolan kräver det. (sid 324) 

 
Armstrong anser att MI-teorins största bidrag till utbildningen är att lä-
rare måste utveckla sitt arbetssätt och överge de vanligt förekommande 
metoder som ensidigt bygger på verbal-lingvistiska och logiska förmå-
gor. Teorin kan fungera som en modell för nya undervisningsmetoder 
som tar avstånd från denna begränsade typ av inlärning. 
 

 
 
Våra multipla intelligenserna 
 

Armstrong (1994) beskriver de sju intelligenser som Gardner har defini-
erat. Gardner har senare definierat ytterligare två intelligenser. Uppgif-
ter till dessa (nr 8 och 9) har hämtats från Brain Books. 

 
 
 1. Lingvistisk intelligens 

Förmågan att använda ord ändamålsenligt, antingen muntligt, till exe-
mpel som berättare eller talare, eller skriftligt, till exempel som journa-
list. Denna intelligens omfattar förmågan att behärska språkets struktur, 
ljud, betydelse och praktiska användning. Ett par användningsområden 
är retorik: att använda språket för att övertyga andra om något, och 
memoreringsteknik: att använda språket för att minnas information. 
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 2. Logisk-matematisk intelligens 
Förmågan att använda siffror ändamålsenligt, till exempel som mate-
matiker eller statistiker, eller resonera logiskt, till exempel som veten-
skapsman. Denna intelligens omfattar känsla för logiska sammanhang, 
analyser (orsak – verkan) och andra liknande abstraktioner. Man använ-
der sig av logisk-matematisk intelligens bland annat när man kategori-
serar, drar slutsatser, generaliserar, beräknar och prövar hypoteser. 
 

 
 3. Spatial intelligens 

Förmågan att uppfatta den visuella-spatiala världen exakt28, till exempel 
som jägare och att kunna förändra denna värld, till exempel som inreda-
re eller konstnär. Denna intelligens omfattar känsla för färg, linje, 
mönster och form. Den innefattar förmågan att visualisera och att gra-
fiskt åskådliggöra idéer. 
 

 
 4. Kroppslig-kinestetisk intelligens 

Förmågan att skickligt använda kroppen för att uttrycka tankar och 
känslor, till exempel som idrottsutövare, dansare eller skådespelare och 
att skickligt använda händerna för att framställa eller förändra föremål,  
till exempel som hantverkare, mekaniker eller kirurg. I denna intelli-
gens ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, styr-
ka, smidighet och taktil förmåga29. 
 

 
 5. Musikalisk intelligens 

Förmågan att uppfatta och uttrycka olika sorters musik. I denna intelli-
gens ingår känsla för rytm och melodi. Man kan ha en ”kroppslig” för-
ståelse för musik (total, intuitiv), en ”formell” förståelse (analytisk, tek-
nisk) eller bådadera. 
 

 
 6. Interpersonell intelligens 

Förmågan att uppfatta och urskilja skillnader i humör, avsikter och 
känslor hos andra människor. Detta kan innebära känslighet för ansikts-
uttryck, röstlägen och gester, förmågan att skilja mellan olika sorters in-
terpersonella signaler och förmågan att i rätt ögonblick svara på dessa 
signaler på något lämpligt sätt, till exempel att påverka en grupp männi-
skor att agera på ett visst sätt. 
 

 
  

                                                 
28 spatial förmåga = förmåga att uppfatta längder, ytor och kroppar 
 
29 taktil = som har att göra med känsel och beröring 
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 7. Intrapersonell intelligens  
Självkännedom och förmågan att handla på ett lämpligt sätt med hjälp 
av denna kunskap om sig själv. I denna bild ingår att man har en riktig 
bild av sig själv – sina starka och svaga sidor – att man är medveten om 
sin sinnesstämning, sina avsikter, sitt temperament och sina önskningar 
samt att man har förmåga till självdiciplin och självanalys. 
 
 
8. Naturalistisk intelligens 
Lyhörd för naturen. Ordnar världen, t.ex. Linné som klassificerade 
blommor. Är bra på att identifiera och organisera, att upptäcka oväntade 
likheter, att förutsäga, att se samband och mönster i tillvaron, att ”läsa” 
spelets gång i fotboll, tennis etc. 

 
 
9. Existensiell intelligens 
Ser i perspektivet det oändliga/det lilla, meningen med livet/döden. Är 
bra på att nå flow-tillstånd, att meditera, att gå in i sig själv, t.ex. genom 
konst och musik.    

 
 
 Viktigt att veta om intelligenserna 
 
 Armstrong (1994)  
 

Teorin sysslar inte med att bestämma en intelligens som passar på en 
individ. Varje människa har möjligheter inom alla sju intelligenserna, 
men de fungerar tillsammans på ett unikt sätt för varje människa. Vissa 
av våra intelligenser är högt utvecklade, några mer blygsamt utvecklade 
och övriga relativt underutvecklade. 

 
Enligt Armstrong menar Gardner att alla har möjlighet att utveckla alla 
sju intelligenserna till en någorlunda hög användningsnivå om de får 
lämplig uppmuntran, berikande miljö och lämplig undervisning.  

 
Beskrivningen av varje intelligens är i verkligheten är en konstruktion. 
Det innebär att ingen intelligens används helt avskilt – de samverkar 
alltid med varandra. I MI-teorin har intelligenserna tagits ur sitt sam-
manhang för att man ska kunna undersöka deras viktigaste kännetecken 
och hur de kan användas effektivt. MI-teorin betonar att det finns 
många sätt för människor att visa sin begåvning mellan intelligenserna. 

 
MI-teorin betonar att det finns många sätt för människor att visa sin be-
gåvning inom intelligenserna. Exempelvis kan en person som inte kan 
läsa ändå ha en hög lingvistisk intelligens eftersom hon är en fantastisk 
historieberättare, eller en person som är urusel i idrotter ändå ha en 
överlägsen kroppslig-kinestetisk intelligens när hon väver en matta.  
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Vi lär oss med hela kroppen 
 
 

Hannaford menar att inlärning, tanke, kreativitet och intelligens inte 
bara är processer som försiggår i hjärnan utan i hela kroppen. Förnim-
melser, rörelser, känslor och hjärnans inneboende funktioner finns 
grundlagda i kroppen. De mänskliga kvaliteter som vi förknippar med 
själen kan aldrig existera avskilt från kroppen menar hon. 
 

Uppfattningen att intellektuell aktivitet på något sätt kan existera 
avskild från vår kropp är djupt rotad i vår kultur. Den hänger sam-
man med inställningen att de saker vi gör med vår kropp och de 
kroppsliga funktionerna, förnimmelserna och känslorna som är livs-
uppehållande är lägre, mindre mänskliga. Denna uppfattning är 
också basen för en mängd inlärningsteori och praktik som gör inlär-
ning svårare och mindre framgångsrik än den kunde vara. (Sid 11) 

 
Tänkande och inlärning finns inte bara i huvudet på oss. Tvärtom har 
kroppen en integrerad roll i alla våra intellektuella processer. Det är 
våra sinnen som förser hjärnan med den information om omgivningen 
som vi behöver för at bilda oss en uppfattning om världen runt omkring 
oss. Och det är våra rörelser som uttrycker kunskap och underlättar 
större kognitiv funktion allteftersom de växer i komplexitet. Dessa slut-
satser stöds av neurofysiologisk forskning menar Hannaford.  

 

Erfarenhet genom våra sinnen 
 

Hannaford menar att då vi upplever någonting tar vi in information och 
bygger de neurala nätverk som tillåter oss att använda denna informa-
tion så att vi bättre kan förstå världen och hur vi ska klara oss i den. En 
viktig komponent är sensorisk input från våra sinnen och från vår kropp 
via nervreceptorer på varje muskel och organ. Dessa sinnesförnimmel-
ser ger oss bilder av oss själva och vår värld och förser oss med det vik-
tiga råmaterial ur vilket kunskap, tanke och kreativitet kan uppkomma.  
 
Våra sensoriska erfarenheter skapar invecklade mönster av nätverk i 
hjärnan. Det är nätverksmönster som styr utvecklingen av hjärnan på 
högre nivå. Erfarenhet bestämmer hur komplexa dess mönster blir. De 
skapas i relation till de aktiviteter vi är med om och alla faktorer i vår 
miljö. Ju rikare vår sensoriska miljö är och ju större vår rihet att utfors-
ka den är, ju mer invecklad kommer mönstren för inlärning, tanke och 
kreativitet att bli. 
 
Erfarenheter och sinnesförnimmelser är inlärning. Sinnesförnimmelser 
formar den grundläggande förståelsen från vilken föreställningar och 
tänkande utvecklas. Miljöer som är rika på sensorisk stimulans är nöd-
vändiga för inlärning. Hannaford refererar till en undersökning där man 
följde 133 personer från spädbarnsåldern till vuxen ålder. Man upptäck-
te att kompetensen i vuxen ålder berodde på tre viktiga faktorer i den ti-
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diga inlärningsmiljön: 1) rik sensorisk miljö både inomhus och utom-
hus; 2) frihet att undersöka omgivningen med få restriktioner; 3) föräld-
rar som fanns till hands och kunde svara på barnens frågor.  
 
Enligt Hannaford fortsätter behovet av rik sensorisk praktisk inlärning 
livet igenom. Men, menar hon, många av våra inlärningsteorier kommer 
från det oundersökta antagandet att människor lär sig bäst om de får 
massor av information antingen i form av föreläsningar eller i skriven 
form. Och för att lära sig måste de sitta stilla och göra anteckningar. I 
allmänhet litar vi för mycket på språket som medel för instruktion.  
 

Fastän ord är viktiga är de bara informationsbitar. De ger ingen erfarenhet 
och är bara fattig ersättning för det direkta och hälsosamma praktiska läran-
det --- Ord kan man bara förstå om de framkallar någon sorts bild i inlära-
rens huvud. Om eleverna inte har tillträde till de underliggande bilderna, 
blir inte orden förståeliga. En massa förvirring uppstår när eleverna missar 
betydelsen av lärarens ord. Erfarenheter är å andra sidan direkta och verkli-
ga. De inbegriper sinnen, känslor och rörelser och engagerar inläraren full-
ständigt. Det blir en verklig upplevelse när vi gör erfarenheter med våra 
sinnen och medan vi erfar något iakttar vi, relaterar till tidigare erfarenheter 
och lägger märke till mönster. (sid 49) 
 
 

Inlärning sker först genom våra sinnen. Då vi utforskar och får erfaren-
heter av vår värld, bildas initiala sensoriska mönster i komplicerade 
neurala nätverk. Dessa initiala sensoriska mönster blir kärnan i vårt in-
formationssystem.  Detta system uppdateras och blir allt mer avancerat 
med varje ny erfarenhet. Dessa initiala sensoriska mönster blir våra re-
ferenspunkter och skapar sammanhang för all inlärning, tankeverksam-
het och kreativitet. Från denna sensoriska bas kommer vi att lägga till 
känslor och rörelse under vårt livslånga lärande.  
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Definition av  
upplevelsebaserat lärande  

 
 
 
 

Nedanstående definition är gjord av   
Association for Experiential Education30 

   

”Upplevelsebaserat lärande är en process genom vilken deltagaren konstrue-
rar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta upplevelser” 

 
 
 
 Principer för tillämpning av upplevelsebaserat lärande: 
 
 

• Lärande genom upplevelser sker när erfarenheter och upplevelser 
förstärks av reflektion och kritisk analys. 

 
• ”Upplevelsesituationerna” struktureras så att deltagarna måste ta ini-

tiativ, fatta beslut, och ta ansvar för resultatet. 
 

• I det upplevelsebaserade lärandets process engagerar sig deltagarna 
aktivt i att formulera frågor, undersöka, experimentera, vara nyfikna, 
lösa problem, ta ansvar, vara kreativa och skapa mening. 

 
• Deltagarna engagerar sig intellektuellt, emotionellt, socialt, själsligt 

och/eller fysiskt. Detta engagemang gör att lärandet får ett ”äkta syf-
te”. 

 
• Resultatet av lärprocessen är personligt och skapar en bas för framti-

da erfarenheter och lärande. 
 

• Relationer utvecklas och ges näring: deltagaren till sig själv, deltaga-
ren till andra, och deltagaren till omvärlden i stort. 

 
• Eftersom konsekvenserna av upplevelser inte helt kan förutses, kan 

läraren/ledaren och deltagarna uppleva framgång, misslyckande, 
risktagning och osäkerhet. 

 
• Deltagarna och läraren/ledaren ges möjlighet att utforska och grans-

ka sina egna värderingar. 
                                                 
30 Internationell organisation för upplevelsebaserat lärande 
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• Lärarens/ledarens primära roll inkluderar att skapa möjligheter för 
upplevelser, formulera problem, sätta gränser, stötta deltagarna, för-
säkra sig om deltagarnas fysisk och emotionell trygghet, och främja 
lärprocessen. 

 
• Läraren/ledaren värdesätter och uppmuntrar spontana lärtillfällen. 

 
• Läraren/ledaren strävar efter att bli medveten om sina fördomar, be-

dömningsgrunder och sina förutfattade meningar, och hur dessa på-
verkar deltagarna. 

 
• Utformningen av lärmiljön inbegriper möjligheten att lära sig av na-

turliga konsekvenser, misstag och framgång. 
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