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Abstract 

The aim of this study was to examine whether it's beneficial to include olfaction in the 

learning process. To investigate this topic literature studies were made to answer questions 

such as: how does memory and olfaction work and how are olfaction memories stored? These 

questions formed the foundation to the experimental examination. The experimental 

examination involved fifth graders that got the task to learn ten english words with the help 

from ten different scents. Each scent could be associated with one of the english words, for 

example the smell of detergent was connected with the word “laundry”. Thus the olfaction 

was stimulated in conjunction with the learning process. The results indicate that even though 

existing research show that memory and olfaction are strongly linked to each other there was 

no clear sign of improvement when the students had access to scents. Although the 

availability of scents could make the education more interactive which in that way could 

facilitate the memorization.  
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Inledning 

För en hel del människor är begreppet “inlärning” synonymt med sena kvällar där sida upp 

och sidan ner i läroboken skannas av i hopp om att all fakta ska nötas in. Med andra ord ser vi 

sällan inlärning som en process där fler hjälpmedel än läroboken eller möjligtvis lärarens 

föreläsningar kan ingå. Men behöver verkligen inlärning följa detta traditionella mönster och 

är de nuvarande metoderna verkligen de effektivaste? 

 

Inlärning handlar om att minnas information, därför utgör minnet grundstenen i 

inlärningsprocessen. Ett minne skapas av att tusentals nervceller kopplas samman av 

signalvägar som kallas för synapser (1). Människan har flera olika typer av minnen som är 

lokaliserade i olika områden i hjärnan. De två huvudtyperna av minnen kallas för långtids- 

och korttidsminnen (2). Korttidsminnet används för att minnas saker för stunden och detta 

minnet är lokaliserat i hjärnbarken (3). I långtidsminnet hamnar långvarig kunskap och 

information, dessa minnen lagras istället djupt inne i hjärnan (3). Gällande inlärning är det 

eftersträvat att försöka få kunskap att hamna i långtidsminnet. Om man studerar vilka minnen 

som vi minns över en längre tid är det ofta minnen som skapats under starka sinnesintryck 

som kvalificerar sig till långtidsminnet (4). Detta beror på att vi kan förankra våra minnen 

enklare med hjälp av associationer. Om vi vill minnas ett namn underlättar det till exempel 

om personen i fråga har ett unikt utseende, en speciell odör eller pratar på ett annorlunda sätt 

(5).  

 

Kunskapen om att sinnesintryck hjälper oss att minnas har gjort att elever i skolan ofta får 

höra att de ska försöka stimulera så många sinnen som möjligt för att förbättra och 

effektivisera inlärningen. Dock finns det vissa svårigheter med denna tumregel eftersom det 

ofta slutar med att elever enbart har möjlighet att använda sina sinnen till att lyssna och titta 

på sin lärare. För att utöka användningen av sinnen i lärandet behöver alltså undervisningen 

anpassas så att det faktiskt är möjligt att använda fler sinnen än två. I just denna undersökning 

har fokus riktats på hur luktsinnen kan inkorporeras mer i lärandet. Doftsinnet har en nära 

koppling till det limbiska systemet i hjärnan, vilket är det komplex som har en särskilt viktig 

roll även gällande inlärning, minnesbildning och associations-koppling (4). Det limbiska 

systemet består bland annat av amygdala, vars uppgift är att bearbeta känslor, samt av 

hippocampus som konverterar korttidsminnen till långtidsminnen och det är just dessa två 
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hjärnstrukturer som har direkt koppling till luktnerven (4). Eftersom samma delar av hjärnan 

är aktiva vid bearbetning av doftintryck som vid inlärning skulle det vara troligt att 

doft-stimuli kan underlätta inlärningen. En studie visar till exempel att när amygdala 

stimulerades hos en grupp försöksdjur under ett inlärningstillfälle hade dessa djur lättare att 

minnas den inlärda informationen (5).  

 

Syftet med denna undersökning är att utreda huruvida inlärning av engelska glosor kan 

underlättas med hjälp av doftasscoiation. Dessutom kommer även undersökningen beröra 

luktsinnets funktion och hur minnet fungerar. Denna undersökning kan vara väsentlig inom 

skolvärlden och främst då för yngre elever eftersom dofter som en del av undervisningen inte 

bara kan underlätta inlärningen utan även göra undervisningen mer interaktiv.  

 

Frågeställningar  

- Hur fungerar doftsinnet? 

- Hur fungerar minnet?  

- Hur lagrar hjärnan doftminnen? 

- Hur påverkas inlärningen av glosor om doftsinnet inkluderas i inlärningsprocessen?  

 

Metod 

För att undersöka de tre första frågeställningarna kan främst litteraturstudier tillämpas. Den 

sista frågeställningen undersöks genom nedanstående försök.  

 

En femteklass väljs ut som försöksgrupp. Eleverna får en gloslista på 10 engelska glosor som 

de ska försöka lära sig under 15 minuter (se tabell 1-2). Hälften av eleverna i klassen som 

slumpmässigt valts ut får en uppsättning av 10 dofter i 10 olika burkar. Dessa dofter har alla 

någon slags koppling till varsin engelsk glosa, doften av nagellack hör till exempel ihop med 

ordet “nailpolish”. För att eleverna ska veta vilken glosa som tillhör vilken burk är alla burkar 

försedda med etiketter där den engelska glosan som doften i burken tillhör står utskriven. 

Under tiden som eleverna tränar på glosorna ska de dofta på de tillhörande dofterna för att på 

så sätt stimulera doftsinnet i samband med inlärningen. Om man exempelvis tränar på ordet 

“laundry” ska man dofta i den burk som innehåller tvättmedel. Efter 15 minuter sker ett 

glosförhör, men innan dess ska etiketterna på burkarna avlägsnas så att det nu inte längre står 
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skrivet på brukarna vilket ord de tillhör. Under glosförhöret kommer den svenska 

motsvarigheten till glosan läsas upp samtidigt som eleverna ska lukta på den motsvarande 

doften och därefter får de skriva ner glosan på engelska. För att eleverna ska veta vilken burk 

de ska lukta i ska alla tio burkar vara numrerade från 1 till 10 och i samband med att det 

svenska ordet läses upp kommer det att poängteras vilken siffra som är aktuell så att eleverna 

luktar i den burk som har denna siffra. Om exempelvis ordet “tvätt” läses upp så kommer det 

ropas upp att detta är ord 1 och då ska eleverna lukta i den burk som är numrerad 1 (se bild 

1).  

 

Som en kontroll till denna undersökning kommer den andra hälften av klassen försöka lära 

sig glosorna utan tillgång till dofter. Därefter upprepas försöket efter några veckor med nya 

ord i samma svårighetsgrad, men denna gång ska de som hade tillgång till dofter under det 

första försöket inte ha det och vice versa.  

 
Tabell 1: Tabellen visar glosorna samt de tillhörande dofterna som användes under det 
första försökstillfället. 
Engelskt ord:                             Svenskt ord :                             Lukt: 

licorice lakrits lakrits 

laundry tvätt tvättmedel 

pineapple ananas ananas 

cotton candy sockervadd vaniljsocker 

cinnamon roll kanelbulle kanel 

fast food snabbmat grillkrydda 

nail polish nagellack nagellack 

seasoning kryddor curry 

wellness välmående spaolja 

garlic vitlök vitlök 
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Tabell 2: Tabellen visar glosorna och de tillhörande dofterna som användes under det andra 
försökstillfället.  
Engelskt ord:                             Svenskt ord:                              Lukt: 

sunscreen solkräm solkräm 

breakfast frukost te 

carpenter snickare träolja 

mustard senap senap 

turkey kalkon kalkonskinka 

author författare tidning 

gingerbread pepparkaka nejlika 

toothpaste tandkräm tandkräm 

vegetable grönsaker salladsdressing 

funfair nöjespark popcorn 

 

Bild 1-2: Bilderna visar hur doftburkarna preparerades.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultaten från litteraturstudierna som utfördes för att besvara de tre första 

frågeställningarna, samt resultaten från den experimentella undersökning som utfördes för att 

besvara den sista frågeställningen.  

 

Hur fungerar luktsinnet? 
Det är först under det senaste decenniet som doftforskningen har kommit igång på allvar. 

Under en lång tid i historien har man betraktat luktsinnet som något “djuriskt” och ett sinne 

som saknar intellektuella egenskaper (6). Som ett resultat av detta har man länge trott att 

människan enbart kan urskilja 10 000 dofter- en siffra som kommer från en teoretisk 

undersökning gjord på 1920-talet (6). Det var inte förens år 2014 som denna siffra 

ifrågasattes då man genom ett experiment utfört i New York kunde påvisa att människan i 

medeltal kan skilja på tusen miljarder olika dofter (6). Denna siffra kan jämföras med att vi 

med hjälp av hörseln kan uppfatta cirka 350 000 olika toner av ljud och med synen kan vi 

uppfatta runt 7 miljoner olika färger (6). Dessa sinnen är med andra ord inte i närheten av 

luktsinnets kapacitet att urskilja dofter. 

 

Luktsinnets uppgift är att registrera kemiska ämnen i vår omgivning (7). Detta sinne brukar 

kallas för vårt mest primitiva eftersom alla former av liv har haft ett behov av att kunna 

uppfatta vilka ämnen som verkar vara ätbara och vad som istället signalerar fara (8). Till 

skillnad från andra sinnen är doftsinnet redan välutvecklat hos spädbarn. Undersökningar 

visar att bebisar kan urskilja doften av sin egna mamma och hennes bröstmjölk (8). 

Evolutionärt sett har ett välutvecklat luktsinne hos nyfödda antagligen varit fördelaktigt 

eftersom det hjälper dessa att orientera sig och hitta sina föräldrar.  

 

En doft består av molekyler som transporteras via luften in i vår näsa. Väl inuti näsan fastnar 

en del av partiklarna i näshåret medan en del av molekylerna tar sig fram till den bakre delen 

av näshålan där ett utskott av nervtrådar täckta av luktepitel finns (7). Luktepitelets 

sinnesceller har utstickande cilier försedda med receptormolekyler som kan registrera 

luktämnen lösta i ett slemlager. Doftmolekylerna diffunderar genom slemlagret och binds in i 

receptorerna. Varje receptor kan enbart binda en specifik doftmolekyl och receptorerna och 

doftämnena fungerar därför som nycklar och lås som måste passa ihop. Receptorcellerna 
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sänder sedan iväg impulser som först anländer till luktbulben innanför näshålan och därefter 

vidareförmedlar luktbulben impulsen till luktloben i hjärnan som är slutet på luktnerven. 

Luktloben förmedlar sedan sinnesintrycket vidare till olika delar av hjärnan som bearbetar 

intrycket (9) (bild 3 ger en överblick över näshålans olika delar som nämns i texten).  

 

Luktintycket bearbetas av både den främre delen av hjärnan och av det limbiska systemet. I 

den främre delen av hjärnan identifieras vad som gett upphov till doften, till exempel om 

doften kommer från nybakat bröd eller brandrök (8). I det limbiska systemet kan 

associationer kopplas ihop med doften. Det är alltså denna del av hjärnan som kan koppla 

ihop doften av brandrök med fara och doften av nybakat bröd med hungerkänslor och 

välmående (7).  

                           Bild 3: Bilden visar näsans olika delar. Bild tagen från källa 11. 

 

Hur fungerar minnet? 

Våra minnen är länken mellan det förflutna och nutiden, därför spelar minnet en avgörande 

roll i våra liv. Minnet är komplext och forskare är ännu inte helt överens om hur det fungerar. 

Dock vet man idag att den tidigare bilden av att minnen sorteras i olika “fack” i hjärnan 

troligtvis inte stämmer. Numera tänker man sig att ett enda minne består av många olika delar 

och därför är ett minne utspritt över olika delar av hjärnan (12). Man kan alltså tänka sig ett 

minne som ett nätverk av nervceller som kopplas samman av synapser. Minnet av en maträtt 

består till exempel av minnet av hur den smakade, hur den luktade, vad den innehöll, hur den 
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såg ut och vart någonstans du befann dig när du åt den. Alla dessa “delminnen” formar 

tillsammans det sammansatta minnet av maträtten, men likväl är det helt olika typer av 

minnen som lagras på olika platser i hjärnan.  

 

Minnesprocessen startar med att du på något sätt exponeras för information eller ett intryck 

som du uppfattar med hjälp av dina sinnen. Sinnesintrycket når hippocampus som avgör om 

informationen är värd att lagra eller ej. I det allra första stadiet används det sensoriska minnet 

där information endast kan lagras i mindre än en sekund (12). Om hippocampus tolkar 

intrycket som oviktigt rensas minnet bort från det sensoriska minnet, i annat fall kopplas 

korttidsminnet på. I korttidsminnet kan vi minnas upp till 7 olika saker åt gången i max 20 till 

30 sekunder. Korttidsminnet kan användas för att minnas ett telefonnummer för stunden, men 

om man skulle behöva slå samma nummer en dag senare skulle man antagligen glömt bort 

det (12). Om man vill att telefonnumret ska fästas i långtidsminnet gäller det att repetera. Vid 

repetition tvingar man minnet att återkallas och för varje gång sinnesceller sänder signaler 

mellan varandra förstärks förbindelsen vilket gör att minnet till slut kan bli ett långtidsminne 

(12). Det är hippocampus som konverterar ett korttidsminne till ett långtidsminne genom att 

förstärka synapserna mellan de berörda nervcellerna med hjälp av speciella proteiner (13).  

 

Sensoriska-, korttids- och långtidsminnet kan ses som olika stadier av minnesprocessen. 

Utöver dessa tre kategorier kan man även dela in minnen efter dess innehåll. Det finns fyra 

grupperingar: det episodiska minnet, procedurminnet, semantiska minnet och det perceptuella 

minnet. Det episodiska minnet används för att minnas händelser från tidigare i våra liv. Dessa 

minnen färgas ofta av våra subjektiva upplevelser och det är därför vanligt att episodiska 

minnen förknippas med olika associationer (14). Vidare lagrar procedurminnet motoriska och 

intellektuella färdigheter som att cykla och gå. Det semantiska minnet hanterar språk- och 

faktakunskaper och till sist sköter det perceptuella minnet igenkänningen av föremål runt 

omkring oss (14). Den första gången man kunde påvisa att det finns olika typer av minnen 

som lagras i olika delar av hjärnan var år 1953 då en neurokirurg opererade bort hippocampus 

hos sin patient i hopp om att dennes epilepsi skulle botas (13). Det som då skedde var att 

patienten helt förlorade förmågan att skapa nya minnen. Det intressanta var dock att patienten 

fortfarande kom ihåg hur man cyklade och pratade, samt namnen på föremål omkring sig. 

Han mindes även det mesta från sin barndom (13). Detta visade att minnen inte lagras i 
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hippocampus, men att denna del av hjärnan har en avgörande roll när det gäller att skapa nya 

minnen. Man förstod även att olika typer av minnen lagras i olika delar av hjärnan eftersom 

att patienten fortfarande kunde lära sig nya motoriska färdigheter även om han inte hade 

någon förmåga att skapa nya semantiska, episodiska, procedurella eller perceptuella minnen 

(13).  

 

Hur lagrar hjärnan doftminnen? 

Det flesta har nog någon gång upplevt att en viss doft kan återkalla ett starkt minnen. Kanske 

påminner doften av gräs dig om sommarstugan på landet eller får lukten av lim dig att tänka 

på pysselstunderna på dagis. Dessa minnen kallas för luktframkallade autobiografiska 

minnen och är välkända för att vara starka och färgade av känslor (16). En förklaring till 

varför dessa minnen ofta är tydliga och känslostarka kan vara att doftminnen lagras i det 

limbiska systemet, där bland annat amygdala som sköter känslobearbetning och hippocampus 

som konverterar korttidsminnen till långtidsminnen ingår. Doftminnen är det enda 

sinnesintrycket som lagras i det limbiska systemet. Intryck från övriga sinnen färdas 

nämligen först till talamus och sedan vidare till hjärnbarken, vilket är hjärnans yttre skikt 

(16). Detta innebär dels att intryck från synen, hörseln och känseln måste färdas en längre väg 

för att lagras och dels att intryck från dessa sinnen inte bör vara lika känslomässigt färgade 

eftersom dessa minnen inte har en lika nära koppling till amygdala (16). 

 

Forskning visar att de flesta har svårigheter med att beskriva dofter med ord (17). Detta kan 

bero på att språkkunskaper är lagrade i hjärnbarken och därmed har doftcentrat inte en lika 

nära koppling till språket som övriga sinnen (17). Vanligtvis kan vi utan större svårigheter 

beskriva dofter som uppkommit från en känd källa till exempel apelsindoft, rökdoft eller 

doften av nybakat bröd. Men om vi däremot blir tvungna att beskriva en diffus parfymdoft 

kan det vara svårare att finna ord för lukten. Detta gäller inte för exempelvis synintryck 

eftersom vi utan svårigheter kan beskriva en bild med hjälp av uttryck för färger, former och 

nyanser. Det här visar att ett sinnesintrycks “lagringplats” i hjärnan har en stor betydelse och 

därmed kan doftminnens avvikande säte i hjärnan förklara varför doftsinnet skiljer sig så pass 

mycket från övriga sinnen.  
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Enligt utförda forskningsstudier är doftminnen som skapats före 10-års åldern starkast (16). 

Detta är oväntat eftersom minnen från tidig barndom ofta är väldigt diffusa eftersom vi 

drabbas av vad som kallas för barndomsamesi (18). Barndomsamesi innebär att de flesta har 

väldigt få minnen från tiden före 8-års åldern vilket kan bero på att hjärnan, språk, nervbanor 

och kognitiva funktioner inte är färdigutvecklade (18). En möjlig förklaring till varför lukt 

kan framkalla så pass tidiga barndomsminnen är för att så fort vi känner en ny lukt lagras 

denna direkt i minnet utan att vi behöver lukta på doften särskilt många gånger (19). Detta 

skiljer sig från exempelvis hörseln då vi behöver lyssna på en sång ett flertal gånger för att 

minnas melodin och låttexten. Dessutom påverkas inte doftminnen av retroaktiv inblandning, 

vilket betyder att minnet av en doft inte försvinner om du exponeras för en ny doft (19). 

Retroaktiv inblandning sker däremot med de flesta andra minnen, till exempel kan du ha svårt 

att minnas ditt gamla telefonnummer efter att du fått ett nytt (19).  

 

Hur påverkas inlärningen av glosor om doftsinnet inkluderas i inlärningsprocessen?  

Denna frågeställning har undersökts med hjälp av den experimentella undersökningen som 

beskrivs i metoddelen. Nedan följer en tabell (tabell 3) som visar resultaten från de två 

försökstillfällena.  

 

Tabell 3: Tabellen visar resultaten för hur varje elev presterade med och utan tillgång till 

dofter. Totalt kunde man få 10 rätt. 

Elev: Antal rätt med dofter: Antal rätt utan dofter: 

elev 1 1 2 

elev 2 10 10 

elev 3 1 1 

elev 4 10 10 

elev 5 6 4 

elev 6 8 9 

elev 7 - 1 

elev 8 4 5 

elev 9 8 10 
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elev 10 1 3 

elev 11 0 - 

elev 12 7 10 

elev 13 9 8 

elev 14 0 1 

elev 15 0 - 

elev 16  3 2 

elev 17 - 6 

elev 18 8 - 

elev 19 8 - 

 

● Under det första försöket hade eleverna med tillgång till dofter i genomsnitt 3,5 rätt 

(σ= 3,0) . Eleverna utan tillgång till dofter hade i genomsnitt 5,3 rätt (σ=3,7). Eleverna 

utan tillgång till dofter hade alltså i genomsnitt 1,8 fler rätt än eleverna som hade 

tillgång till dofter. Klassen som helhet hade i genomsnitt 4,4 rätt.  

 

● Under det andra försöket hade eleverna med tillgång till dofter i genomsnitt 6,2 rätt 

(σ= 4,0). Eleverna utan dofter hade i genomsnitt 5,7 rätt (σ= 3,8). Eleverna med 

tillgång till dofter hade alltså i genomsnitt 0,5 fler rätt än eleverna utan tillgång till 

dofter. Klassen som helhet hade i genomsnitt 6,0 rätt.  

 

Jämförelse av individuella prestationer: 

● 3 elever fick bättre resultat när de hade tillgång till dofter. (16%) 

● 3 elever hade lika bra resultat båda gångerna. (16%) 

● 7 elever hade bättre resultat när de inte hade tillgång dofter. (37%) 

● 6 elever var inte närvarande vid båda tillfällena. (32%)  
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Cirkeldiagrammet nedan (figur 1) visar fördelningen av elevernas individuella resultat.  

 

          Figur 1: Figuren visar fördelningen av elevernas resultat i form av ett cirkeldiagram. 

             Bild 4: Bilden visar försöksgruppen.  
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Diskussion 

Resultaten från den experimentella undersökning tyder på att försöksgruppen som helhet 

påverkades negativt av att ha tillgång till dofter vid inlärningsstillfället. Endast 16 procent av 

eleverna presterade bättre med tillgång till dofter, medan 37 procent presterade bättre utan 

tillgång till dofter. Dock var det 32 procent av eleverna som inte deltog vid båda tillfällena 

och därmed tillför detta en viss osäkerhet till resultaten eftersom man inte vet hur dessa 

elever skulle ha presterat vid det andra tillfället.  

 

Resultatet stämmer inte överrens med det förväntade utfallet eftersom litteraturstudierna har 

visat att stimulans av de delar av hjärnan som har en koppling till doftsinnet gynnar 

minnesbildning och inlärning. Det kan finnas några olika möjliga förklaringar till utfallet. Det 

kan till exempel bero på att eleverna blev distraherade av doftburkarna och därmed kan de ha 

lagt ner mer fokus på dessa än på att plugga på orden. Denna tendens kan urskiljas om man 

studerar de papprena som eleverna använde för att träna på att stava orden. De eleverna som 

inte hade tillgång till dofter skrev ner orden betydligt fler gånger än de elever som hade 

doftburkar. I bild 5 visas kladdpapprena som en av eleverna använde under de två tillfällena. I 

bilden kan man tydligt se att eleven skrev ner orden betydligt fler gånger när eleven inte hade 

tillgång till doftburkar. Detta kan tyda på att tillgången till dofterna utgjorde en viss 

distraktion. 

Bild 5: Bilden visar hur elev 16 har tränat på glosorna. Det högra pappret visar hur eleven 

har tränat på orden under tillfället då eleven hade tillgång till dofter. Det vänstra pappret 

visar hur samma elev tränade på orden under tillfället då eleven inte hade tillgång till dofter. 
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En annan möjlig förklaring till resultatet kan vara att doftsinnet stimulerar bildandet av 

känslomässiga minnen snarare än faktabaserade minnen. Eftersom denna undersökning gick 

ut på att lära sig glosor kan det alltså vara möjligt att det skulle vara mer fördelaktigt att 

stimulera synen, hörseln och känseln i samband med inlärningen eftersom intryck från dessa 

sinnen lagras i hjärnbarken där även språkkunskaper lagras (19). En möjlig slutsats är alltså 

att det är lämpligare att stimulera doftsinnet i samband med att man ska minnas exempelvis 

scener ur en film som har en känslomässig koppling och att de övriga sinnen är mer lämpade 

för att underlätta inlärningen av fakta och ordkunskap.  

 

Resultaten kan vidare ha påverkats av en rad andra faktorer. Exempelvis skiljer sig 

prestationsförmågan hos eleverna vilket innebär att en del av eleverna lär sig lättare, 

alternativt att de redan kunde en del av orden sedan tidigare och då bör tillgången till dofter 

inte göra någon skillnad. Dessutom kan det ha uppstått en viss förvirring hos eleverna under 

det första försökstillfället eftersom det var första gången elevgruppen provade detta koncept 

och därmed kan eleverna ha lagt fokus på att förstå uppgiften istället för att plugga på orden. 

Gruppen som helhet hade under det första försökstillfället i genomsnitt 4,4 rätt och under det 

andra försökstillfället hade gruppen i genomsnitt 6,0 rätt. Förbättring mellan det första och 

andra tillfället kan tyda på att hela gruppen var mer koncentrerade under det andra tillfället 

eftersom eleverna då visste hur allt skulle gå till. Detta innebär att resultaten från det första 

försökstillfället inte är helt tillförlitliga eftersom samtliga elever möjligen skulle ha presterat 

bättre under andra omständigheter. För att eliminera denna felkälla skulle man kunna utföra 

en testrunda innan det riktiga försöket startade.  

 

För att få mer tillförlitliga svar krävs upprepade undersökningar med större försöksgrupper. 

Om det hade funnits tid skulle man även kunna utforma försöket på ett annorlunda sätt. Det 

försök som nu utfördes testade egentligen inte om eleverna lagrade ordkunskapen i 

långtidsminnet eftersom försökstiden var begränsad till 15 minuter. För att testa om eleverna 

minns orden under en längre tid skulle man kunna upprepa förhöret en vecka efter 

inlärningstillfället och dessutom skulle man kunna ge eleverna mer tid för att plugga på 

orden.  
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Trots att resultaten från just denna undersökning inte kan påvisa att doft-stimuli förbättrar 

inlärningen av engelska glosor, kan konceptet ändå vara fördelaktigt för en del elevers 

inlärning. Detta koncept kan göra undervisningen mer interaktiv vilket kan öka 

engagemanget hos eleverna och därmed kan doftburkarna fungera som en motivation till att 

verkligen anstränga sig för att lära sig nya ord. Främst kan denna inlärningsmetod vara 

fördelaktig hos yngre elever, men en möjlig hypotes kan även vara att elever med någon slags 

funktionsnedsättning skulle kunna ha nytta av denna metod. För elever med speciella behov 

kan det underlätta att ha tillgång till olika kompletterande hjälpmedel utöver de traditionella 

läromedlena. Därmed kan det eventuellt vara gynnsamt för dessa elever att arbeta med 

doftburkar som ett hjälpmedel. Om detta arbetets omfattning varit större skulle man kunna 

upprepa samma undersökning på elever med exempelvis ADD, ADHD och dyslexi för att se 

om dessa elevers prestationer förbättras med hjälp av dofter.  
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