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Tudi o tem, kako delujejo naši možgani, se je utrdi-
lo kar nekaj napačnih razumevanj. Najbolj razširjeno 
je pojmovanje o različnem delovanju dveh možganskih 
hemisfer. Tako naj bi bili učenci razdeljeni na “levo-
-možganske” in “desno-možganske”, temu naj bi bili 
prilagojeni tudi izobraževalni programi. Bolj celostno 
ali intuitivno naj bi sprejemali učno snov “desno-mož-
ganski” učenci, za “levo-možganske “ učence pa naj bi 
bila primernejša bolj razčlenjena in podrobneje orga-
nizirana učna snov. Napačni pojmi na tem področju, 
poimenovani tudi “nevromiti”, naj bi nastali zaradi na-
pačnega razumevanja, napačnega branja in napačnega 
povzemanja in citiranja znanstvenih dognanj. 

Najbrž je najbolj razširjen in najbolj popularen “ne-
vromit” o učnih stilih. Učenci naj bi se najučinkoviteje 
učili takrat, ko je podajanje učne snovi prilagojeno nji-
hovemu učnemu stilu. Takrat naj bi njihovi možgani de-
lovali učinkoviteje. Nekateri naj bi bili bolj vidni, drugi 
bolj slušni, tretje naj bi uvrščali v kinestetično kategorijo. 
To napačno razumevanje in posploševanje naj bi temelji-
lo na tem, da imajo določeni deli korteksa ključno vlogo 
pri sprejemanju vidnih, slušnih ali kinestetičnih zaznav. 
To posploševanje in poenostavljanje seveda temelji na 
znanstvenih dejstvih. S študijem možganskih aktivnostih 
pri vsakdanjih opravilih so ugotovili veliko razpršenost 
aktivnosti po vseh možganih. Enostransko prikazovanje 
in določanje “vročih točk” za popularizacijo rezultatov pa 
vodi k napačnemu razumevanju o ločenem in določenem 
delovanju posameznega dela korteksa. Za nestrokovnjaka 
so ta navidezno dobro definirana mesta in izolirani otoki 
v delih možganov bolj razumljiva kot pa statistično do-
ločanje lokacij, kjer je možganska aktivnost presegla ar-
bitrarno določeno vrednost. To poenostavljanje pa vodi 
k še bolj grobemu poenostavljanju delovanja možganov 
k delitvi na “levo-možganske” aktivnosti in prednosti za-
znav in k “desno-možganski” aktivnosti in drugih pred-
nostih pri zaznavah. Glede na to je vprašljiva tudi teorija o 
multipli inteligentnosti ali različnih vrstah inteligentnosti 
(matematična, jezikovna, glasbena, čustvena …), ki so jo 
učitelji z navdušenjem sprejeli, ker je bila dobrodošel ar-
gument proti inteligenčnemu količniku. V kompleksnem 
in prepletenem delovanju možganov, kot ga danes opisuje 

nevrološka znanost, pa bi le na silo našli različne inteli-
gentnosti, pa tudi nobenega razloga ni, da bi to zapleteno 
delovanje skušali zreducirati na nekaj omejenih sposob-
nosti. Vendar je tudi teorija o multipli inteligentnosti del 
znanosti, ki se že vedno razvija, zato je trenutno nehvale-
žno presojati njeno veljavnost. 

Lokalizirano delovanje možganskih centrov ni v so-
glasju z delovanjem možganov, ki ga označujejo kot 
prepleteno ali znotraj povezano, zato se določena vr-
sta zaznav (vidna, slušna, kinestetična) ne obdeluje le 
izključno v točno določenem delu možganov ali le v 
desni ali le v levi polovici. Ta “nevromit” izpodbijajo 
tudi metaraziskave pedagoških raziskav in raziskave, ki 
so bile izvedene pod ustrezno nadzorovanimi pogoji. 
Res je, da najbrž obstajajo nagnjenosti k določenemu 
učnemu stilu pri posamezniku, zato pa je najbolje, da je 
učna snov v šoli podana v različnih senzoričnih oblikah 
(vidni, slušni in kinestetični).
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Desna in leva polovica možganov – 
ali res tako delujejo?
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