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vår vetenskapliga handledare Kerstin Mäkitalo vid Luleå tekniska universitet för stöd och 
vägledning med vårt examensarbete.  
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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om vi genom att öka medvetenheten hos 
elever om olika intelligenser kan främja deras individuella inlärning. Genom att aktivt arbeta 
med fem av Howard Garders åtta intelligenser introducerades eleverna till olika 
inlärningsstilar, som de sedan även fick arbeta med i ett temaarbete om sagor. Metoderna vi 
använde oss av för att mäta om en ökning skett gällande medvetenheten om intelligenser och 
om den individuella inlärningen därmed främjats, var två enkättillfällen samt sju 
loggbokstillfällen. Den första enkäten, intervjuenkäten, presenterades i början av praktiken, 
innan arbetet med intelligenserna påbörjats. Den andra enkäten, utvärderingsenkäten, 
genomfördes i slutet på praktiken för att se om en ökning av medvetenheten om intelligenser 
och individuell inlärning skett. Loggbokstillfällena genomfördes efter varje avslutat moment 
om respektive intelligens samt vid två tillfällen under temaarbetet om sagor. I loggböckerna 
fick eleverna reflektera kring arbetet om respektive intelligens samt om den egna individuella 
inlärningen. Resultatet av utvecklingsarbetet visar på en ökning av elevernas medvetenhet om 
intelligenser. Detta anser vi även bidragit till att elevernas individuella inlärning kunnat 
främjas. 
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Bakgrund 
 
Val av arbetsområde 
 
Dagens skola ställer stora krav på den enskilde eleven. Läroplanens intention är att eleven ska 
ta ett personligt ansvar för sina egna studier samt att eleven ska förberedas för ett framtida 
samhälle, som förändras i allt snabbare takt. Kvantitativ kunskap i form av fakta är inte längre 
tillräcklig kunskap för eleverna, utan de måste även ha kännedom om hur man tar till sig 
kunskap på bästa sätt så att kunskapen blir kvalitativ och eleverna blir aktiva i sin egen 
lärandeprocess. 
 
Varje individ har enligt Howard Gardner, professor i kognitiv- och utvecklingspsykologi vid 
Harvard College, en egen inlärningsstil eller intelligens. Gardner har definierat åtta olika 
intelligenser (lingvistisk-verbal, logisk-matematisk, visuell, auditiv, kroppslig-kinestetisk, 
interpersonell, intrapersonell och naturalistisk intelligens), vilka kan underlätta elevers 
individuella inlärning om de får kännedom om dessa i undervisningen. Lingvistisk-verbal och 
logisk-matematisk intelligens är dominerande inlärningsstilar i dagens undervisning och 
tillgodoses i stor utsträckning genom att traditionella arbetsmetoder såsom att läsa, skriva och 
räkna används i undervisningen. I och med detta kommer elever som tillhör någon av de 
övriga sex intelligenserna ofta i skymundan i skolans undervisning. Eftersom dessa elevers 
behov enligt oss inte tillgodoses i tillräckligt stor utsträckning utvecklas inte heller dessa 
elevers individuella lärande i positiv bemärkelse. Detta är något som vi båda har erfarit under 
vår egen skolgång samt observerat under tidigare praktiktillfällen.  
 

Einstein, Churchill och Edison hade inlärningsstilar som inte passade in i deras skolors system. 
Samma brist på samstämmighet är idag ett faktum för miljontals andra. Det är förmodligen den 
främsta enskilda orsaken till att människor misslyckas i skolan. (Dryden, Vos, 2001, s 339).  

 
Vår intention med vårt utvecklingsarbete är att ge eleverna de redskap de behöver för att 
själva kunna lära på det sätt som passar dem bäst. Genom att använda intelligenser som 
arbetsmetod kan elever bli medvetna om olika sätt att lära och vi anser att deras möjlighet till 
ett främjat individuellt lärande därmed kan öka. Vi har valt att arbeta med fem av Howard 
Gardners åtta intelligenser: lingvistisk-verbal, visuell, auditiv, logisk-matematisk och 
kroppslig-kinestetisk intelligens. Anledningen till att vi valde att arbeta med dessa fem är att 
vi anser att de är intressanta att arbeta med i vår ämneskombination, svenska och engelska, 
samt att de var ett lämpligt antal att arbeta med under den tid som fanns till förfogande under 
utvecklingsarbetet.  
 
Kunskapssyn 
 
Vad är kunskap? 
Teorin om kunskap och vetande kallas för epistemologi, efter grekiskans episteme; kunskap, 
och den behandlar frågor om ”kunskapens ursprung och natur, vad som avses med kunskap, 
vilken typ av kunskap som är särskilt värdefull och hur man kan nå fram till kunskapens 
innersta kärna” (Andersson, 2000, s 32). Denna syn på kunskap bestäms av hur både 
utbildning och inlärning utförs och individens kunskap utvecklas i två sammanhang, dels i 
arbete och dels genom interaktion (Andersson, 2000). Olga Dysthe (1996), filosofie doktor i 
språkvetenskap, definierar kunskap som allmänt accepterad sanning som när den väl har blivit 
vedertagen rymmer auktoritet. Hon anser att om skolan har en sådan kunskapssyn blir 
konsekvensen att kunskap är något som förmedlas och överförs från lärare till elev.  
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Atomistisk kunskapssyn 
Anna Hedin och Lennart Svensson (1997), författare till Nycklar till kunskap, skriver att 
traditionellt sett betraktas kunskap som mindre beståndsdelar, en mängd fakta eller färdig 
kunskap, som eleven tillägnar sig och lär sig genom att lägga de nya kunskaperna till de redan 
inlärda. Detta benämns som en kvantitativ eller atomistisk kunskapssyn där fler fakta ska 
resultera i att eleven når en större kunskap. Denna syn på kunskap kan även betecknas som 
ytinriktad och således blir lärarens uppgift att förmedla kunskap till eleverna så effektivt som 
möjligt samt att kontrollera att de tillägnar sig kunskapen. Vidare menar de att denna 
traditionella förmedlingspedagogik medför att eleverna blir mer passiva och det primära i 
undervisningen blir att återge vad någon annan redan tänkt, dvs läraren.  
 
Birgit Lendahls och Ulla Runesson (1995), lärarutbildare och verksamma på institutionen för 
metodik vid Göteborgs universitet, menar att formell kunskap ofta är indelad i ämnesområden 
i undervisningen där eleven enbart får ta del av färdiga fakta, delarna, dvs de får ta del av 
resultatet av forskningen, vilket kan resultera i att eleven uppfattar kunskap som 
”osammanhängande och produktinriktat” (Lendahls & Runesson, 1995, s 28). Liknande 
tankegångar framför Hedin och Svensson när de skriver att denna kunskapssyn kan liknas 
”vid ett ackumulerande av fakta i ett ibland ganska tomt kärl”, och i och med detta 
förfarningssätt blir utbildningen endast ”en produkt som konsumeras, snarare än den 
studerandes egna, aktiva lärandeprocess” (Hedin & Svensson, 1997, s 13). 
 
Holistisk kunskapssyn 
Den holistiska kunskapssynen står i stark kontrast till den atomistiska. Denna syn menar att 
varje individ utvecklar en tankestruktur för att kunna förstå sin omvärld. Den nya kunskapen 
som man tillägnar sig uppfattas som meningsbärande helheter, som ska infogas i den redan 
befintliga kunskapsstrukturen och därmed omvandlas den. Fakta omstruktureras således till ny 
förståelse för individen. Enligt detta synsätt blir kunskapen djupinriktad eftersom att eleven 
inte bara får en kvantitativ ökning av faktakunskaper utan även erhåller ett kvalitativt 
tänkande och förståelse för kunskap. Denna kunskapssyn kan även benämnas kvalitativ eller 
konstruktivistisk eftersom eleven konstruerar eller bygger upp en bild av verkligheten. Det 
centrala med detta kvalitativa synsätt är lärandeprocessen, och lärarens uppgift blir därmed att 
mer aktivt agera som handledare och stödja eleverna i deras kunskapsinhämtning istället för 
att förmedla färdig kunskap till dem (Hedin & Svensson, 1997). 
 
Lendahls och Runesson (1995) förespråkar att eleven kan få förståelse för hur kunskap 
utvecklas, dvs hur tankeprocess och fakta bildar en helhet, om undervisningen omstruktureras 
från kvantitativ till kvalitativ. Kunskapen kan under sådana förhållanden bestå av följande tre 
aspekter: 1. Konstruktiv (holistisk), kunskap där lärande är beroende av elevens förståelse av 
omvärlden, 2. Kontextuell kunskap där elevens kunskap är beroende av kontexten, 
sammanhanget och 3. Funktionell kunskap där eleven ser värdet i det som lärs in. Genom att 
konkretisera olika kunskapsaspekter kan läraren öka elevens medvetenhet om vad denne lär 
sig och varför, vilket kan öka möjligheten till ett mer effektivt lärande.  
 
Synen på intelligens 
 
Intelligenstestet 
Den franske psykologen Alfred Binet (1857-1911) och hans medarbetare, Theodore Simon 
(1873-1961), ansåg att för att mäta intelligens krävs det att man tar hänsyn till aspekter som 
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utgår från människans språkliga och matematiska begåvning. Med det i åtanke utformade de i 
början på 1900- talet intelligenstestet. Intelligenstestets syfte var att på ett tidigt stadium 
upptäcka efterblivna barn och på så sätt kunna placera dem på rätt kunskapsnivå i skolan. 
Detta blev ett populärt test som länge tillämpades, inte bara i skolan, utan även i samband 
med militärtjänstgöring och arbetsansökan. Även idag koncentreras i allmänhet 
undervisningen vid de språkliga och matematiska begåvningarna hos individer, vilket bevisar 
vilken genomslagskraft intelligenstesten haft på skolsystemet (Gardner, 1998a). 
 
Kritik mot intelligenstestet 
Mycket kritik har emellertid riktats mot intelligenstesterna, där det sagts att dessa test endast 
gynnar de individer som lever i samhällen där de har skolundervisning, och där det krävs en 
vana med penna och papper samt en vana vid att lösa uppgifter som har standardiserade svar 
(Gardner, 1998a). Jean Piaget (1896-1980), en av pedagogikens mest framstående namn, var 
en av dem som aldrig öppet kritiserade intelligenstesterna. Emellertid var hans forskning 
inriktad på den intellektuella utvecklingen hos individen och han var mer intresserad av 
tankeverksamheten än av att, som intelligenstesterna, mäta intelligensens kraft och skärpa 
(Kroksmark, 2003). Ytterligare ett betydande namn inom pedagogiken är Lev Vygotskij 
(1896-1934) och han ifrågasatte intelligenstester officiellt, till skillnad från Piaget. Han ansåg 
att intelligenstesten inte visade individens potentiella intellektuella resurser, och inte heller 
vilken möjlighet individen har att utvecklas (Gardner, 1998a). Vygotskij var av den åsikten att 
inga former av intelligenstester är kapabla till annat än att mäta vad individen kan och vet 
redan innan testet utförs. Vidare ansåg han att all pedagogik och alla tester gällande 
intelligens ska handla om utveckling (Kroksmark, 2003). 
 
En nutida forskare inom intelligensområdet som även motsätter sig intelligenstester är 
Howard Gardner, professor i kognitiv- och utvecklingspsykologi vid Harvard College 
(Gardner, 1998b). Han menar att intelligenstesterna, och den intelligenskvot som blir 
resultatet av dessa, enbart berättar hur individen klarar sig i skolans värld, och hur individen 
tillämpar den kunskap som skolan förser den med. Testen säger emellertid inget om hur 
individen klarar sig senare i livet. Vidare menar han att den siffra som utgör intelligenskvoten 
kommer att påverka hela individens framtid, på det sätt att både individen själv och läraren i 
fråga kommer att döma honom/henne efter den under hela skoltiden, och kanske genom hela 
livet. Gardners egen definition av mänsklig intelligens innefattar en rad olika faktorer, såsom 
att individen måste vara kapabel att lösa konkreta problem och tackla verkliga svårigheter. 
När personen är kapabel att göra detta, kan denne även ges en möjlighet att upptäcka nya 
problem, vilket i sin tur leder till ökad kunskap (Gardner, 1998a). 
 
Synen på lärande 
 
Vad är lärande? 
Det finns flera olika sätt att betrakta begreppet lärande. Ett av dem är det traditionella 
synsättet där lärande avser överföring av kunskap och innebär att undervisningen utförs via en 
linjär modell: lärare→stoff→elev. Lärarens uppgift blir således att vara kunskapsförmedlare 
till eleven, och stoffet förenklas och struktureras i mindre delar så att eleven möter ett 
problem i taget (Lendahls & Runesson, 1995). Enligt Curt Andersson (2000), 
universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi ger den traditionella utbildningen 
visserligen undervisningen ett stort utrymme, men man måste dock vara medveten om att det 
som lärs ut inte alltid är det som lärs in av eleven. 
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Lendahls & Runesson (1995) framhåller även att lärande kan ses som en följd av elevens 
mognad, dvs att eleven naturligt utvecklas mot en uppfattning om lärande, samt närmar sig ett 
mer vetenskapligt sätt att tänka. Dessa teorier betonar att den lärande måste med hjälp av egna 
aktiviteter förbättra sina kunskaper. Lärarens uppgift blir i det här fallet att skapa situationer 
för eleven där den kan upptäcka och förvärva erfarenheter. Dessa tankegångar knyter an till 
den amerikanske pedagogen och filosofen John Deweys (1859-1952) formulering ”learning 
by doing”, dvs ”lärande genom praktiskt arbete” (Stensmo, 1994, s 185). Med andra ord såg 
han lärandet som en aktiv process, ett görande där den lärande eleven ska vara i centrum i 
undervisningen, den aktive, medan lärarens roll blir att vara handledare, den passive 
(Stensmo, 1994). Eleven ska genom detta förhållningssätt i skolans undervisning tillgodogöra 
sig både en metod för lärande och nya insikter istället för ”själva insikten i sig” (Andersson, 
2000, s 47). Dewey ansåg även att skolans funktion skulle vara ”som ett laboratorium och inte 
ett auditorium” (Andersson, 2000, s 46). 
 
Livslångt lärande 
Vid 1960-talets slut lanserades begreppet livslångt lärande av UNESCO1 och vad som avsågs 
var att lärande var en pågående individuell process. Det finns två sätt att se på det livslånga 
lärandet; dels att individens lärande fortgår under hela livet, och dels att det livslånga lärandet 
inte enbart sker inom skolans formella utbildningar, utan även i individens förvärvs– och 
vardagsliv (Alerby, Kansanen & Kroksmark, 2000). 
 
Per-Erik Ellström, docent i pedagogik, betraktar i enlighet med detta livslångt lärande som 
”en kontinuerlig pågående process som kan framstå som antingen avsiktligt planerad och 
därmed medveten eller som i högsta grad omedveten för individen ifråga” (Ellström, 
Gustavsson, & Larsson, 1996, s 67). Andersson (2000) har i sin bearbetning av den 
definitionen om livslångt lärande Åke Jerkedal, docent i pedagogik, kommit fram till. Han 
menar att lärande sker i undervisningssammanhang, men även utanför den faktiska 
utbildningen. Synen på lärandet som en fortlöpande process, som inte enbart sker i skolan, 
klargörs enligt följande: 
 

Om vi har förmåga och är förhandsinställda på att ta emot och bearbeta dessa intryck och impulser 
kan resultatet bli ett kontinuerligt livslångt lärande. På det sättet kan lärande sägas vara ett större och 
viktigare begrepp än utbildning och kan som bäst pågå under hela livsprocessen om individen är 
inställd på lärande och medveten om lärandeprocessen  (Andersson, 2000, s 83). 

 
Begreppet livslångt lärande förknippas med positiva tankegångar eftersom människan 
förväntas att lära hela livet och den generella inställningen är att lärande är av vikt. Eva 
Alerby, Pertti Kansanen och Tomas Kroksmark, författare till Lära om lärande, menar att det 
existerar ”en lärandepotential i livslångt lärande, men/…/att det krävs en nyorientering och ett 
nytänkande” (Alerby, Kansanen & Kroksmark, 2000, s 170), där bl a nya metoder måste 
prövas och ibland även misslyckas. Vidare är tanken att detta livslånga lärande även ska 
fungera som verktyg för människan så att hon kan leva upp till framtida krav samt själva 
forma utvecklingen i familj-, arbets- och samhällsliv (Alerby, Kansanen & Kroksmark, 2000). 

                                                 
1 UNESCO; UNE´SCO,  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, FN:s organ för 
internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, inrättat 1946. 
(Nationalencyklopedin. WWW). 
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Synen på inlärning 
 
Kognitiv inlärning 
Med inlärning menas konsten att tillägna sig kunskap. En av de mest framstående teorierna 
gällande inlärning är den kognitiva. Ordet kognition har sitt ursprung i latinets ”cognitio” och 
betyder ”uppfatta” eller ”tänka”. Tankar om, och tolkning av världen ses som det primära i 
denna teori, och utgår ifrån att människan är en tänkande, medveten och rationell varelse som 
använder sina erfarenheter för att bilda sig en uppfattning om världen runtomkring (Hwang & 
Nilsson, 2003). 
 
Kognitiv forskning utmärks av två stora forskare som båda satt bestående spår i pedagogiken 
genom deras teorier: Jean Piaget och Lev Vygotskij. Piagets teorier av mänsklig kognition har 
gjort honom till en av den kognitiva inlärningens stora teoretiker. Han började på 1920-talet 
forska kring människans intellekt. Genom att utföra en variation av olika intelligenstester på 
barn och ungdomar blev han särskilt intresserad av de fel som försökspersonerna gjorde. 
Piaget var av den åsikten att det viktigaste inte var om försökspersonerna löste uppgiften rätt, 
utan hur de resonerade sig fram till vad de ansåg var den bästa lösningen på problemet. Hans 
utvecklingsmodell bygger på att individen passerar många olika stadier för att utvecklas 
kunskapsmässigt, och att denne inte kan gå vidare till nästa stadium förrän den har uppnått 
målen i det förra (Gardner, 1998a). Dessa utvecklingsstadier sker enligt Piaget under 
uppväxten, och alla barn går igenom samma stadier. Vidare menar han att det snarare handlar 
om att hjärnan genomgår en förändring under uppväxten, baserad på ålder, snarare än att 
inlärningsprocessen är individuell (Kroksmark, 2003). 
 
Vygotskij anses vara Piagets motsats gällande den kognitiva inlärningen. Han lade stor vikt på 
den sociala aspekten vid inlärning, till skillnad från Piaget, som inte såg något samband 
mellan det sociala samspelet med andra individer och inlärning. Vygotskij menar att all 
inlärning och all utveckling hos individen ”är ett uttryck för socialt lärande, införlivade av 
sociala tecken samt internalisering av kultur och sociala relationer” (Kroksmark, 2003, s 450). 
Han anser att människan ständigt lär genom att utveckla kunskaper och upplevelser av andra. 
Individen och dess medmänniskor ligger, enligt Vygotskij, ständigt i förändring på väg mot 
ny kunskap, baserat på det människan redan behärskar. Han definierade inlärning som en: 
”social process, vilken medför att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen och 
kulturen kan därför sägas vara social” (Kroksmark, 2003, s 447). Vygotskij menar således att 
all utveckling inom kunskap sker kontinuerligt, till skillnad från Piagets teorier, som 
förespråkar att människan måste ha tillryggalagt ett utvecklingsstadium innan man kan gå 
vidare till nästa (Kroksmark, 2003). 
 
Aktivitetspedagogiken 
Vygotskijs teorier har haft stort inflytande över svensk pedagogik och har tillsammans med 
John Deweys teorier mynnat ut i aktivitetspedagogiken (Kroksmark, 2003). Dewey har även 
haft ett stort inflytande på 1900-talets pedagogiska tänkande genom sitt synsätt på skola, 
samhälle och lärande (Egidius, 2002). Han menar att eleverna tillämpar kunskap på bästa sätt 
genom att försättas i en verklig erfarenhetssituation, en situation som individen vill veta mer 
om, för dess egen skull. Deweys kunskapssyn framhåller även, liksom Vygotskijs, vikten av 
det sociala samspelet för att tillämpa sig kunskap. Han anser att: ”Skolan behöver för att bli 
fullt effektiv mer tid för gemensamma aktiviteter där de som ska undervisas deltar så att de 
kan förvärva ett socialt medvetande med hjälp av sin egen förmåga” (Dewey, 1999, s 76ff). 
Vidare menar han att kunskap bäst förvärvas genom aktivitet, att skolans 
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undervisningsmetoder måste stå i samband med aktivitet eller sysselsättningar för att eleven 
ska uppnå mesta möjliga kunskap (Dewey, 1999). Vygotskij poängterar dessutom vikten av 
lärarens ansvar, där denna ska skapa förutsättningar i klassrummet för det sociala och aktiva 
lärandet, och att det är metoden i själva lärandet som är det centrala för lyckad inlärning 
(Kroksmark, 2003). Dewey underströk emellertid att alla handlingar (aktiviteter) av både 
eleven och läraren måste vara riktade mot något bestämt, dvs ha både ett motiv och ett 
specifikt innehåll för att inlärningen ska uppfattas i positiv bemärkelse (Andersson, 2000): 
 

Intresse och disciplin är korrelerade aspekter av målinriktad verksamhet. Intresse innebär att man 
fördjupar sig i de objekt som bestämmer aktiviteten och som tillhandahåller medel och hinder för 
dess förverkligande. Varje målinriktad aktivitet inbegriper distinktion mellan en tidigare ofullständig 
och en senare kompletterande fas och den inbegriper också övergångsstadier. Att ha ett intresse 
betyder att man i en kontinuerligt utvecklande situation i stället för att använda det isolerat tar emot 
det som kommer (Dewey, 1999, s 180). 

 
Vidare menar Dewey (1999) att skolundervisningens värde ligger i huruvida den är kapabel 
att skapa en längtan hos eleven till en växande kunskap. Detta anser han endast kan uppfyllas 
om skolan erbjuder en aktivitetsbaserad undervisning, eftersom aktiva vanor inbegriper tanke, 
uppfinningsförmåga och initiativ som krävs för att eleven ska kunna tillämpa strategier för ny 
kunskap. 
 
Multipla intelligenser 
 
Howard Gardners åtta intelligenser 
I slutet av 1970-talet började Howard Gardner skriva en bok vid namn Frames of Mind (De 
sju intelligenserna) som baseras på hans forskning om att alla människor inte använder sig av 
samma metod eller intelligens vid inlärning. Boken publicerades 1983 och väckte stor 
uppståndelse i pedagogvärlden, vilket resulterade i att Gardners teori om multipla 
intelligenser började användas flitigt i skolan, och ofta i projektform. Experimenten har i 
huvudsak gått ut på att försöka väcka dessa intelligenser hos individer för att ge eleverna 
bättre möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt (Lazear, 1998). De sju intelligenserna som 
avses är lingvistisk-verbal, logisk-matematisk, visuell, auditiv, kroppslig-kinestetisk, 
interpersonell och intrapersonell intelligens (Gardner, 1998b). Även en åttonde intelligens, 
naturalistisk intelligens har senare gjort sig gällande i Gardners teori om multipla intelligenser 
(Lazear, 1998). 
 
Enligt Gardner är vanliga särdrag hos elever som lär bäst genom lingvistisk-verbal intelligens 
att de är metodiska och tycker om att lyssna, skriva och läsa. De har även en förkärlek till 
ordlekar och har ofta ett bra detaljminne. Vidare menar han att dessa personer lär sig bäst 
genom att lyssna och återberätta och spelar gärna teater. De uppskattar även att delta i 
debatter och diskuterar gärna. Denna intelligens är vanlig i dagens traditionella skola och 
tillsammans med logisk-matematiska intelligens dominerar de i undervisningen (Dryden & 
Vos, 2001). 
 
Individer som lär bäst genom att tillämpa den logisk-matematiska intelligensen kan enligt 
Gardner lätt se sammanhang i texter och har förmågan att tänka analytiskt. Personen i fråga 
behärskar även abstraktioner (Steinberg, 1994). Vidare uppskattar de att arbeta med praktiska 
experiment och vill ha kontroll på sin omgivning, dvs. saker och ting måste finnas på 
bestämda platser och att allt ska göras i tur och ordning. Typiska särdrag hos dessa individer 
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är enligt Gardner att de tycker om att vara exakta, uppskattar problemlösning och har en 
fallenhet för matematik (Dryden & Vos, 2001). 
 
De individer som lär bäst genom den visuella intelligensen har ofta sinne för form, har god 
färgkänsla, använder metaforer och har ofta lätt för att förstå kartor, tabeller och diagram. De 
lär även genom att lagra minnesbilder, vilket gör att de gärna ritar och använder sig av den 
estetiska sidan. De tittar även gärna på film eller gör sin egen och använder gärna symboler av 
olika slag i inlärningen (Dryden & Vos, 2001). Vidare framhåller Gardner att visuella 
människor ofta passar de traditionella intelligenstesten eftersom testen ofta innehåller 
uppgifter som dessa personer har lätt för (Steinberg, 1994). 
 
Den auditiva intelligensen innefattar de individer som helst tillämpar rytm, toner och musik 
vid inlärning. Detta innebär bl a att man spelar instrument, att man lär genom sång och att 
man slappnar av till musik. Gardner menar att dessa elever även gärna skriver sin egen musik 
och vill ofta integrera musik i andra ämnen. Troliga särdrag hos individer som hör till den 
auditiva intelligensens är att de är känsliga för tonhöjd, rytm och tonkvalitet (Dryden & Vos, 
2001). 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens hamnar ofta i skymundan i skolans värld. Dessa individer lär 
lättast genom att använda kroppen, genom att prova på och ta på stoffet. Gardner menar att 
dessa personer oftast lär sig långsammare än övriga elever, eftersom de behöver mer tid att 
träna och de har ofta svårt att sitta still (Steinberg, 1994). God kroppskontroll, bra reflexer, 
duktig på hantverk och en förkärlek till att agera är vanliga särdrag hos individer med 
kroppslig-kinestetisk intelligens (Dryden & Vos, 2001). 
 
De individer med Interpersonell intelligens är enligt Gardner ofta ledartyper som har lätt att ta 
folk och organisera. De har ofta många vänner, och är lyhörda för andra människors känslor 
(Steinberg, 1994). Vidare menar han att de trivs i undervisningssituationer då de får arbeta i 
grupp samt att ta många raster för att ta kontakt med andra. De arbetar även helst med 
övningar som innebär kommunikation med andra (Dryden & Vos, 2001). 
 
Intrapersonell intelligens ses som den interpersonella intelligensens motsatts. Dessa individer 
vill ofta vara ensamma och vill bestämma sina egna villkor för inlärning. De är även ofta 
väldigt medvetna om sin egen person och sina egna känslor (Steinberg, 1994). Vidare 
framhåller Gardner att dessa personer ofta vill skilja sig från mängden och är väl medvetna 
om sina styrkor och svagheter. Dessa elever trivs med övningar som tillåter dem att reflektera 
över sin egen person och skriver gärna dagböcker och berättelser om sig själv. De kan arbeta 
med andra, men helst bara i mindre grupper och föredrar personliga, ”intima” samtal, i 
jämförelse med samtal i stora grupper (Dryden & Vos, 2001). 
 
Individer som bäst lär genom naturalistisk intelligens är lyhörda för naturen och hur man bäst 
främjar inlärning för dessa elever är att låta dem experimentera, ordna och systematisera och 
låta dem arbeta med att se likheter och släktskap i växter och djur. De vill också enligt 
Gardner gärna göra exkursioner i naturen (Dryden & Vos, 2001). 
 
Gardner menar att det är viktigt att acceptera att alla människor lär sig på olika sätt och att 
arbeta med multipla intelligenser i skolan skulle resultera i att eleverna utbildningsmässigt blir 
effektivare. Vidare anser han att de flesta elever skulle prestera bättre i skolan om ämnena 
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skulle presenteras på varierande sätt och om inlärning kunde mätas på olika sätt (Gardner, 
1998b). 
 
Metakognition och metaintelligens 
När det gäller multipla intelligenser används ofta begrepp som metakognition och 
metaintelligens. Författaren David Lazears definition av metakognition innefattar människans 
förmåga ”att lägga upp en plan för att få fram den information som krävs, att vara medveten 
om /…/ egna steg och strategier under problemlösandet och att reflektera över och bedöma 
hur fruktbart /…/ eget tänkande är” (Lazear, 1996, s 18). Denna metakognitiva process 
benämns även som ett inre samtal där människans förmåga om vad den vet respektive inte vet 
diskuteras. Vidare poängterar Lazear (1996) hur oumbärligt det är att elever lär sig att 
utveckla och förbättra sin förmåga att förstå och lära. Metaintelligens, eller multipla 
intelligenser, kan i sin tur ses som en förlängning av metakognition och är en av 
undervisnings- och inlärningsformerna där eleverna får hjälp att fortsätta utveckla sin 
intelligens: ”alla människor är retarderade på vissa områden, samtidigt som de är begåvade på 
andra /---/ Begreppen ger oss en förhoppning om att alla människor kan fortsätta att utveckla 
sin intelligens genom hela livet” (Lazear, 1996, s 18). 
 
Individuellt lärande 
 
Didactica Magna 
1627 påbörjades Didactica Magna av den tjeckiske pedagogen och teologen Johann Amos 
Comenius (1592 - 1670), men verket publicerades emellertid inte förrän 1657. Detta verk kom 
att få stor betydelse för didaktiken och pedagogiken och skulle systematisera 
undervisningslärans grundsyner. Comenius förespråkade vikten av individualisering i skolan 
då han krävde att undervisningen skulle anpassas till elevernas mognadsnivå och ålder samt 
att svårighetsgraden skulle varieras under undervisningens gång: ”Lärjungarna skall inte 
tvingas till något, som de inte frivilligt vill och som inte står i överenskommelse med deras 
ålder och med ett metodiskt förfaringssätt” (Comenius, 1989, s 149). 
 
Montessoripedagogiken 
Montessoripedagogiken gjorde sig gällande som utbildningsform i början av 1900 talet. Enligt 
denna pedagogiks grundare, läkaren och reformpedagogen Maria Montessori (1870-1952), 
behöver alla elever hjälp föra att kunna lära, men själva inlärningen måste eleven klara av 
genom självständigt arbete. Montessoripedagogiken betonar frihetsbegreppet, 
självverksamhetsprincipen, arbetsmiljön och det speciella arbetsmaterialet, vilka underlättar 
elevens inlärning från det konkreta till det abstrakta. Denna pedagogik har även en djupare 
syn på individen och förespråkar att den växande människan förfogar över en mängd dolda 
resurser som kan utvecklas om undervisningen anpassas till individens utvecklingsnivå och 
behov. Vid inlärningssituationen försöker man exempelvis stimulera så många av elevens 
sinnen som möjligt, och den motoriska aktiviteten är av största betydelse vid elevens 
intellektuella träning.  Med detta avses en individualisering av elevens lärande, vilken kan 
leda till en mer mångsidig personlighetsutveckling hos eleven (Svedberg & Zaar, 1998). 
 
Den nya pedagogiken 
Under 1970-talet förändrades synen på lärande från den traditionella undervisningen till den 
fria pedagogiken. Den amerikanske psykologen och psykoterapeuten Carl Rogers (1902-
1987) ville få fram en motvikt till den rådande synen på utbildning. Lärandet ska, enligt 
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Rogers, mynna ut i ett förändrat beteende och verklig inlärning måste motsvara elevers behov. 
Följande tankar hade Rogers gällande individuellt lärande: 
 

Eleven måste ha ett personligt engagemang. Detta innebär att såväl känsla som intellekt aktiveras i 
såväl inlärningssituation som inlärningsprocess. /---/ Eleven vet bäst huruvida inlärningssituationen är 
anpassad till hans eller hennes egna behov, förkunskaper, intressen etc (Andersson, 2000, s 68). 

 
Rogers betonar även att denna nya pedagogik står i stark kontrast till den traditionella 
undervisningen. Kunskapsförmedling menar han passar bättre i gångna tider, som inte 
förändrar sig lika fort som vår egen tid. Utbildningens viktigaste roll blir således att underlätta 
inlärningen samt överge traditionella utbildningssätt (Andersson, 2000). 
 
Hur främjas individuellt lärande? 
Senare forskning har pekat på vikten av att individuella inlärningsstrategier får utrymme i 
skolan. Enligt lärarna och författarna Lena Boström och Hans Wallenberg (1997) har skolan 
traditionellt inriktat sig på de elever som lättast lär genom att se och lyssna. Forskningen visar 
likväl att majoriteten av eleverna bäst lär genom praktisk tillämpning och genom att röra på 
sig. Att kunna erbjuda undervisning som är individanpassad är menar Boström och 
Wallenberg är av största vikt för att minska på antalet elever som lämnar grundskolan utan 
fullständiga betyg.  
 
För att kunna främja individuellt lärande bör läraren enligt Lendahls och Runesson (1995) 
vara medveten om både den yttre och inre metoden som används i inlärningsprocessen. Den 
yttre metoden avser lärarens beteende i den organiserade inlärningsmiljön medan den inre 
metoden används av eleven vid individuella tolkningar av det som lärs ut. Vid problemlösning 
tillämpar de flesta elever samma strategiska tillvägagångssätt där man formulera och testar 
olika hypoteser. Vid uppkomsten av problem försöker eleven emellertid inte att finna orsaken 
till problemen. Tvärtom så lämnas det misslyckade förklaringsförsöket och man väljer ett 
annat alternativ som så effektivt som möjligt löser problemet, men med minsta möjliga insats 
av eleven. Elever bör således bli medvetna om hur de går tillväga vid problemlösning, vilka 
tankar och handlingar som används. Dessutom är de i behov av att lära sig att kritiskt granska 
för- respektive nackdelarna för lösningarna. Undervisningen kan på detta sätt lära eleven att 
bli mer medveten om sitt eget lärande och han/hon erhåller samtidigt en konstruktiv kunskap, 
får ”en helhetsbild av kunskapen där begrepp, procedurer och processer är relaterade till 
varandra” (Lendahls & Runesson, 1995, s 29). Med medvetna val av metod samt användandet 
av relevant stoff i undervisningen kan det således finnas en ökad möjlighet att det sker en 
ökad kunskapsutveckling individuellt för varje elev (Lendahls & Runesson, 1995). 
 

Förankring i styrdokumenten 
 
För att förankra vårt utvecklingsarbete valde vi att visa på kunskapssynen och synen på 
intelligenser och individuell inlärning i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 
samt i kursplanen för svenska. 
 
Kunskapssyn 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) talas det genomgripande om 
kunskapssyn. I det första kapitlet, som behandlar skolans värdegrund och uppdrag, beskrivs 
hur skolans kunskapssyn ska vara: ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 
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stimuleras att inhämta kunskaper” (Lpo 94, s 7). Vidare betonas att om skolan ska kunna 
främja elevers lärande förutsätts ”en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag, och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker” (Lpo 94, s 8). Således är inte kunskap ett entydigt begrepp, och 
förtydligas ytterligare med hjälp av fyra olika kunskapsformer: fakta-, förståelse-, färdighets- 
och förtrogenhetskunskap, ”som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa 
former balanseras och blir till en helhet” (Lpo 94, s 8). Detta överensstämmer med Lazears 
teori (1996) att det är av största vikt att elever lär sig att utveckla och förbättra sin förmåga att 
förstå och lära, vilket är en stor del av vårt syfte med utvecklingsarbetet. 
 
Inlärningsstilar 
Lärarens undervisning och elevens lärande om multipla intelligenser och inlärningsstilar 
fastslås i Lpo 94 att ett av skolans uppdrag är att förse eleverna med tillvägagångssätt och 
strategier som främjar deras lärande: ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex 
verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lpo 94, s 7). Vidare 
säger Lpo 94 att både skola och lärare ska eftersträva att eleven möjliggörs flera olika 
inlärningsstilar i sin lärandeprocess genom att stimulera eleven till att vilja lära, för sin egen 
skull. Att undervisningen ska innefatta de teoretiska såväl som de praktiska och estetiska 
aspekterna poängteras även samt att eleverna ska få prova på olika uttryck för kunskap. 
 
Att enbart koncentrera undervisningen till de två rådande intelligenserna i skolan, lingvistisk-
verbal och logisk-matematisk intelligens, kan medföra till att eleverna fortsätter att passiv 
lyssna på läraren istället för att aktivt tillägna sig kunskap med hjälp och stöd av sin 
personliga inlärningsstil. 
 
Vad gällande inlärningsstilarnas betydelse för lärandet säger kursplanen i svenska att: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska stäva efter att eleven /---/ 
- förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på 
egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för 
att bilda och befästa kunskaper (Kursplanen i svenska. WWW). 

 
Detta anser vi visar på vikten av att eleverna ges de redskap som är nödvändiga för att de ska 
kunna finna det sätt de bäst lär på. Ett sätt att kunna uppnå detta anser vi vara att som lärare 
arbeta med Howard Gardners åtta intelligenser för att eleverna på så sätt ska bli medvetna om 
att de finns flera olika sätt att tillämpa sig kunskap på. 
 
Individuell inlärning 
Att skolans undervisning ska utgå från den enskilde eleven är även en återkommande tanke i 
Lpo 94. Om elever medvetandegörs om olika sätt att tillämpa sig kunskap och lära kan skolan 
uppnå Lpo 94:s åliggande om ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (Lpo 94, s 
5). Vidare fastslås det redan i kapitel ett, som behandlar en likvärdig utbildning, att 
”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94, s 6). Varje 
elev har således rätt att få kännedom om på vilket sätt de bäst lär och all undervisning bör 
utgå från vad eleven redan behärskar för att denne ska kunna gå vidare i sin 
kunskapsinhämtning. 
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Vad beträffar individuellt lärande förespråkas även i Lpo 94 att eleven själv ska blir mer 
delaktig i sitt eget lärande och utbildning genom att de uppmanas att ta ett personligt ansvar 
för sina studier. Individuell inlärning ger med detta i åtanke inte bara stort ansvar till eleven, 
utan även till läraren, som ska anpassa undervisningsmiljön och svårighetsgraden på arbetet 
till varje enskild elev. Lpo 94 säger att: 
 

Läraren skall 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, /---/ 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, /---/ 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Lpo 94, s 14). 
 
Med medvetna val av metod samt användandet av relevant stoff i undervisningen kan det 
enligt Lendahls och Runesson (1995) ske en ökad kunskapsutveckling hos eleverna, vilket vi 
hade i åtanke vid utformandet av våra lektionsplaneringar inför praktiken. 
 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om vi genom att öka medvetenheten hos 
elever om olika intelligenser kan främja deras individuella inlärning. 
 

Metod 
 
Försökspersoner 
De försökspersoner vi baserade vår undersökning på var en niondeklass. Klassen bestod av 
sammanlagt 22 elever, elva flickor och elva pojkar, som var i åldrarna fjorton till femton år. 
 
Bortfall 
Vid det första mättillfället, intervjuenkäten, var fyra elever frånvarande. Vid det sista 
mättillfället, utvärderingsenkäten, var en elev frånvarande. 
 
Material 
Vi genomförde vår undersökning genom att använda oss av: 

1. Intervjuenkät 
2. Utvärderingsenkät 
3. Loggböcker 

 
Vi ansåg att enkätmetoden var den mest lämpliga för att se om elevernas medvetenhet om 
intelligenser och individuell inlärning hade ökat. Eftersom vi avsåg att genomföra både en 
kvantitativ studie (fasta svarsalternativ) för att frambringa någonting mätbart och en kvalitativ 
studie (öppna svarsalternativ) för att förstå försökspersonernas handlingsmönster valde vi att 
variera de båda svarsalternativen (Trost, 2001). Enligt Trost (2001) är öppna svarsalternativ 
emellertid något som bör undvikas i samband med enkät, av de anledningarna att de är svåra 
att sammanställa samt att bortfallet ofta är högt. Likväl valde vi att komplettera de fasta 
svarsalternativen i de båda enkäterna med öppna svarsalternativ för att kunna ta del av 
elevernas personliga tankar gällande intelligenser och individuellt lärande. Vi valde även ett 
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lämpligt antal enkätfrågor, vilka vi ansåg skulle vara rimliga att besvara för eleverna vad 
gäller tidsåtgång och skrivförmåga. 
 
Vi använde oss av två enkättillfällen i vårt utvecklingsarbete, en intervjuenkät och en 
utvärderingsenkät. Båda enkäterna utfördes som enkäter ”under ledning” (Patel & Davidson, 
1994, s 60), dvs vi tog med oss enkätformulären till skolan och var närvarande när eleverna 
besvarade dessa för att på så sätt kunna hjälpa till och förtydliga frågorna. Intervjuenkäten 
(Bilaga 1) presenterades i början av utvecklingsarbetet för att undersöka hur medvetna 
eleverna var om olika intelligenser. En utvärderingsenkät (Bilaga 2) presenterades i slutet av 
utvecklingsarbetet för att fastställa om det skett en förändring och utveckling hos eleverna 
gällande deras medvetenhet om olika intelligenser samt om en ökad kännedom om dessa 
kunnat främja deras individuella inlärning. 
 
Vi använde även loggböcker (Bilaga 3, 4, 5) i en kvalitativ studie där eleverna kontinuerligt 
fick skriva ned sina egna personliga tankar och reflektioner om intelligenser och individuellt 
lärande. Gunilla Molloy (1996), lärarutbildare och didaktikforskare vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, menar att loggboken kan användas som ”ett metodiskt redskap” (Molloy, 1996, s 
14). I enlighet med detta fick eleverna besvara frågor för att vi skulle kunna skaffa oss 
kunskap om den enskilda individens perspektiv. Med begreppet reflektion avses att eleven 
reflekterar ”över tidigare erfarenheter i ljuset av nya sådana och ett försök att foga ny kunskap 
till den man redan har” (Molloy, 1996, s 291). 
 
Vi valde även ett lämpligt antal loggboksfrågor, vilka vi ansåg skulle vara rimliga att besvara 
för eleverna vad gäller tidsåtgång och skrivförmåga. Dessutom använde vi oss av ett 
begränsat antal frågor för att undvika att eleverna avstod från att svara på alla frågor samt för 
att vi ville få en lämplig mängd information, som vi tidsmässigt ansåg att vi skulle hinna 
bearbeta. 
 
Vidare bör man enligt Patel och Davidson (1994) försöka bibehålla elevernas motivation vid 
loggboksskrivande och vi valde i enlighet med detta att kontinuerligt ge eleverna skriftlig 
respons efter varje loggbokstillfälle för att på så sätt behålla deras intresse att skriva och 
reflektera i loggböckerna.  
 

Genomförande 
 
Arbetsgång för examensarbetet 
 
Höstterminen 2003 bestämde vi oss för ämnet till vårt examensarbete, granskade litteratur och 
tidigare forskning samt skrev PM. Under denna termin föddes även tanken att genomföra 
praktiken utomlands, företrädesvis på en svensk skola. 
 
Under vårterminen 2004 fortsatte vi skriva vårt examensarbete, påbörjade arbetet kring 
bakgrund och metod samt tog kontakt med vår handledare vid universitetet. Vi sökte 
praktikplats utomlands genom att skicka brev via e-post till ett antal skolor, både i 
engelsktalande länder och svenska skolor i Europa. I slutet på terminen fick vi praktikplats på 
en svensk skola i Spanien och vi tog kontakt med vår praktikhandledare. 
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Höstterminen 2004 samlade vi material till vårt arbete, utformade lektionsplaneringar, enkät- 
och loggboksfrågor innan praktiken började för att underlätta vårt arbete. Vårt 
utvecklingsarbete genomfördes sedan under sju veckor. Under resterande delen av 
höstterminen 2004 sammanställde vi resultatet från vår praktik, skrev diskussionen, 
responderade på vårt arbete och slutligen publicerades vårt examensarbete. 
 
Tidsplan för examensarbetet 
 
Termin 7 Ht 2003 
v. 40 v. 40-41 v. 41 
Bestämmer oss för 
ämne till 
examensarbetet. 
 
 

Genomgång av 
litteratur och tidigare 
forskning inleds. 
 

Skriver PM för 
examensarbetet. 
 

 
Termin 8 Vt 2004 
v. 1-20 v. 3  v. 1-20  v. 21 
Fortsätter genomgång 
av litteratur och 
tidigare forskning. 
 

Tar kontakt med 
handledare vid 
universitetet. 
 

Skriver bakgrund och 
metod. 
Söker praktik 
utomlands. 

Får praktikplats 
utomlands. 
Tar kontakt med 
praktikhandledare. 

 
Termin 9 Ht 2004 
v. 37-40 v. 42-48 v. 49-1 v. 2 
Utformar materialet 
för praktiken. 
. 
 

Praktik 
 

Sammanställer 
materialet från 
praktiken. 
Skriver resultat och 
slutdiskussion. 

Slutseminarium 

 
 
Genomförande av undersökningen 
 
Vår första praktikvecka var kort eftersom måndag och tisdag var lovdagar. Eleverna fick 
besvara den första enkäten, intervjuenkäten (Bilaga 1) under fredagen. Enkätens frågor 
omfattade elevernas uppfattning om dels intelligenser och dels om individuell inlärning för 
det kommande utvecklingsarbetet. Denna vecka genomförde vi inga lektioner, utan vi 
koncentrerade oss i stället på att lära känna eleverna. 
 
Under den nästkommande praktikveckan presenterade vi vårt utvecklingsarbete för eleverna 
och informerade dem vad vi avsåg att göra, samt hur och varför arbetet skulle utföras. Vårt 
utvecklingsarbete var koncentrerat till fem intelligenser: lingvistisk-verbal, visuell, auditiv, 
logisk-matematisk och kroppslig- kinestesisk intelligens. 
 
Vi valde att dela upp lektionstillfällena till utvecklingsarbetet i två olika delar. Del 1 
(lektionstillfälle 1-12), innefattade de fem intelligenserna och del 2 (lektionstillfälle 13-27), 
innefattade ett temaarbete om sagor där intelligenserna utgjorde inlärningsstilar för eleverna. 
Genomförandet och arbetsmaterialet under dessa lektioner beskrivs i bilaga 6. 
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Eleverna fick reflektera i loggböcker vid sju olika tillfällen under praktikvecka 2-6. Under del 
1 genomfördes fem loggbokstillfällen (Bilaga 3) efter varje intelligens som eleverna arbetat 
med. Loggboksfrågor omfattade dels det praktiska arbetet med intelligenserna och dels 
elevernas uppfattning om intelligenser och individuell inlärning. Under del 2 genomfördes två 
loggbokstillfällen. Ett genomfördes när halva tiden gått under temaarbetet om sagorna i början 
av praktikvecka 5 (Bilaga 4) och det andra, och därmed sista loggbokstillfället, ägde rum på 
fredagen praktikvecka 6 (Bilaga 5). I loggböckerna reflekterade eleverna dels kring 
temaarbetet om sagorna och dels om intelligenserna och individuellt lärande. 
 
En utvärderingsenkät (Bilaga 2) genomfördes även fredagen praktikvecka 6. Enkätens frågor 
omfattade elevernas uppfattning gällande intelligenser och individuell inlärning och huruvida 
deras medvetenhet om detta hade ökat under utvecklingsarbetet. 
 
Den sjunde och därmed den sista veckan av vår praktikperiod ägnade vi åt att sammanställa 
delar av materialet vi använt i vår undersökning, såsom enkäter och loggböcker. 
 
Tidsplan för undersökningen 
 
Del 1: De fem intelligenserna 
v. 1 v. 2 v. 2-3 
Genomför 
intervjuenkät i 
klassen. 

Presenterar 
utvecklingsarbetet för 
eleverna. 
Introduktion av de 
fem intelligenserna. 
 

Arbetar med de fem 
intelligenserna med 
klassen. 
Loggboksskrivande i 
klassen (fem 
tillfällen). 

 
Del 2: Temaarbete om sagor 
v. 4-6 v. 5 v. 6 
Introduktion av 
temaarbetet om 
sagorna.  
Arbetar med 
temaarbetet om 
sagorna i klassen. 

Loggboksskrivande i 
klassen 
(ett tillfälle). 

Genomför 
utvärderingsenkät i 
klassen. 
Loggboksskrivande i 
klassen (ett tillfälle). 

 
 
Resultat 
 
Vår undersökning är baserad på en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder 
eftersom vi dels använt oss av en intervjuenkät (Bilaga 1) och en utvärderingsenkät (Bilaga 2) 
och dels av loggböcker (Bilaga 3, 4, 5) där eleverna fick motivera sina svar mer utförligt. 
 
Enkäter 
 
Resultatet av de fasta svarsalternativen redovisas i form av diagram. Av de öppna 
svarsalternativen är det endast ett urval av elevernas svar som redovisas. Urvalet är baserat på 
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de svar som vi anser vara representativa för majoriteten av eleverna. Enkätresultatet redovisas 
enligt nedan. 
Intervjuenkät, del A: Formulär Svar redovisas ej eftersom de endast var avsedda för att 

få en större kännedom om eleverna 
 
Intervjuenkät, del B: Fråga 1-2 Svar från samtliga elever redovisas. 

Frågorna 1 och 2 mäter elevernas medvetenhet om 
intelligenser och individuell inlärning. 
 

Fråga 3-4 Svar redovisas ej eftersom frågorna endast var avsedda 
för att få en större kännedom om eleverna. 

 
Utvärderingsenkät: Fråga 1 Svar från samtliga elever redovisas. 

Fråga 1 mäter om en ökning skett i elevernas 
medvetenhet om intelligenser. 
 

Fråga 2 Svar redovisas ej eftersom frågan endast var avsedd för 
för den enskilde eleven. 

 
Fråga 3-4 Svar från samtliga elever redovisas. 

Frågorna 3 och 4 mäter elevernas medvetenhet om deras 
individuella lärande. 

 
Resultat av intervjuenkät 
 
Fråga 1: Visste du att det finns olika intelligenser för att lära? Om ja, kan du namnge 
någon/några? 
 

Elever/utfall

50%50%
Ja
Nej

 
Figur 1.Visar hur många elever som svarade ja respektive nej på frågan om de visste att det finns olika 
intelligenser för att lära (fråga 1). 
 
Hälften av eleverna (50 %) svarade ja och hälften (50 %) svarade nej på denna fråga. De 
elever som svarade ja på frågan kunde emellertid inte namnge någon/några intelligenser. 
Däremot angavs ”fotografiskt minne” och ”studietekniker” som intelligenser av några elever. 
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Fråga 2: Vet du på vilket/vilka sätt du lär dig bäst? Om ja, ge exempel hur. 
 

Elever/utfall

94%

6%

Ja 

Nej

 
Figur 2. Visar hur många elever som svarade ja respektive nej på frågan om de vet hur de lär sig bäst (fråga 2). 
 
94 % av eleverna svarade att de vet hur de lär sig bäst. 6 % av eleverna svarade att de inte 
visste det. 
 
De elever som svarade ja på frågan skrev bl a att de lär sig bäst genom att läsa en text flera 
gånger, genom att återberätta, anteckna vad han/hon hört eller läst, genom att reflektera över 
texten eller genom att lyssna när någon annan berättar. Några elever skrev även att de lär bäst 
genom att göra mind maps, skapa ”inre bilder” och att arbeta i lugn och ro. 
 
Resultat av utvärderingsenkät 
 
Fråga 1: Vet du att du använder olika intelligenser när du lär dig saker? 
 

Elever/utfall

100%

0%

Ja
Nej

 
Figur 3. Visar hur många elever som svarade ja respektive nej på frågan om de vet att de använder olika 
intelligenser när de lär sig saker (fråga 1). 
 
Samtliga elever (100 %) svarade ja på frågan. 
 



 

 

17

Fråga 3: Vet du på vilket/vilka sätt du lär dig bäst? Om ja, ge exempel hur. 
 

Elever/antal

71%

29%

Ja

Nej

 
Figur 4. Visar hur många elever som svarade ja respektive nej på frågan om de vet hur de lär sig bäst (fråga 3). 
 
Cirka 2/3 av eleverna (71 %) svarade att de vet hur de bäst lär sig. Nästan 1/3 av eleverna (29 
%) svarade att de inte visste det. 
 
De elever som svarade ja på frågan skrev bl a att de känner sig mer koncentrerade när de 
lyssnar på musik, att de lär bäst genom att skriva frågor till texter de ska lära sig samt att de 
har flera inlärningssätt som de tillämpar när de ska lära sig, såsom drama, använda sig av 
bilder och genom att prata, diskutera och föra anteckningar. Många elever svarade även att de 
lär på olika sätt beroende på vad de ska lära sig. En del elever har även namngett den 
intelligens som de ansåg vara dominerande hos dem. 
 
Fråga 4: Tycker du att arbetet med de olika övningarna och uppgifterna om 
intelligenserna har ökat din kunskap om hur du lär dig bäst? Om ja, ge exempel hur. 
 

Elever/antal

67%

33%
Ja

Nej

 
Figur 5. Visar hur många elever som svarade ja respektive nej på frågan om de tycker att arbetet med de olika 
övningarna och uppgifterna om intelligenserna har ökat deras kunskap om hur de lär sig bäst (fråga 4). 
 
Nästan 2/3 av eleverna (67 %) svarade att de tycker att arbetet med de olika övningarna och 
uppgifterna om intelligenserna har ökat deras kunskap om hur de lär sig bäst. Cirka 1/3 av 
eleverna (33 %) svarade att de inte tyckte det. 
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De elever som svarade ja på frågan skrev bl a att arbetet med de olika övningarna och 
uppgifterna har ökat deras kunskap eftersom de nu vet att det finns olika intelligenser och att 
man vet hur man kan använda dem samt att man nu känner till fler sätt att lära sig på. En elev 
skrev att hon har fått testa på olika saker, vilket har lett till att hon har fått reda på hur hon lär 
sig. En annan elev skrev att hon tack vare arbetet med intelligenser vet vilka styrkor och 
svagheter hon har gällande sin egen inlärning. Ett fåtal elever skrev att de innan arbetet med 
intelligenser inte reflekterat över hur de lär på bästa sätt, men att de nu börjat prova på nya 
sätt att lära, både i skolan och hemma. 
 
Loggböcker 
 
Eleverna skrev även individuellt i loggböcker och med hjälp av dessa reflektioner fick vi 
ytterligare information om elevernas tankar och upplevelser under utvecklingsarbetet samt en 
tydligare bild av deras medvetenhet om intelligenser och individuell inlärning. Under del 1 av 
utvecklingsarbetet (lektionstillfälle 3-12) genomfördes fem olika loggbokstillfällen (Bilaga 3). 
Dessa behandlade frågor om de fem intelligenserna och huruvida eleverna ansåg att någon av 
dessa intelligenser dominerade hos dem. Under del 2 av utvecklingsprojektet (lektionstillfälle 
13-26) genomfördes två loggbokstillfällen (Bilaga 4, 5), som behandlade temaarbetet om 
sagor. Vid dessa tillfällen reflekterade eleverna även över arbetet med de fem intelligenserna.  
 
Det är endast ett urval av elevernas reflektioner i loggböckerna som kommer att redovisas i 
resultatet. Urvalet baseras på de elevreflektioner som vi anser vara representativa för 
majoriteten av eleverna och dessa redovisas enligt nedan i form av direktcitat ur 
loggböckerna. 
 
Del 1: De fem intelligenserna 
 
Loggbokstillfälle 1-5:   Fråga 1  Svar redovisas ej eftersom frågan endast 

var avsedd för eget bruk. 
 
Loggbokstillfälle 1-5:   Fråga 2-3  Urval av citat redovisas. 

Frågorna 2 och 3 mäter om en ökning av 
medvetenheten skett hos eleverna 
gällande intelligenser och individuell 
inlärning. 

Del 2: Temaarbete om sagor 
 
Loggbokstillfälle 6:  Fråga 1-2  Svar redovisas ej eftersom frågorna 

endast var avsedda för eget bruk. 
 
    Fråga 3  Urval av citat redovisas. 

Fråga 3 mäter om en ökning av 
medvetenheten skett hos eleverna 
gällande intelligenser och individuella 
inlärning. 
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Loggbokstillfälle 7:   Fråga 1, 3-4  Svar redovisas ej eftersom frågorna 
endast var avsedda för eget bruk. 

 
    Fråga 2  Urval av citat redovisas 

Fråga 2 mäter om en ökning av 
medvetenheten skett hos eleverna 
gällande intelligenser och individuell 
inlärning. 

 
Fråga 3 vid loggbokstillfälle 6 och fråga 2 vid loggbokstillfälle 7 redovisas gemensamt  
eftersom de  uppvisade liknande resultat. 
 
Resultat av loggböcker 
 
Del 1: De fem intelligenserna 
Vid det första loggbokstillfället fick eleverna reflektera om lingvistisk-verbal intelligens och 
huruvida den intelligensen stämmer in på dem. Här följer några urval ur elevernas 
loggböcker: ”Jag tror den språkliga intelligensen stämmer in ganska bra på mig”, ”Jag lär mig 
mycket genom att skriva, kanske återberätta texter”, ”jag tyckte det var roligt att arbete med 
den här intelligensen”, ”Jag lär mig bra när jag antecknar, så jag tror att denna intelligens 
passar mig ganska bra”, ”Jag lärde mig att jag är väldigt intelligent på det språkliga sättet.”, 
”Inget jag kommer på. Men jag har lärt mig att det finns 8 intelligenser.” 
 
I elevernas reflektioner kring visuell intelligens och om den intelligensen stämde in på deras 
sätt att ta till sig kunskap, framkom exempelvis följande vid det andra loggbokstillfället: ”Det 
jag lärde mig var att jag verkligen hittade min riktiga intelligens, det var synen”, ”Både ja och 
nej, men det lutar mycket åt det hållet. Jag såg en inre bild”, ”Jag tror det. Jag brukar lära mig 
snabbt eller få massa idéer när jag ser någonting. Och då blir det alltså en lång lista med idéer. 
Då har man bara lust att skriva på”, ”Emm… på ett sätt ja och på ett sätt nej. Jag tyckte att när 
vi gjorde stationerna första dagen stämde ögats intelligens in på mig. Och jag tyckte att skriva 
dialoger också passa in på mig”, ”Jag lärde mig att jag har lite av ögats intelligens inom mig”, 
”Först och främst har jag lärt mig att det finns, som man säger, olika intelligenser. Sen om 
man tänker efter så har jag nog lite av alla intelligenserna.” 
 
Eleverna fick reflektera om auditiv intelligens och om denna intelligens stämde in på dem vid 
det tredje loggbokstillfället och skrev bl a följande: ”Ja, det tyckte jag faktiskt. Var mer 
’koncentrerad’ och min hjärna funkade lättare genom uppgifterna”, ”Ja, märkt att jag jobbar 
bäst med musik i bakgrunden och att hörselns intelligens stämmer bäst in på mig”, ”Nej, för 
jag tror jag blir störd om jag lyssnar på musik och jobbar samtidigt”, ”Jag lärde mig att skriva 
om mina känslor till musik, det som kommer upp i huvet. Jag har också lärt mig att strunta i 
bakgrundsmusik och koncentrera mig”, ”Ja, det stämmer nog in på mig eftersom att jag tycker 
om det, och att jag lär mig väldigt bra av det.”, ”Jag lärde mig att kunna vara modig, få ut 
mina känslor, t ex när vi skrev en dikt. Och våga framföra något inför många.” 
 
I elevernas reflektioner om logisk-matematisk intelligens och huruvida denna intelligens var 
dominerande hos dem, framkom bl a följande i loggböckerna: ”Jag tycker om att analysera 
saker och verkligen ’läsa mellan raderna’”, ”Emm… Jag tror inte att den här intelligensen 
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passar in på mig… jag är dålig på att räkna och problemlösning men vill bli bättre!”, ”Det 
känns som om jag är bättre på språk än matematik”, ”Jag lärde mig att matematik inte bara 
handlar om siffror”, ”Matematisk intelligens stämmer inte in på mig. För det var jobbigt och 
svårt.” 
 
Vid det femte loggbokstillfället reflekterade eleverna om kroppslig-kinestetisk intelligens och 
om den intelligensen var den mest dominerande hos dem. Följande tankar hos eleverna 
framkom exempelvis: ”Ja, för om någon visar en teater för mig så fattar jag mer än om en i 
klassen står och pratar om det”, ”Jag vet inte om kroppens intelligens passar mig perfekt, men 
jag trivs väldigt bra att arbeta med kroppens intelligens”, ”Jag tror faktiskt att kroppens 
intelligens stämmer in på mig! Jag tycker om att dansa och spela teater så det var jättekul att 
jobba med det här!”, ” Jag lärde mig att jag har den här intelligensen inom mig och att jag vill 
fortsätta med den! ☺.” 
 
Del 2 Temaarbete om sagor 
Vid de två avlutande loggbokstillfällena, sex och sju, reflekterade eleverna dels om 
temaarbetet om sagor där de fem intelligenserna ingick som arbetsmetoder och dels om vilken 
nytta de haft av intelligenserna under arbetets gång. Exempelvis framkom följande: ”Det har 
jag nog på sätt och vis. När vi skrev manuset övade och spelade upp använde jag ju de olika 
intelligenserna.”, ”Jag har prövat på dem när jag suttit och pluggat.”, ”Ja, har lärt mig mycket 
om vad intelligenser egentligen är.”, ”Jag tycker att det har gått bra. Jag har haft jättekul. Det 
är någonting jag aldrig gjort förut, så det blev spännande och kul att få reda på vilken 
intelligens man tillhör! Jag tycker att jag har gjort det bästa för att få reda på vilken intelligens 
jag mest tycker om och vilken jag borde fortsätta med i framtiden.”, ”Ja, jag har haft nytta av 
de olika fem intelligenserna för att först visste jag inte vad jag tillhörde men nu vet jag.” 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Med reliabilitet avses hur lämpad metoden har varit för det som skall undersökas samt vilka 
faktorer som kan ha inverkat på resultatet. 
 
Enkäter 
 
Vad beträffande enkäternas tillförlitlighet vet vi att det är svårt att utforma frågor som både är 
relevanta och som inte kan misstolkas. För att undvika detta har vi koncentrerat oss på ett fåtal 
frågor samt medvetet valt att utforma frågorna i enkäterna så enkelt som möjligt. Emellertid 
upplevdes fråga 3 i intervjuenkäten: ”Tycker du att undervisningen i skolan är tillräckligt 
varierad, dvs att du får arbeta och lära på flera olika sätt?” som otydlig av flertalet elever och 
vi skulle ha valt att formulera oss på ett annat sätt för att på så sätt undvika misstolkningar av 
frågan. 
 
Vi är medvetna om att det är komplicerat att visa på en individs medvetenhet. Att utforma 
enkätfrågor om detta kan innebära att frågorna bli alltför abstrakta för försökspersonerna och 
således svåra att förstå och besvara. Dessutom kan försökspersonerna eventuellt mer än vad 
de i själva verket uppger i sina enkätsvar, vilket även påverkar tillförlitligheten i en studie. Vi 
kunde således ha använt fler ingående frågor som berörde elevernas faktiska medvetenhet om 
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intelligenser och individuell inlärning för att på så sätt kunna dra än mer tillförlitliga 
slutsatser. Emellertid anser vi att ett ökat antal enkätfrågor inte var tänkbart i vår 
undersökning eftersom dessa skulle kunna leda till att eleverna inte skulle förmå att eller vilja 
svara på dem, vilket därmed skulle ha påverkat resultatet i negativ riktning vad beträffar 
tillförlitlighet. 
 
Vid båda enkättillfällena fick vi besvara en del frågor från eleverna gällande enkätfrågornas 
formuleringar. Eftersom vi försökte att besvara elevernas frågor så objektivt som möjligt 
förmodar vi att vi inte har påverkat elevernas svar och därmed anser vi att tillförlitligheten är 
god. 
 
En metod som kunde ha styrkt tillförlitligheten för undersökningen är intervjuer eftersom de 
kunde ha varit ett komplement till enkäterna. Där skulle eleverna dels ha fått möjlighet att 
uttrycka sig muntligt i stället för skriftligt och dels skulle vi ha haft möjlighet att ställa 
följdfrågor om så behövdes. Detta hade kunnat ge ett än mer tillförlitligt resultat, men vi 
ansåg att det var för tidskrävande med tanke på den tid vi hade till förfogande under 
praktiken. 
 
Loggböcker 
 
Vi är väl medvetna om att kvalitén på den information som man erhåller vid 
loggboksskrivning är en följd av hur tillmötesgående individerna är att bidra med information, 
vilket även Patel och Davidson (1994) föreskriver. Kvalitén på den information som vi fick i 
loggböckerna varierade från elev till elev, vilket delvis försvårade vår sammanställning av 
den. Vår praktikhandledare ansåg att eleverna var vana vid loggboksskrivande, vilket vi är 
medvetna om ändå inte är en garanti för vilken information man kommer att ta del av. Den 
ibland något ojämna kvalitén på informationsmängden i loggböckerna kan ha berott på att inte 
alla elever var villiga att bidra med information samt att elevernas förmåga att uttrycka sig i 
skrift varierade från person till person. Vi anser ändå att resultatets tillförlitlighet är god 
eftersom eleverna totalt hade sju tillfällen när de reflekterade i loggböckerna, vilket 
minimerade risken för bortfall, exempelvis vid frånvaro.  
 
Den avsatta tiden för loggboksskrivande, dvs 20 minuter per loggbokstillfälle, är en annan 
faktor som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet. En del elever hade kanske behövt längre 
tid på sig att både läsa frågorna samt skriva svaren på dem än den som var avsatt, vilket vi bl a 
noterade hos några av de elever som inte hade svenska som modersmål. Dessutom kan den 
avsatta tiden ha påverkat vissa elevers reflektioner eftersom vi observerade att en del skrev 
ner sina svar snabbt, medan andra elever hade kunnat skriva under längre tid. Vi anser dock 
att vår beräkning av tid var godtagbar för majoriteten av eleverna och därmed tillförlitlig för 
resultatet. 
 
När det gäller antalet loggbokstillfällen, dvs sju stycken, anser vi att dessa kunde ha utökats 
med ett åttonde för att öka tillförlitligheten av vår undersökning.  Anledningen till detta är att 
eleverna inte erbjöds något tillfälle att reflektera över del 1 av utvecklingsarbetet som helhet, 
utan endast moment för moment. Trots detta, utvärderade och reflekterade de flesta eleverna 
självmant om de fem intelligenserna, vilket förvissat oss om att ett sådant loggbokstillfälle 
borde ha genomförts. Detta loggbokstillfälle anser vi borde ha genomförts efter 
lektionstillfälle 12, innan vi påbörjade temaarbetet om sagorna, del 2 av utvecklingsarbetet, 
vilket hade gett ett än mer tillförlitligt resultat. 
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Vid loggbokstillfällena fick vi besvara en del frågor från eleverna gällande frågornas 
formuleringar. Eftersom vi försökte att besvara elevernas frågor så objektivt som möjligt 
förmodar vi att vi inte har påverkat elevernas svar och därmed anser vi att tillförlitligheten är 
god. 
 
Vi valde att göra ett urval av elevernas reflektioner i loggböckerna som vi anser vara 
representativt för majoriteten av eleverna. För att undvika risken för feltolkningar och 
missförstånd i samband med sammanställningen av elevernas reflektioner i loggböckerna har 
vi valt att enbart direktcitera eleverna för att därmed öka tillförlitligheten för vår 
undersökning. 
 
Validitet 
 
Vi anser att vår mätmetod i form av intervjuenkät, utvärderingsenkät och loggböcker var 
tillförlitlig och mätte det vi avsåg att mäta i vår undersökning. 
 
Eftersom båda enkäterna bestod av fasta och öppna svarsalternativ kunde vi genomföra både 
en kvantitativ och en kvalitativ undersökning med hjälp av dessa. Denna variation anser vi har 
bidragit till att validiteten är tillförlitlig för vår undersökning eftersom de fasta 
svarsalternativen behandlade information som kunde omvandlas till ett mer konkret resultat, i 
form av diagram, medan de öppna svarsalternativen kompletterade de fasta i form av 
elevernas egna tankar och reflektioner. Validiteten hade eventuellt kunnat stärkas ytterligare 
om vi hade haft fler frågor om elevernas medvetenhet. 
 
Genom att använda oss av loggböcker kunde vi genomföra en kvalitativ undersökning och 
elevernas personliga reflektioner kompletterade på så sätt enkätsvaren. Eftersom 
loggboksskrivandet pågick kontinuerligt under hela utvecklingsarbetet erhöll vi information i 
loggböckerna som visade att en utveckling gällande elevernas medvetenhet om intelligenser 
och individuell inlärning skedde under arbetets gång. Vi anser därmed att validiteten är 
tillförlitlig för vår undersökning. Om vi hade haft fler loggbokstillfällen hade validiteten 
eventuellt kunnat stärkas ytterligare. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om vi genom att öka medvetenheten hos 
elever om olika intelligenser kan främja deras individuella inlärning. 
 
Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte eftersom vi sett en ökning gällande medvetenheten om 
intelligenser hos eleverna. Vi har även sett att denna ökning resulterat i att de flesta elevernas 
intresse kring den individuella inlärningen väckts, vilket var vad vi ville uppnå med vårt syfte. 
 
Enkäter 
 
I vår undersökning har vi använt oss av två enkättillfällen. Dessa enkäter har jämförts med 
varandra för att vi på så sätt skulle kunna göra en bedömning huruvida en utveckling gällande 
elevernas medvetenhet om intelligenser och individuell inlärning skett. Fråga 1 i 
intervjuenkäten jämförs med fråga 1 i utvärderingsenkäten och fråga 2 i intervjuenkäten 
jämförs med frågorna 3 och 4 i utvärderingsenkäten eftersom dessa frågor är likartade och 
därmed jämförbara. 
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Vid det första enkättillfället, intervjuenkäten, svarade hälften av klassen att de kände till att 
det fanns olika intelligenser för att lära (figur 1). Emellertid visade det sig att fastän dessa 
elever svarade jakande, var ytterst få av dem medvetna om vilka intelligenser som finns, 
eftersom majoriteten inte kunde namnge vare sig intelligenserna eller liknande arbetsmetoder. 
Däremot svarade samtliga elever att de kände till att de använder olika intelligenser när de lär 
sig vid det andra enkättillfället, utvärderingsenkäten (figur 3). Antalet elever som svarade 
jakande till frågan, har därmed fördubblats under vårt utvecklingsarbete i klassen, vilket vi 
anser visar på en ökning av medvetenheten hos eleverna gällande intelligenser. 
 
I stort sett alla elever angav vid första enkättillfället att de kände till hur de lär sig bäst (figur 
2). Likväl visade det sig i elevernas svar att de färdigheter de beskrev kan nästan alla 
förknippas med lingvistisk-verbal intelligens, som enligt Gardner (1998a) är en av de rådande 
intelligenserna i dagens skolundervisning. Anledningen till detta kan vara att eleverna endast 
kände till de traditionella sätten att lära, eller så visste de redan om sina starka respektive 
svaga sidor. Emellertid kunde några få elever ange andra sätt att lära, som inte hör till någon 
av de dominerande intelligenserna i skolan. Svaren innefattade bl a att de minns bäst genom 
att göra mind-maps, skapa ”inre bilder” (visuell intelligens) och att arbeta i lugn och ro 
(intrapersonell intelligens). När eleverna vid det andra enkättillfället fick svara på en liknande 
fråga, dvs om de visste hur de bäst lärde sig, samt ge exempel på hur de gick tillväga (figur 4), 
kan vi se att ett större antal elever inte anser sig veta hur de lär sig bäst jämfört med första 
enkättillfället. Detta skulle kunna innebära att elevernas medvetenhet om intelligenser och 
eget lärande således inte har ökat, vilket är något som vi inte instämmer med. Tvärtom, kan vi 
se att fler elever vid detta enkättillfälle anger mer utförliga svar om hur de lär sig bäst i 
jämförelse med tidigare. Anledningen till att färre elever ansåg sig veta hur de bäst lär sig i 
det andra enkättillfället anser vi kan bero på att eleverna under utvecklingsarbetet 
introducerades till fler inlärningssätt och därför blir inte valet av arbetsmetod lika enkelt som 
tidigare. Elevernas svar vid det andra enkättillfället innefattar fler inlärningsstilar än de som 
kännetecknar lingvistisk-verbal intelligens, vilket var det dominerande svaret vid det första 
enkättillfället. Exempelvis kan vi skönja auditiv intelligens, emedan musik omnämns som ett 
sätt att bli koncentrerad på, visuell intelligens eftersom användande av bilder omtalas i 
enkätsvaren och kroppslig-kinestetisk intelligens, då drama anges som den bästa metoden för 
inlärning. Dessutom uppger många elever att de har flera inlärningssätt som de tillämpar när 
de ska lära, och vilken de använder beror på vad de ska lära sig.  En del elever kunde även 
namnge vilken intelligens de ansåg var dominerande hos dem. Denna utveckling i elevernas 
motiveringar i svaren anser vi visa på en ökad medvetenhet hos eleverna gällande 
intelligenser och individuell inlärning eftersom de, som Lendahls och Runesson (1995) säger, 
är medvetna om sitt eget lärande, och hur de går tillväga när de ska lära sig. 
 
Huruvida elevernas medvetenhet om hur de lär sig bäst ökade med hjälp av övningarna och 
uppgifterna de arbetade med under utvecklingsprojektet (figur 5) kan vi se när majoriteten av 
eleverna uttrycker att detta skett vid utvärderingsenkäten. I elevernas motiveringar till denna 
fråga kan vi se att en kunskapsökning skett på grund av att många elever skriver att de nu är 
medveten om att det finns olika intelligenser och vet hur man bäst använder dem. Vidare 
skriver många elever att de har bättre kunskap om sätt att lära både i skolan och på fritiden än 
vad de tidigare haft. Förutom detta uttrycker en elev att hon fått veta hur hon lär sig genom att 
prova på olika sätt, dvs intelligenser, under utvecklingsprojektet. En annan elev uppger att 
hon nu är medveten om sina starka respektive svaga sidor gällande sin inlärning, vilket vi 
anser visar på en ökad medvetenhet om individuell inlärning.  
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Loggböcker 
 
Med loggböcker har vi haft som avsikt att mäta elevernas medvetenhet om intelligenser och 
individuell inlärning. Utifrån loggbokstillfälle ett till loggbokstillfälle sju ämnar vi visa om en 
utveckling har skett hos eleverna gällande deras medvetenhet om intelligenser och individuell 
inlärning. 
 
Vid det första loggbokstillfället, om lingvistisk-verbal intelligens, var reflektionerna inte så 
utförliga hos de flesta elever, men många kunde ange om de ansåg att denna intelligens 
stämde in på deras sätt att lära. De hänvisade ofta till något vi sagt under introduktionen av 
lingvistisk-verbal intelligens eller till de övningar de arbetat med under lektionerna. Eleverna 
refererade dessutom ofta till att kul och nytta var samma sak. Några elever valde att inte 
reflektera över denna intelligens överhuvudtaget, utan hänvisade istället till vår introduktion 
av de fem intelligenserna för klassen.  
 
Vid det andra loggbokstillfället, om visuell intelligens, ser vi en ökad medvetenhet hos de 
flesta elever om intelligenser och individuell inlärning. Vissa elever bestämde sig redan vid 
detta tillfälle för att denna intelligens dominerande deras sätt att lära, men kunde emellertid 
inte på detta stadium motivera sitt svar. Trots att reflektionerna inte var så ingående vid detta 
loggbokstillfälle anser vi att intresset kring intelligenserna redan här väckts hos en del elever 
eftersom de börjat reflektera kring vilken intelligens som kan passa deras personliga sätt att 
lära. Detta menar vi visa på att de är motiverade att finna den intelligens som är bäst lämpad 
för deras inlärning. 
 
Det tredje loggbokstillfället behandlade auditiv intelligens. I dessa loggböcker kan en 
utveckling i fråga om de flesta elevers förmåga att reflektera över sitt eget lärande påträffas. 
De reflekterade inte endast över om intelligensen var av nytta för dem, utan även om den inte 
var det, och kunde motivera sina tankar på ett mer utförligt sätt än tidigare. Att eleverna i 
större utsträckning än förut kunde ifrågasätta intelligensen anser vi påvisa en ökad 
medvetenhet hos dem gällande de intelligenser som de anser passar dem bäst. Lendahls och 
Runesson (1995) menar att för att eleven ska bli medveten om sitt eget lärande, krävs det att 
denne kritiskt granskar för- och nackdelarna med metoderna de använt för inlärningen och hur 
de gått tillväga för att lösa problemen. Vi anser att många av eleverna var kapabla till detta 
under detta loggbokstillfälle. Vidare reflekterade flera elever vid detta loggbokstillfälle över 
vad de lärt sig mer långsiktligt under arbetet med auditiv intelligens där reflektionerna 
sträcker sig utanför den formella utbildningen som sker i skolan, vilket vi anser visar på en 
ökad medvetenhet om individuell inlärning. 
 
Vid det fjärde loggbokstillfället reflekterade eleverna kring logisk-matematisk intelligens. Vid 
detta loggbokstillfälle kunde en ökad medvetenhet hos de flesta eleverna urskiljas, i 
jämförelse med tidigare loggbokstillfällen. Exempelvis kunde vi se en ökad förståelse om 
intelligenser hos en del elever eftersom de började jämföra olika intelligenser, och uttrycka 
vilken intelligens de föredrog. Vi kan även se en utveckling i positiv riktning hos några elever 
eftersom några elever reflekterade över övningarna de arbetat med i ett större sammanhang, 
där de övervägde varför de arbetat med intelligensen och vilken nytta de kunde ha av den. 
Vidare kan vi se en vilja att bli bättre på det de har svårt för hos några elever. Detta går i 
enlighet med Deweys (1999) teori om att elever tillägnar sig kunskap på bästa sätt genom att 
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försättas i en situation som denne vill veta mer om för dess egen skull, vilket är en stor del av 
vårt syfte med undersökningen. 
 
Det femte loggbokstillfället handlade om kroppslig-kinestetisk intelligens. Vid detta skede 
kunde vi se att de flesta eleverna börjat kunna se skillnad på vad som är roligt och på hur man 
bäst lär sig saker. Den insikten anser vi visa på en hög medvetenhet om det individuella 
lärandet eftersom de vid tidigare loggbokstillfällen ofta ansåg att kul var samma sak som 
lärorikt. En annan elev drog dessutom paralleller mellan drama och en traditionell 
redovisning, vilket visar på att eleven förstått varför de arbetat med denna intelligens. Enligt 
Lendahls och Runesson (1995) ökar elevers möjlighet till ett mer effektivt lärande om de ser 
värdet i det som lärs in, vilket vi anser att många elever gjorde vid detta loggbokstillfälle. 
Vidare framhåller Dewey (1999) att inlärning bäst förvärvas genom aktivitet, vilket elevernas 
reflektioner vid detta loggbokstillfälle visade prov på. Vi anser att både elevernas reflektioner 
och deras medvetenhet gällande intelligenser och individuell inlärning ökat från 
loggbokstillfälle ett till loggbokstillfälle fem. 
 
Loggbokstillfälle sex och sju handlade om temaarbetet, men vid dessa loggbokstillfällen har 
de flesta elever även självmant reflekterat kring det helhetsintryck de fått av att arbeta med del 
1 av vårt utvecklingsarbete. Många elever kunde nu ange vilken/vilka arbetsmetoder som de 
ansåg passade dem bäst. Eleverna skrev även att de inte endast arbetat med intelligenserna 
under skoltid, utan har även använt sig av dem vid läxläsning och dylikt, vilket vi anser visar 
på att medvetenheten om individuell inlärning utvecklats i positiv riktning. Att lärandet inte 
bara sker inom skolans formella utbildningar, utan även i hemmet visar enligt Alerby, 
Kansanen och Kroksmark (2000) på ett livslångt lärande. Fler exempel på att vissa elever vid 
detta stadium börjat tänka på intelligenserna och deras individuella inlärning i ett 
framtidsperspektiv fanns i loggböckerna. Att eleven har förmågan att tänka i ett längre 
perspektiv anser vi visa på en ökning av medvetenheten om intelligenser och individuell 
inlärning eftersom vi kunde se att de flesta elever började bli medvetna om lärandeprocessen, 
vilket enligt Andersson (2000) är en utgångspunkt till ett livslångt lärande. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att resultatet av både enkäterna och loggböckerna visar på ett 
ökat medvetande hos eleverna gällande intelligenser och individuell inlärning. Howard 
Gardner (1998a) förespråkar att de olika intelligenserna ska väckas hos eleverna, vilket vi 
anser att vi uppnått under vårt utvecklingsarbete och därmed menar vi att eleverna har erhållit 
fler redskap som kan leda till ett främjat individuellt lärande.  
 
Fortsatt forskning 
 
Vi anser att ett intressant forskningsområde vid en liknande studie med likartad tidsram vore 
att koncentrera sig på en av de åtta intelligenserna och göra en djupare studie om denna. Den 
intelligens vi finner mest intressant är kroppslig-kinestetisk intelligens. Anledningen till detta 
är att vi upplevde ett stort intresse bland majoriteten av eleverna i klassen när vi arbetade med 
denna intelligens. 
 
För ett mer omfattande utvecklingsarbete som skulle sträcka sig över en längre tidsperiod, 
vore det intressant att arbeta med samtliga av de åtta intelligenserna. Detta tycker vi bör vara 
av intresse både för lärarstudenter och för redan yrkesverksamma lärare, eftersom vi anser att 
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elevers individuella inlärning kan främjas genom att man använder intelligenserna som 
arbetsmetod i undervisningen. 
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  Bilaga 1 (1:4) 
 
Intervjuenkät  
 

Namn: _______________________________  

 

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med ett examensarbete. Frågorna i 
enkäten är till hjälp för vårt arbete. Vid platsbrist får ni gärna skriva på baksidan av papperet. 
 

A. Svara på frågorna nedan genom att kryssa för hur mycket du tycker om följande: 

 

Jag tycker om att: Väldigt 

mycket 

Mycket Lite Inte alls 

1. Skriva berättelser och dikter      

2. Läsa     

3. Återberätta texter     

4. Diskutera och debattera     

5. Räkna      

6. Lösa problem     

7. Experimentera     

8. Analysera t.ex. texter och dikter      

9. Måla      

10. Teckna     

11. Se på film och TV     

12. Se på bilder     

13. Lyssna på musik     

14. Skriva egen musik     

15. Sjunga     

16. Spela instrument     

17. Spela teater     

18. Idrotta     

19. Dansa     

20. Arbeta med händerna (t.ex. 

slöjd, lera, meka) 

    

 



 

 

 Bilaga 1 (2:4) 

Hur gör du för att bäst komma ihåg när du ska lära dig någonting nytt i skolan (t ex 

läxläsning, hemuppgifter, projekt)? Svara på frågorna nedan genom att kryssa för det 

som stämmer in på dig. 

 

Jag kommer bäst ihåg genom att: Väldigt 

bra 

Bra Lite Inte 

alls 

1. Lyssna på någon när vi går igenom något nytt.     

2. Återberätta texter eller sådant som jag hört     

3. Läsa texter     

4. Göra allting i tur och ordning     

5. Finna samband mellan olika saker som jag lär 

mig 

    

6. Sammanfatta det jag ska minnas.     

7. Använda tankekartor (mind-maps)     

8. Titta på bilder eller symboler     

9. Skapa en ”inre bild” av det jag ska minnas     

10. Ha musik i bakgrunden     

11. Lyssna på ett band     

12. Göra ramsor eller sånger      

13. Använda kroppen     

14. Bygga, konstruera och undersöka saker med 

mina händer 

    

15. Använda dator     

 



 

 

 Bilaga 1 (3:4) 

B. Alla människor använder sig av flera olika ”intelligenser” för att lära sig saker både i 

skolan och på fritiden.  

 

1. Visste du att det finns olika intelligenser för att lära?  Ja □ Nej □  

Om du svarat ja, kan du namnge någon/några? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

2. Vet du på vilket/vilka sätt du lär dig bäst?   Ja □ Nej □ 

Om du svarat ja, ge exempel hur 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

3. Tycker du att undervisningen i skolan är tillräckligt varierad, dvs. att du får arbeta och 

lära på flera olika sätt?      Ja □ Nej □ 

Motivera ditt svar genom att ge exempel på hur ni arbetar och lär i skolan: 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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4. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja arbeta i skolan så att du lär dig bättre? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Maria & Teresa 



 

 

 Bilaga 2 (1:2)  

Utvärderingsenkät 
 

Namn: _______________________________  

 

1. Vet du att du använder olika intelligenser när du lär dig saker? Ja □ Nej □ 

 

2. Vilken av dessa fem intelligenser känner du är mest dominant (framträdande) hos dig? 

Kryssa i den ruta som stämmer bäst in på dig. 

    

 

Språklig intelligens 

 
 

 

Matematisk 

intelligens 

 

 

 

Ögats/Seendets 

intelligens 

 

 

 

Örats/Hörselns 

intelligens 

 

 

 

Kroppens intelligens 
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3. Vet du på vilket/vilka sätt du lär dig bäst?   Ja □ Nej□   

Om du svarat ja, ge exempel hur: 

  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

4. Tycker du att arbetet med de olika övningarna och uppgifterna om intelligenserna 

har ökat din kunskap om hur du bäst lär dig?  Ja □ Nej □  

Om du svarat ja, ge exempel hur: 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Maria & Teresa 



 

 

 Bilaga 3 (1:1) 

Loggboksfrågor – De fem intelligenserna (loggbokstillfälle 1-5) 
 
Vi har arbetat med följande övningar och uppgifter: 

1.  

2.  

3.  

 

1. Hur upplevde du att arbeta med dessa övningar och uppgifter?  

a) Vad var bra? 

b) Vad var mindre bra? 

c) Vad vill du ändra på? 

 

2. Känner du att denna intelligens stämmer in på dig, dvs tror du att du lär dig bäst med 

hjälp av denna intelligens? 

a) Om ja, på vilket sätt?  

b) Om nej, varför inte? 

 

3. Vad lärde du dig om dig själv när du arbetade med dessa övningar och uppgifter?  



 

 

Bilaga 4 (1:1) 

 
Loggboksfrågor - Temaarbete om sagor v. 45 (loggbokstillfälle 6) 
 

1. a) Hur upplever du hittills din egen insats under temaarbetet om sagorna? 

b) Hur upplever du hittills gruppens insats under temaarbetet om sagorna? 

 

2. När det gäller temaarbetet om sagorna, vad tycker du hittills har varit: 

a) Bra 

b) Mindre bra 

c) Vad vill du ändra på? 

 

3. Har du haft någon nytta/användning av de fem intelligenserna under temaarbetet med 

sagorna?  

a) Om ja, på vilket sätt? 

b) Om nej, varför inte? 



 

 

 Bilaga 5 (1:1) 

 

Loggboksfrågor -temaarbete om sagor v. 45-47 (loggbokstillfälle 7) 
 

Du har arbetat med ett temaarbete under v. 45-47 som innehöll de fem intelligenser 

du har fått prova på tidigare.  

 

Intelligens:  Uppgift: 

Språklig intelligens   Läsa sagan, skriva manus 

Matematisk intelligens   Analysera sagan, problemlösning i grupp 

Ögats/Seendets intelligens  Rekvisita, affisch, kuliss  

Örats/Hörselns intelligens  Skriva och framföra en sång 

Kroppens intelligens   Öva och framföra pjäsen inför publik 

 

1. När det gäller temaarbetet om sagorna, vad tycker du var: 

a) Bra 

b) Mindre bra 

c) Vad vill du ändra på? 

 

2. Har du haft någon nytta/användning av de fem intelligenserna under temaarbetet med 

sagorna?  

a) Om ja, på vilket sätt? 

b) Om nej, varför inte? 

 

3. a) Hur upplevde du din egen insats under temaarbetet om sagorna? 

b) Hur upplevde du gruppens insats under temaarbetet om sagorna? 

 

4. Hur har du upplevt: 

a) Responsen från Maria och Teresa under manusskrivandet? 

b) Responsen från klasskamraterna efter framförandet (skriftlig)? 

 

Tack för all hjälp! 

Maria & Teresa 
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Lektionstillfällen 
 
Vid varje lektionstillfälle har vi valt övningar som vi anser vara representativa för respektive 
intelligens vi arbetat med. Övningarna har även anpassats till vår ämnesinriktning, svenska 
och engelska. Eftersom vi ansåg att namnen på intelligenserna var för abstrakta för 
högstadieeleverna, bestämde vi oss för att döpa om dem till namn som vi ansåg skulle vara 
mer tydliga och lättförståeliga: Lingvistisk-verbal intelligens är språklig intelligens, 
visuellintelligens är ögats/seendets intelligens, auditiv intelligens är örats/hörselns intelligens, 
logisk-matematisk intelligens är matematisk intelligens och kroppslig-kinestetisk intelligens 
är kroppens intelligens.  
 
Inför varje introduktion av respektive intelligens presenterades vad som var specifikt för 
intelligensen och vilka inlärningsmetoder som var förknippade med denna. Materialet till 
dessa lektioner var delvis inspirerade av David Lazears bok Åtta sätt att undervisa  och bestod 
delvis av eget material. Lektionstillfällena är uppdelade i två delar: Del 1 handlar om de fem 
intelligenserna och Del 2 behandlar ett temaarbete om sagor, där de fem intelligenserna ingick 
som arbetsmetod. Syftet med del 1 var att väcka elevernas intresse för intelligenserna, samt att 
öka deras medvetenhet gällande olika intelligenser och den individuella inlärningen. Syftet 
med del 2 var att integrera intelligenserna till ett projekt samt att öka elevernas medvetenhet 
gällande intelligenser och individuell inlärning. 
 
Del 1 – De fem intelligenserna 
 
Lektionstillfälle 1 
Genomför enkätundersökning (Bilaga 1).  
Tid: 20 minuter 
 
Lektionstillfälle 2 
 

1. Diskussion i helklass om begreppet ”intelligens”.  
2. Introduktion av Howard Gardners åtta intelligenser (Bilaga 6.1).  
3. Presentation av de fem intelligenser som vi valde ut till vårt utvecklingsarbetet. 
4. Praktisk tillämpning av de fem intelligenserna i form av fem olika aktivitetsstationer, 

där varje station representerade en intelligens (Bilaga 6.2).  
a) Uppdelning av klassen i grupper så det var jämt antal elever vid varje station. 

Grupperna fick 10 minuter på sig vid varje station för att lösa det problem som 
presenterandes och därefter roterade de till nästa station. Vid varje station var 
det utsatt vilken intelligens stationen representerade, så eleverna var hela tiden 
medvetna om vilken specifik intelligens de arbetade med.  

b) När grupperna besökt varje station diskuterade vi uppgifterna i helklass. 
Tid: 120 minuter 

 
Lektionstillfälle 3  
Intelligens: Lingvistisk-verbal  
 

1. Introduktion av lingvistisk-verbal intelligens (Bilaga 6.3) där vi presenterade hur man 
bäst lär med hjälp av denna intelligens, vanliga yrkesgrupper etc.  

2. Eleverna högläste Stig Dagermans novell, Att döda ett barn i helklass (Bilaga 6.4). 
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3. Eleverna diskuterade novellen, först i grupper och sedan i helklass med hjälp av 

diskussionsfrågor (Bilaga 6.5). 
Tid: 60 minuter 

 
Lektionstillfälle 4 
Intelligens: Lingvistisk-verbal 
 

1. Kortfattad repetition av vad lingvistisk-verbal intelligens innebär. 
2. Eleverna fick en stencil med utdrag från både skönlitterära verk och tidningsartiklar. 

Med dessa som underlag valde eleverna själva ut ord ur texterna som tillslut bildade 
en dikt. Inga övriga ord som inte fanns att finna på stencilen fick användas. 

3. Loggboksskrivning (20 minuter) (Bilaga 3).  
Tid: 60 minuter 

 
Lektionstillfälle 5 
Intelligens: Visuell 
 

1. Introduktion av visuell intelligens (Bilaga 6.6) där vi presenterade hur man bäst lär 
med hjälp av denna intelligens, vanliga yrkesgrupper etc.  

2. Klassdiskussion om tavlan Nordisk sommarkväll av Rickard Bergh (Bilaga 6.4) där 
eleverna fick reflektera över aspekter såsom miljö, tid, relationen mellan personerna 
på tavlan, situation etc. Elevernas tankar presenterades i form av tankekarta på 
whiteboard.  

3. Eleverna fick skriva dialog i förutbestämda grupper om två elever (pojke-flicka) 
utifrån vad de trodde mannen och kvinnan på tavlan sa till varandra.  
Tid: 60 minuter 

 
Lektionstillfälle 6 
Intelligens: Visuell 
 

1. Kortfattad repetition av vad visuell intelligens innebär. 
2. Övning där eleverna två och två (samma grupper som lektionen innan) satt med 

ryggen mot varandra så att de inte såg vad den andra gjorde. Den ena eleven beskrev 
på engelska de geometriska figurer (Bilaga 6.7) som fanns på dennes papper, medan 
den andra eleven ritade det som beskrevs. När eleverna var klara med en figur, bytte 
de figur och uppgift, dvs. den som beskrivit fick nu rita och vice versa.  

3. Samma princip som ovan, fast istället för geometriska figurer beskrev och ritade 
eleverna tavlor av Salvador Dalí (Bilaga 6.4). 

4. Loggboksskrivning (20 minuter) (Bilaga 3).  
Tid: 60 minuter 

 
Lektionstillfälle 7 
Intelligens: Auditiv 
 

1. Introduktion av auditiv intelligens (Bilaga 6.8) där vi presenterade hur man bäst lär 
med hjälp av denna intelligens, vanliga yrkesgrupper etc.  

2. Avslappning till klassisk musik (Bilaga 6.4). 
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3. Eleverna fick skriva dikt med musik som inspirationskälla (Bilaga 6.4). 
Tid: 60 minuter 

 
Lektionstillfälle 8 
Intelligens: Auditiv 
 

1. Kortfattad repetition av vad auditiv intelligens innebär. 
2. I förutbestämda grupper om tre eller fyra skrev eleverna en sång eller rap på engelska. 

Sången/rappen skulle innehålla: minst en vers och en refräng och vara ca 2 minuter 
lång. De hade 35 minuter på sig att skriva sången/rappen. 

3. Framförande av sången eller rappen inför resten av klassen (valfritt). 
4. Loggboksskrivning (20 minuter) (Bilaga 3).  

Tid: 60 minuter 
 
Lektionstillfälle 9 
Intelligens: Logisk-matematisk 
 

1. Introduktion av logisk-matematisk intelligens (Bilaga 6.9) där det presenterades hur 
man bäst lär med hjälp av denna intelligens, vanliga yrkesgrupper etc. 

2. Eleverna arbetade med en övning som kallades Spökslott (Bilaga 6.4), som gick ut på 
problemlösning. Eleverna arbetade enskilt.  

3. Lösningen på problemet presenterades på OH i helklass.  
Tid: 60 minuter 

 
Lektionstillfälle 10 
Intelligens: Logisk-matematisk 
 

1. Kortfattad repetition av vad logisk-matematisk intelligens innebär. 
2. Analys av dikten Jag tror av Gunnar Ekelöf (Bilaga 6.4) med hjälp av ett antal 

stilfigurer (Bilaga 6.10).  
3. Loggboksskrivande (20 minuter) (Bilaga 3).  

Tid: 60 minuter 
 
Lektionstillfälle 11 
Intelligens: Kroppslig-kinestetisk 
 

1. Introduktion av kroppslig-kinestetisk intelligens (Bilaga 6.11) där det presenterades 
hur man bäst lär med hjälp av denna intelligens, vanliga yrkesgrupper etc. 

2. Eleverna fick öva på framförandet av dialogen de skrev när de arbetade med visuell 
intelligens (se lektionstillfälle 5). 
Tid: 60 minuter 
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Lektionstillfälle 12 
Intelligens: Kroppslig-kinestetisk 

 
1. Kortfattad repetition av vad kroppslig-kinestetisk intelligens innebär. 
2. Dramatisering av dialogen eleverna skrev när de arbetade med visuell intelligens inför 

helklass (se lektionstillfälle 5). 
3. Loggboksskrivning (20 minuter) (Bilaga 3).  

Tid: 60 minuter 
 

Del 2 – temaarbete om sagor 
Lektionstillfälle 13- 26 
Intelligens: lingvistisk-verbal, visuell, auditiv, logisk-matematisk och kroppslig-kinestetisk. 
 

1. Introduktion av temaarbetet  
a) Diskuterade olikheterna i två versioner av Vargen och Rödluvan i helklass, 

som eleverna haft i hemuppgift att läsa. De versioner som användes var den 
klassiska versionen av sagan av bröderna Grimm och en omskrivning av sagan 
av Christina Andersson (Bilaga 6.4). 

b) Uppdelning av klassen i förutbestämda grupper om fyra eller fem i varje grupp, 
blandat pojkar och flickor. 

c) Utlottning av sagorna till de olika grupperna: Snövit och de sju dvärgarna, 
Askungen, Mästerkatten i stövlar, Prinsessan Törnrosa och Hans och Greta av 
bröderna Grimm (Bilaga 6.4).  

d) Utdelning av kompendium angående temaarbetet och kort genomgång av detta 
(Bilaga 6.12). 

e) Gruppen läste och analyserade sagan. 
Tid: 60 minuter 

 
2. Skrev om sagan till eget manus (240 minuter). 
3. Skrev sång till sagan (60 minuter). 
4. Loggboksskrivande (20 minuter) (Bilaga 4).  
5. Gjorde kulisser och affisch (60 minuter). 
6. Övade in manuset (220 minuter). 
7. Framträdde inför resten av klassen (120 minuter). 

Sammanlagd tid: 13 timmar fördelade på tre veckor.  
 

Lektionstillfälle 27 
 

1. Utvärderingsenkät (Bilaga 2) 
2. Loggboksskrivning (Bilaga 5)  

Tid: 40 minuter 



 

 

 Bilaga 6.1 (1:1) 
De åtta intelligenserna 

 

Språklig    Matematisk            
 intelligens    intelligens 

Läsa    Räkna  
Skriva    Problemlösning 
Debattera    Analysera 

 
 

Ögats/seendets   Örats/hörselns   
 intelligens    intelligens 

 Bilder     Avslappning 
Symboler    Musik i bakgrunden 
Måla och rita   Sånger och ramsor 

 
 
 

 Kroppens    Naturalistisk 
 intelligens    intelligens 
 Dans     Lyhörd för naturen 
 Teater    Systematisera 
 Idrott    Experimentera   
 
 
 
 
        
 
 Interpersonell   Intrapersonell 
 intelligens    intelligens 
  Arbeta i grupp   Arbeta ensam 
 Organisera    Personliga samtal 
 Lyhörda för andra   Medveten om sin egen person 
 människors känslor  och sina egna känslor 
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Aktivitetsstationer  
Materialet till övningarna och uppgifterna nedan presenteras i bilaga 6.4.  
 
Lingvistisk-verbal intelligens: 
 
Ordlist 
 

1. En i gruppen väljer ett kort. 
2. Läs upp kortet och därefter de fyra alternativ som följer. 
3. Resten av gruppen gissar var och en vilket alternativ som är rätt.  
 

Exempel:  Ord: Gäld 
 

Alternativ: 
a) Beräkning 
b) Ekonomi 
c) Skuld 
d) Stängsel 

 
Svar: c) Skuld. Från det fornsvenska Giäld, ”betalning”, jfr ”gengäld”. 

 
Gninvats 
 

1. En i gruppen väljer ett kort och läser upp det ord som står på kortet för resten av 
gruppen. 

2. Turas om i gruppen att stava det ord som står på korten baklänges, utan att titta på det. 
3. Den som valde kortet kontrollerar att svaret blir rätt. 

 
Exempel:  Ord: Initiativ 

Svar: V-I-T-A-I-T-I-N-I 
 
 
Visuell intelligens:  
 

1. Spökstad: vilken fantombild hör till vilket fotografi? Para ihop bilderna (enskilt 
arbete). 

 
Auditiv intelligens: 
 

1. En i gruppen tar upp ett kort och nynnar sången som står på baksidan. 
2. Resten av gruppen gissar vilken sång det är. 

 
 
Logisk-matematisk intelligens: 
 

1. Problemlösning med tändstickor (enskilt arbete). 
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Kroppslig-kinestetisk intelligens: 
 
Skulptrix 
 

1. En i gruppen börjar med att läsa upp ledtråden som står på kortet. 
2. Personen med kortet vänder sedan på det och läser svaret tyst för sig själv. 
3. Personen skulpterar sedan svaret i lera (utan att prata) medan resten av gruppen gissar. 
 

 
Exempel:  Ledtråd: Figur 

Svar: Clown 
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Språklig intelligens 

 
 

• Lyssna 

 

• Skriva 

 

• Läsa 

 

• Återberätta 

 

• Debatter och diskussioner 

 

• Metodiskt arbetssätt 

 

• Yrken: författare, poet, talare, journalist m.fl. 
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Litteraturlista för uppgifter och övningar 
 
Aktivitetsstationer 

 
Lingvistisk-verbal intelligens och kroppslig-kinestetisk intelligens: Ordlist, Gninvats och 
Skulptrix tagna ur: Cranium. Spelet för hela hjärnan. Dan-Spil K.E. Mathiasen A/S Brabrand. 
© 1998-2003 Cranium, INC.  
 
Visuell intelligens och logisk-matematisk intelligens: Spökstad (s 12) och 
tändsticksproblem (s.4) tagna ur:  Illustrerad vetenskap. Hjärngymnastik. (nr 1 juni 2004) 
Bonnier publications international AS. ISSN 0281-9341 
 

Lektionstillfällen 

 
Lingvistisk-verbal intelligens: 
 
Att döda ett barn  (s 155) tagen ur: Dagerman, S. (1983). Dikter, noveller, prosafragment. 
Stockholm: Norstedts. ISBN 91-1-8215222-X 
 
Visuell intelligens: 
 
Nordisk sommarkväll tagen ur: Molloy, G. (1996). Reflekterande läsning och skrivning. 
Årskurs 7-9. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-61861-1 
 
Tavlor av Salvador Dalí: Mae Wests ansikte som kan användas som en surrealistiskt 
lägenhet (s 43) och Shirley Temple, det yngsta heliga vidundret i vår tids film (s 68).  
Tagna ur: Maddox, C. (1990). Salvador Dalí. 1904-1989. Excentriker och geni. 
Köln: Benedict Taschen, cop. ISBN 3-8228-0083-X 
 
Auditiv intelligens: 
 
Avslappning till musik: Gymnopédie 1 (Eric Satie)  
Diktsskrivning till musik.  
Tagna ur: Absolute Relaxed. EVA Records 2002. EVACD 4019 (07243 538893 2 6) 
 
Logisk-matematisk intelligens: 
 
Spökslott (s 15). Tagen ur: Illustrerad vetenskap. Hjärngymnastik. (nr 1 juni 2004) Bonnier 
publications international AS. ISSN 0281-9341 
 
Jag tror (s 38). Tagen ur: Ekelöf, G. (1941). Färjesång. Stockholm: Albert Bonniers 
Boktryckeri. 
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Temaarbete om sagor: 
 
Vargen och Rödluvan av Christina Andersson (s 12). Tagen ur: Norée, L. (2002). 
Högläsning. Antologi 1. Uddevalla: Natur och kultur. ISBN 91-27-76202-5 
 
Bröderna Grimms sagor: Vargen och Rödluvan (s 99), Mästerkatten i stövlar (s 20), Snövit 
och de sju dvärgarna (s 55), Askungen (s 85), Hans och Greta (s 116) och Prinsessan 
Törnrosa (s 156). Tagna ur: Grimm, B & Andersen, H.C. (1999). Älskade sagor. Stockholm:  
Klassikerförlaget. ISBN 91-7102-452-2 
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Diskussionsfrågor till Att döda ett barn av Stig Dagerman. 
 

 
1. Varför tror du att man får veta redan i början vad som ska hända i slutet av novellen? 
 
2. Hur beskriver författaren mannen som ska döda ett barn? 

 
3. Varför tror du författaren valt att beskriva mannen på det sättet? 

 
4. Hur trodde du i början att barnet skulle dö? 

 
5. Hur skiljer sig stämningen åt i det första respektive det sista stycket i novellen? 

 
6. Vad tror du författaren ville ha sagt med novellen? Har han något budskap till läsaren? 
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Ögats/Seendets intelligens 

 
• Sinne för form 
 
 
• God färgkänsla 

 
 
• Använder metaforer 
 
 
• Kartor, tabeller, diagram 
 
 
• Lagra minnesbilder 

 
 

• ”Inre” bilder 
 
 

• Ritar och målar 
 
 

• Symboler 
 

 
 

• Yrken: arkitekt, målare, skulptör, militär strateg m.fl. 



 

 

Bilaga 6.7 (1:1) 
Geometriska figurer 
 
 
Figur 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 
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Örats/Hörselns intelligens 

 
• Rytm 
 

• Toner 
 
 

• Musik 

 

• Spela instrument 

 

• Sjunga 

 

• Skriva egen musik 

 

• Avslappning till musik 

 

 

• Yrken: artist, kompositör, instrumentmakare m.fl. 
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Matematisk intelligens 

 
• Matematik 
 
 
• Analysera 
 
 
• Abstraktioner 
 
 
• Praktiska experiment 
 
 
• Problemlösning 
 
 
• Se sammanhang 
 

 
 

• Yrken: matematiker, vetenskapsman, advokat m.fl. 
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Stilfigurer 
 

Allitteration = bokstavsrim 

”Volvos värde varar 

 

Anafor = upprepning av inledningsord 

”Bort dör din hjord/bort dö dina fränder/bort dör ock du en gång” 

 

Antites = motsättning 

”Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott.” 

 

Hyperbol = överdrift 

”Jag skrattade så jag låg fyrdubbel” 

 

Litotes = underdrift 

”Han är inte precis fattig” 

 

Liknelse = någon eller något påminner om någonting 

”Hon är som en blomma” 

 

Paradox = skenbar motsats 

”X är fattig men ändå rik”, ”Mitt tålamod, som är oändligt, har nu tagit slut” 

 

Parallellism = upprepning med variation (Bibeln) 

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans dal 

skall ett ljus skina klart” 

 

Retorisk fråga = en fråga som inte kräver något svar 

”Vad är meningen med livet?” 
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Kroppens intelligens 

 
• Använda kroppen 
 
 
• Prova på och ta på stoffet 
 
 
• God kroppskontroll 
 
 
• Bra reflexer 
 
 
• Duktig på hantverk (slöjd, lera, meka) 
 
 
• Gillar att agera 

 
 
 

• Yrken: dansare, skådespelare, kirurg, uppfinnare m.fl. 
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Temaarbete om sagor  

 
De senaste två veckorna har ni fått prova på fem av de åtta intelligenser som Howard Gardner 

forskat kring för att alla människor ska kunna lära på sitt unika sätt. Under de kommande tre 

veckorna (v. 45-47) kommer ni få jobba med dessa fem intelligenser i ett temaarbete där ni 

ska omarbeta en klassisk saga av bröderna Grimm. I ett grupparbete kommer ni att få sätta 

upp en pjäs som ni tillsammans arbetat fram med hjälp av intelligenserna. Denna pjäs kommer 

att presenteras i slutet av v. 47 inför resten av klassen. 

 

Dessa moment ska ingå i temaarbetet: 
 

Språklig intelligens:  

• Läsa sagan 

• Diskutera sagan i grupp 

• Skriva om sagan till manus 

 

Matematisk intelligens:  

• Analysera sagan 

• Problemlösning i grupp 

 

Ögats intelligens:   

• Göra kulisser, rekvisita och/eller affisch till pjäsen. 
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• Örats intelligens:     

• Skriva sång till pjäsen 

• Ev. annan musik till pjäsen 

 

Kroppens intelligens:    

• Öva på pjäsen (kroppsspråk, mimik, röstläge, agera) 

• Ev. dans  

• Dramatisera inför klassen 

 

Övrig information: 

• Antingen manuset eller sången ska vara skriven på engelska 

• Pjäsen ska vara 10-15 minuter lång 

• Ni ska kunna pjäsen utantill, dvs. inget manus på scen 

 

Att tänka på inför ett grupparbete: 

• Se till att alla i gruppen är delaktiga i arbetet 

• Lyssna på varandra 

• Ta hänsyn till hela gruppen och jobba för gruppens bästa 

• Lär av varandra 

• Vid eventuell frånvaro: ett arbete ska inte stå och falla med en person. Är någon i 

gruppen borta måste resten av gruppen kunna fortsätta arbetet. 

• OBS! Tänk på att ta vara på lektionstiden ni får samt de ”talanger” som finns i er 

grupp (t ex, musik, dans, sång m.m.)! 



 

 

Bilaga 6.12 (3:3) 

 

Endast fantasin kan sätta gränser för vad ni kan åstadkomma! Ni får lägga till/ta bort 

karaktärer, förflytta er i tid och rum… There´s no end to the possibilities!!! Vi är spända av 

förväntan för vad som komma skall. En sak vet vi säkert: det kommer att bli jättebra! 

 

Lycka till! 

 
Maria & Teresa 

 

 

 


