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Abstrakt 
 
I en och samma klass finns en mångfald av individer med varierande intressen, behov och 
förutsättningar; ingen elev är den andra lik. Men ändå har alla elever någonting gemensamt, 
nämligen det att alla, i varierande grad, har någon form av kunskap inom sig. Syftet är att 
beskriva vilka lärstilar eleverna anser sig ha stött på och vilka de föredrar i olika kärnämnen 
samt att genomföra en studie angående elevernas intelligenskategorier. Syftet är belyst både 
ur ett genus- och programperspektiv. Efter bearbetning, tolkning och analys av det erhållna 
kvantitativa enkät resultatet, kom vi  fram till att det råder en viss skillnad emellan könen 
angående vilken lärstil de stött på mest. Vidare visar undersökningen att det inte råder lika 
stor differens angående vilken lärstil de föredrar. Resultatet påvisade även vissa skillnader 
mellan killar och tjejers användande av de åtta olika intelligenskategorierna. 
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Inledning 
 
Detta kapitel är en inledning till rapporten med presentation av bakgrunden, därefter följer 
syftet, frågeställningar och avgränsning. Kapitlet belyser även den teoretiska referensramen, 
innefattande intelligensforskning och kunskapsteorier. 

1.1 Bakgrund 
 

”Det finns bara en av mig och det är jag, det finns bara en av dig och 
det är du…” 1 

 
Textraderna från den gamla 80-tals hiten är talande när det gäller synen på den enskilde 
individen. 
 
Vi människor är unika såtillvida att det enbart finns en av oss. I en och samma klass finns det 
ett spektrum av individer med olika bakgrund och intressen. En del är verbala och duktiga på 
att skriva och läsa, somliga är goda aktörer och estradörer, vissa är musikaliska. En del elever 
är logiskt matematiskt lagda, vissa har utvecklat en intuition och empatisk förmåga, somliga 
är kreativa och fantasifulla medan andra är koncentrerade och självreflekterande. Professor 
Howard Gardner har kategoriserat de olika egenskaperna som: verbal/lingvistisk-, 
kroppslig/kinestetisk-, musikalisk/rytmisk-, logisk/matematisk-, visuell/spatial-, inter-
personell-, intrapersonell- och naturalistiskintelligens. Han hävdar att alla individer bär dessa 
inom sig, men de flesta av oss behärskar vissa områden djupare eller finner dem mer 
intressanta än andra.2 
 
Mycket har hänt inom forskningen det senaste århundradet gällande både pedagogik och 
psykologi. Nya forskningsrön och teorier har förändrat intelligensbegreppet och synen på 
människans kunskapserövring. Dessa har sedan renderat i diverse teorier, bland annat 
inlärningsteorierna. De traditionella IQ testen har av flertalet forskare utvecklats till att 
omfatta olika aspekter av individens förmågor. Detsamma gäller uppfattningen om hur 
människan erövrar kunskap, från att ha betraktat individen som inaktiv i denna process har 
perspektivet förändrats i och med att dagens forskare anser individen vara aktiv i 
erövringsprocessen. 
 
Teorierna möter upp samtidens mångsidiga människor, men hur har då skolan med den 
centrala roll den har lyckats integrera dessa teorier inom undervisningspedagogiken? I det 
gällande styrdokumentet Läroplaner för de frivilliga skolformerna Lpf 94 anges mål och 
riktlinjer för skolan, nämligen att läraren skall: 
 

”utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och 
organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 
stimulera att använda och utveckla hela sin förmåga…och att tycka att kunskapen är 
meningsfull, stimulera, handleda och stödja eleven”.3 

                                                 
1 Ur X- models hit ”Två av oss” (1982) 
2 Lars Svedberg  och  Monica Zaar, Boken om pedagogerna (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 209-216 
3 Utbildningsdepartementet, Läroplanerna för de frivilliga skolformerna- Lpf 94 (Stockholm: Fritzes AB, 1998), 
s. 40-47 
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”se till att eleverna oavsett kön, social- och kulturell bakgrund får ett verkligt 
medinflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen”.4 

 
Läroplanen lägger även vikt vid: 
  

” …de fyra F: en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilka förutsätter och 
interagerar med varandra i kunskapsförvärvet. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.5 ” 

 
 
Det kan verka problematiskt att finna den enskilde elevens förutsättningar och behov. 
Upprepade gånger påtalas skolornas varierande resursproblem lägga hinder i vägen för denna 
måluppfyllelse. Professor Howard Gardner, uppsatsens teoretiska huvudreferens, hävdar att 
stimulerande miljöer leder till att individen kan utveckla varje intelligens till en rimlig nivå. 
Enligt läroplanen ska det här kunna fullföljas eftersom Gardners mål i själva verket ligger 
nära den bildningssyn som faktiskt finns i Läroplanerna för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
och Läroplanen för de obligatoriska skolformerna Lpo 94, med den skillnaden att Howard 
Gardner beträffande verktyg eller medel för att uppnå dessa, lägger större vikt vid individuella 
olikheter. 
 
Senare studier kring de multipla intelligenserna har bland annat genomförts år 2003 av 
Elisabeth Thomsen som är forskare och tillika expert på området. Thomsen har undersökt vad 
som egentligen händer i klassrummet när läraren arbetar efter teorin att människan är 
intelligent på åtta olika sätt. I sin avhandling, där hon följt en klass som arbetade efter de olika 
intelligenskategorierna, visar hon på att klassens resultat förbättrades när barnen erbjöds 
möjligheter att lära och uttrycka sig på flera sätt, exempelvis genom lera och rörelse.6  
 
Thomsens forskning styrker vikten av individanpassning i skolan, vilket vi insett är av största 
betydelse för våra barn- och ungdomars optimala kunskapserövring. 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet är att beskriva vilka lärstilar eleverna anser sig ha stött på och vilka de föredrar i olika 
kärnämnen samt att genomföra en studie angående elevernas intelligenskategorier. 

1.2.1  Frågeställningar 
 
För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar varit centrala: 
 
- Vilken undervisningspedagogik har eleverna stött på mest samt vilken föredrar 

de i fyra utvalda kärnämnen?  
- Vilka av Gardners åtta intelligenser använder eleverna sig mest av? 
- Finns det några genus- eller program relaterade skillnader i respondenternas 

svar? 

                                                 
4 Ibid  
5 Ibid  
6 Lärarnas tidning, nr. 21, 3- 16 December 2004, årgång 5, s. 12. 
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1.2.2  Avgränsning 

Med tanke på studiens omfattning blev det nödvändigt att avgränsa ämnesalternativen i 
enkäten. I fråga tre och fyra begränsades svarsalternativen till ett svarsalternativ/  lärstil.  

Vidare grundar sig val av och avgränsning till de fyra kärnämnena: engelska, svenska, 
samhällskunskap och matematik, i enkätens fråga tre och fyra på det faktum att alla elever 
oavsett teoretiskt- eller praktiskt inriktat program läser dessa ämnen.  

En avgränsning har även skett angående urval av programrespondenter.  
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1.3 Teoretisk referensram 
 
I följande avsnitt definieras intelligensbegreppet, vilket följs av olika intelligensteoretiker där 
ibland Howard Gardner, vars teorier är centrala i denna studie. Kapitlet definierar även 
kunskapsbegreppet och belyser olika teoretikers kunskapssyn. 
 
1.3.1 Definition av intelligens 
 
Ordet intelligens kommer från det latinska verbet intelligere. Med intelligens menas i dagligt 
tal begåvning, tankeförmåga, abstrakt tänkande, lärande och anpassning till nya situationer 
samt att effektivt använda och utnyttja erfarenheter.7  
 
Termen intelligens har använts för att diskutera individuella kognitiva skillnader. Exempelvis 
föredrar psykologen Colin Cooper att benämna intelligens som en individuell kognitiv 
skillnad, istället för att använda ordet intelligens. Anledningen till detta är att ordet intelligens 
ofta förknippats med högt IQ, som är ett värdeladdat ord. 8   
 
1.3.2 Intelligensteorier 
 
Den differentiella psykologin studerar hur och varför människor är olika, denna delas i sin tur 
upp i fyra huvudområden: Motivationspsykologi, emotionspsykologi, personlighetspsykologi 
och begåvningspsykologi.9 Av dessa är det begåvningspsykologin som undersöker hur bra 
individer utför lösningsuppgifter, försöker förstå hur många olika faktorer som behövs för att 
förklara individuella skillnader gällande problemlösning och varför dessa skillnader 
överhuvudtaget uppträder.10 Forskningen inom den differentiella psykologin rör 
huvudsakligen tre typer av frågeställningar, det handlar om: begåvningens struktur, 
begåvningsprocesser och begåvningskorrelat.11 I denna rapport kommer begåvningens 
struktur med olika strukturella modeller att beröras. Dessa beskriver den grundläggande 
beskaffenheten hos personlighet, sinnesstämning, motivation och begåvning. 
 

Redan under 1900-talets inledning började forskare att diskutera och försöka få fram olika 
modeller för att beskriva mänsklig begåvning. En statistisk metod som kallades faktoranalys 
användes ofta, den gav till en början motsägelsefulla resultat. Vissa menade på att en förmåga 
påverkade prestationen oavsett uppgift medan andra påpekade att det istället var individens 
olika förmågor som påverkade prestationen. Senare har det tillkommit ett flertal alternativa 
strukturella teorier, vilka har definierat förmågor på andra sätt än via faktoranalys. 

Den förste i raden av forskare med utgångspunkt i faktoranalysen var Alfred Binet som på 
uppdrag av franske utbildningsministern hade utarbetat ett instrument för att avgöra om 
sexåringarna var mogna för att börja skolan och gå i en vanlig klass samt även bedöma vilka 
elever som behövde hjälp i undervisningen.12 Med hjälp av Théodore Simon skapade Alfred 
Binet ett test som kom att kallas Binet- Simon skalan. Forskarna var av den uppfattningen att 
barn med svag begåvning var sena i sin utveckling och därmed efterblivna. Enligt denna teori 
kunde begåvningsutvecklingen variera och påvisa skillnader mellan kronologisk- och mental 

                                                 
7 http://www.nationalencyclopedin.se 
8 Collins Cooper, Intelligens och andra förmågor (Lund: Studentlitteratur, 2000), s.7- 16. 
9  Ibid 
10 Ibid  
11 Ibid  
12 Lars Svedberg och Monica Zaar s.209 
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ålder, det vill säga en sexåring som besitter ett intellekt som en femåring kommer kanske när 
individen fyller åtta år ha ett intellekt som en sexåring. Testen som professorerna utförde låg 
till grund för konstrueringen av ett inträdesprov/skolmognadsprov för barnen som skulle börja 
i skolans första klass. I testet ingick olika uppgifter som numeriska-, spatiala- och verbala 
uppgifter. Men även andra aspekter som att testa barnets minne och uppmärksamhet ingick i 
testet. Forskarna hävdade att testresultaten i sin tur berodde på barnets sociala- och kulturella 
bakgrund och att barn med dåliga resultat var sena i sin utveckling. De erhållna testresultaten 
jämfördes sedan med lärarnas uppfattningar och bedömningar. Sammantaget ledde dessa till 
att svagare elever fick undervisning i hjälpklass.13 Med testet framkom att individen hade en 
medfödd intelligens som inte går att påverka. Vidare konstaterades att intelligensen var 
mätbar med objektiva metoder och denna sammanfattades i en intelligenskvot, IQ. I och med 
Binet- Simons test hade världshistoriens första IQ test utformats och det har sedan utvecklats 
av andra forskare runt om i världen.14 

Den engelske psykologen Charles Spearman utvecklade den så kallade tvåfaktorteorin för 
intelligens. Han intresserade sig för individens många olika förmågor och sambandet emellan 
dem. Spearman framtog ganska enkla test som omfattade barns förmåga att följa komplexa 
instruktioner, förmåga till visualisering, barns ordförråd och matematiska förmåga, deras 
förmåga att kunna kombinera färger rätt och att kunna para ihop toner efter tonhöjd.  Efter 
dataanalysen kom Spearman fram till att om ett barn hade över medel på ett test, tenderade 
samma barn att prestera över medel i hela testet. Medan ett barn som presterade i medelnivå 
tenderade att göra detsamma i resten av testet. Psykologen kom att kalla denna faktor generell 
intelligens förkortat ”g”.15 

Forskaren Robert Sternberg hade ett alternativt synsätt som inte baserades på faktoranalysen, 
utan hörde till en av dem som använde en bred definition av ordet begåvning. Sternberg 
intresserade sig inte bara för kognitiva uppgifter som traditionellt används i intelligenstest 
utan även för social intelligens. Enligt den här forskaren var innebörden av social intelligens, 
den typen av färdighet som gemene man använder till vardags i umgänget med människor. 
Stenberg använde sig av den trefaldiga teorin, där den komponentiella-, kontextuella- och 
erfarenhetsinriktade teorin ingick. Han studerade hur dessa så kallade subteorier fungerade 
tillsammans.16 Med komponentteorin försökte han att göra en modell angående människors 
problemlösning, genom 

”…att förklara hur människan gör en föreställning av problemet, planerar att lösa det, 
väljer ut strategier eller genvägar, övervakar sina ansträngningar att lyckas och utför de 
grundläggande mentala operationer som behövs för att uppnå önskat resultat.”17 

Kontextteorin undersökte hur individen anpassar sin omgivning, anpassar sig till omgivningen 
och hur denne på ett intelligent sätt väljer sin omgivning. Erfarenhetsteorin är den tredje och 
sista subteorin. Den tog hänsyn till vad tidigare erfarenheter har för betydelse vid 
problemlösning exempelvis, ”utvecklandet av automatik, där komplexa kognitiva sekvenser 
kan presteras med snabbhet, lätthet och exakthet och detta nästa utan tankearbete”. Stenberg 
exemplifierade den här automatiken via att den kan liknas vid, att flytta markörer på 
dataskärmen vid dataspelande.18 

Likt Stenberg hör även professor Howard Gardner till kategorin alternativa synsätt, som inte 
baserades på faktoranalysen. Gardner ansåg att alla människor innehar olika intelligenser och 
                                                 
13 Henry Egidius, Tio teman i psykologins historia (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 231- 234. 
14 Lars Svedberg och Monica Zaar  s.209 
15 Colin Cooper  s.29-30. 
16 Michael Eysenck, Psykolog- Ett integrerat perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 483.  
17 Colin Cooper s.17,49- 66. 
18 Ibid. 
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till i dags dato har han kommit fram till att människan besitter åtta olika intelligenser eller 
intelligensprofiler. När det gäller de multipla intelligenserna använde Gardner fler förmågor 
och färdigheter än det traditionella synsättet på intelligens. Det senare perspektivet använde 
endast den spatiala-, logiskt/matematiska- och språkliga intelligensen.19 Gardner kritiserade 
skolan för att under lång tid ensidigt ha gynnat och värderat just dessa intelligenser som ligger 
nära de traditionella IQ- testen. Gardner ville utöka förmågorna med musikalisk-, 
kroppslig/kinestetisk-, interpersonell-, intrapersonell-, och naturalistisk intelligens. Enligt 
Gardner kan människan utveckla sin intelligens beroende på vilken miljö, uppmuntran och 
undervisning individen erhåller.20 Alla individer kan använda olika intelligenser men det råder 
variation både inom intelligenserna och mellan intelligenserna. En individ som exempelvis är 
lagd åt det sociala hållet kanske tillhör den interpersonella intelligensprofilen mer än den 
intrapersonella. Det kan till exempel visa sig att en individ inom den språkliga intelligensen är 
en duktig berättare, men inte lika duktig på att läsa eller skriva. Ytterligare ett exempel inom 
den kinestetiska intelligensens är att en person som visat sig vara bra på att bland annat fixa 
komplicerade saker kanske är mindre bra på idrott.21  

 

1.3.3  Howard Gardners teori om de åtta intelligenserna  
Gardner är förespråkare för de åtta olika intelligenskategorierna och han har definierat dem 
enligt följande.22 

Verbal- lingvistisk intelligens 
Den första intelligensen benämns som den verbal/lingvistiska. Den innebär att individen har 
intresse för främmande språk, gillar att läsa, tala och skriva. Är ofta en person som har ett rikt 
ordförråd och gillar att berätta historier och lyssna på berättelser. Har lätt att formulera sig i 
skrift och lätt för att stava. Typiska yrken med dessa egenskaper är advokater, sekreterare, 
bibliotekarier och journalister.  

Logisk- matematisk intelligens 
Den andra i raden av intelligenser är den logiskt/matematiska. En person som hör till den här 
kategorin är duktig på att tänka systematiskt, har intresse för problemlösningsuppgifter, gillar 
att reda ut saker, arbeta med datorer och besitter god förmåga till abstrakt tänkande. Den här 
individen gillar att ha ordning och reda. Exempelvis har revisorer, matematiklärare och 
kamrerer dessa egenskaper.  

Visuell- spatial intelligens 
Den tredje intelligenskategorin omfattar visuell/spatial förmåga. En person som tillhör den här 
har lätt för att göra tankemässiga, visuella- och bildliga föreställningar, har livlig fantasi, lätt 
för att bygga pussel och läsa kartor. Den här individen har även förmågan att känna igen 
former och använda ”mind- mapping”. Typiska yrken med dessa egenskaper är ingenjörer, 
piloter,  målare och hantverkare.  

 

 

 

                                                 
19 Eysenck  Michael s. 481. 
20 Lars Svedberg  och  Monica Zaar s.208- 209. 
21 Ibid s.216. 
22 Ibid s 210-214. 
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Kroppslig- kinestetisk intelligens 
Den fjärde intelligensen benämns som den kroppslig/ kinestetiska intelligensen. Individer 
tillhörande den här kategorin kan vara snabba, bra på att arbeta med händerna både med och 
utan verktyg och gillar laborativt arbetssätt. De här personerna gillar rollspel, kampsporter 
och andra idrottsutövningar. Yrken med de här färdigheterna kan vara dansare, idrottsmän och 
hantverkare.  

Musikalisk intelligens 
Den femte av kategorierna är den musikaliska intelligensen. En individ som hör till den här 
kategorin tycker om att sjunga och nynnar ofta. Den här personen har en känslighet för 
tonhöjd och rytm och kan därför lätt återge en melodi, komponera och framföra musik. 
Typiska yrken med dessa egenskaper är musiker, dirigenter, sångare och musiklärare.  

Intrapersonell intelligens 
Den sjätte intelligenskategorin benämns intrapersonell intelligens. Individer med denna 
intelligensform är reflekterande, känslobearbetande och metakognitions tekniker.  De är 
medvetna om hur de känner och vad de behöver för att må bra. Dessa arbetar gärna på egen 
hand. Präster, författare och egenföretagare anses äga dessa egenskaper 

Interpersonell intelligens 
Den sjunde i raden av kategorier är den interpersonella intelligensen. En person som tillhör 
den här kategorin är bra på att lyssna, förhandla och lösa konflikter. Personen har förmågan 
att förstå andras människors emotioner och är därför bra på att samarbeta och ge så kallad 
feed- back till andra människor. De föredrar att jobba i grupp och att vara ledare för denna. 
Yrken med dessa egenskaper är exempelvis försäljare, direktörer, skolledare och 
sjuksköterskor.  

Naturalistisk intelligens 
Slutligen har Gardner även definierat en åttonde kategori som går under beteckningen 
naturalistisk intelligens. Individen som tillhör den här kategorin känner sig ”hemma” i natur- 
miljö, förstår sammanhangen i naturen och tycker om att vistas med djur. Människan med 
naturalistisk intelligens är duktig på att känna igen och urskilja olika arter i floran och faunan. 
Typiska yrken med dessa egenskaper är kockar, bönder, jägare, fältbiologer, läkare.  

 

Förutom intelligensteorien förespråkade Howard Gardner även en speciell 
undervisningspedagogik som täcker upp alla åtta intelligenserna, nedan följer en kort 
beskrivning vad pedagogiken innebär. 

1.3.4 Gardners undervisningspedagogik 
Gardners undervisningspedagogik går bland annat ut på att läraren erbjuder eleverna en 
mångfald av ingångar- multiply entry points- till ett ämnesområde. Detta exemplifierar 
forskaren med hur läraren via ”fem dörrar” introducerar ett ämne för eleverna, i detta fall 
demokrati i ämnet samhällskunskap: Den berättande lärstilen innebär att läraren berättar och 
att eleverna antecknar och diskuterar. Med den logiskt kvantitativa lärstilen avses 
undersökningar där eleverna exempelvis kan jämföra procenttal angående olika länders 
utnyttjande av rösträtten. Vad den filosofiska lärstilen beträffar kan diskussioner föras genom 
frågor av karaktären, vad är offentlighet? Den estetiska lärstilen innebär exempelvis att 
studera valaffischer genom tiderna och därefter redovisa dessa i form av pjäs eller sång. Den 
sista dörren är den så kallade erfarenhetsbaserade, vilken innebär att eleverna själva tar 
kontakt med politiska makthavare antingen via skolan, ungdomsriksdag eller annan 
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institution. Beträffande klassrådet menar Gardner att även det innefattar ett erfarenhetsbaserat 
demokratibegrepp.23 

I enkätundersökningens fråga 3 och 4 har dessa multiply- entry- points exemplifierats 
ytterligare. [Se bilaga 2] 

 

1.3.5 Kunskapsdefinition 
 
Kunskap är liksom ordet intelligens ett ord med många olika definitioner, enligt 
Nationalencyklopedin följande:  

”en välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som någon har lagrad i minnet 
etc, ofta som resultat av studier, insikter, lärdom, vetande”.24  

 
1.3.6 Kunskapsteoretiker 
 
I det här avsnittet redovisas olika kunskapsteorier med start i den kognitiva psykologin.  
 
Inom filosofin finns traditioner som anser att världen består av ting/objekt och att de därmed 
kan observeras som de är i verkligheten, oberoende av vem som uppfattar dem.  När detta 
synsätt tillämpades inom psykologin medförde det en objektivisering av människan, som 
därmed reduceras till en ”biologisk mekanism”. Behavioristerna ansåg att människan främst 
reagerade och styrdes av yttre stimuli i miljön.25 Den kognitiva psykologin däremot anser det 
för begränsande att bara se på yttre stimuli, för denna riktning är det våra inre processer som 
är intressanta. Processerna, menar de, startar i ett sinnesintryck tills en reaktion sker inom den 
enskilda individen. Kognitiv psykologi lägger fokus på vilket sätt hjärnan organiserar 
kunskapen och vad som egentligen händer vid problemlösning och tankeverksamhet. Vidare 
anses människan vara en aktiv individ, enligt den kognitiva psykologin. Eftersom människan 
tolkar ett yttre stimuli på ett självständigt sätt och sedan reagerar därefter, till skillnad mot 
behaviorismens uppfattning att människan reagerar likt ”robotar”.26  
 
Psykologen Jean Piaget hörde till den konstruktivistiska riktningen, vilken ligger nära den 
kognitiva. Piaget ansåg att inlärningen inte kommer till stånd via yttre stimuli hos en passiv 
individ utan via att individen själv väljer, tolkar och införlivar stimuleringen till sitt eget 
system.27 Den ryske pedagogen Lev S Vygotskij företrädde en annan slags konstruktivism 
nämligen den sociala konstruktivismen. Han ansåg att kunskap skapas socialt genom att 
kulturen införlivas i individen. Detta kunskapsförvärv sker främst via språket, vilket kan 
betraktas som ett redskap att förstå världen.28  
 
Enligt forskaren Eva Alerbys uppfattning är kunskap någonting som måste inkorporeras 
genom alla sinnen och kunskapen måste fara runt i kroppen för att den skall vara äkta annars 
kommer den inte att införlivas. Hon menar att, 

”lärande formas av de erfarenheter som framför allt inkorporeras via vår kropp. Vi 
betraktar världen med hjälp av våra ögon, vi lyssnar med våra öron, vi införlivar olika 

                                                 
23 Ibid s. 217-218.  
24  http://www.NE.se 
25 Gunn Imsen, Elevens värld (Lund: Studentlitteratur, 2000), s.30-31. 
26 Colin Cooper s. 7-17. 
27 Ibid s.100-125. 
28 Ibid s.179-198. 
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smakupplevelser via vår mun, vi tar i, smeker och känner på ting eller andra människor 
med exempelvis våra händer”. 29 

Det är genom vår kropp vi gör erfarenheter i världen, vilka förutsätter lärandet. Alerby 
påpekar även att den egna kroppen inte alltid räcker till och då måste man ta hjälp av materia 
exempelvis en penna.30   

Forskaren Elisabeth Jernström hade en likvärdig uppfattning som Eva Alerby. Jernström hade 
följt mästare och lärlingar i ett hattmakeri. Hon ifrågasatte att lärandet sker via imitation och 
ställde frågan, vad som egentligen sker när lärlingen lär? Järnström visade på att lärlingen 
använder observation och en rad andra metoder som strategier för att skapa en helhetsbild, till 
exempel experiment och innovationer. Vidare ansåg Jernström att den totala lärande 
situationen måste införlivas med hela kroppen och alla sinnen. Målet är att skapa en egen 
teoretisk konstruktion till en idé. Detta sker via olika moment, eller som hon uttryckte det, 
”kunskapen om varje variabel för sig samt sambandet mellan dem”. Jernström förespråkar 
detta som den optimala kunskapserövringen och benämner den-  Mëtis.31  
 
Forskaren Bengt Molander var av den uppfattningen att, ”…kunskap är en form av kunniga 
människor och det är den enda formen.”32 Molander diskuterade praktiska och teoretiska 
kunskapstraditioner. Han påpekade att uppdelningen var djupt socialt och historiskt förankrat 
och hur dessa traditioner levt isolerade från varandra. Den teoretiska traditionen talade om 
teori, det intellektuella och abstrakta, vetenskap och det som går att läsa sig till; till skillnad 
från den praktiska traditionen som talade om praktik, det manuella, det konkreta, sinnliga och 
”tyst kunskap”. Till skillnad från dessa traditioner ansåg Molander att det bara fanns mänsklig 
kunskap och den fanns hos människor av kött och blod i världen tillsammans med andra 
människor. Detta utvecklade han med ståndpunkten att kunskap inte kan ses som något skilt 
från verksamheten, ”…den kunniga människan är den som tillsammans med andra 
exempelvis via dialog-, låter sig ledas och själv leder vidare på bästa sätt.”33  
 
I Skolverkets betänkande Bildning och kunskap diskuterade professor Ingrid Carlgren tyst 
kunskap. Carlgren menade att en stor del av vår kunskap är erfarenhetsgrundad och 
oformulerad, helt personlig och knuten till speciella omständigheter och situationer. Det gick 
inte att förvärva sig kunskapen enbart i böcker eller tankemässigt, utan den omfattade även 
det kroppsliga och situationella. Carlgren lyfte fram tre aspekter av kunskap. För det första 
talade hon om kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte en avbildning av världen, 
utan ett sätt att göra världen begriplig. Den utvecklas i ett växelspel mellan vad individen vill 
uppnå, den kunskap personen redan har, problem individen upplever med den redan 
förvärvade kunskapen samt de nya erfarenheter denna gör. För det andra kunskapens 
kontextuella aspekt. Den är alltså beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den tysta grund 
mot vilken kunskapen blir begriplig. För det tredje,  kunskapens funktionella aspekt, kunskap 
som redskap. Vidare nämnde Carlgren olika kunskapsformer och åtskiljde dessa med de fyra 
f: en vilka tillsammans utgör en successiv process i kunskapsförvärvet. De fyra f: en inleds 
med att få fakta: diverse information om något, förståelse: som meningsskapande, färdighet: 

                                                 
29 Eva Alerby,  Learning as embodied experience (Paper presented at NERA´s congress, March 2003)  
30 Ibid. 
31 Elisabeth Jernström, Att imitera eller inte imitera- det är frågan?( Locus, nr.2 2004) s. 15-24. 
32 Bengt Molander,  Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner (Utbildning och demokrati Vol.6 1997),  
s. 7-18.  
32 Ibid. 
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som utförande, där till sist förtrogenheten utgörs av ett omdöme som exempelvis att erhålla 
tyst kunskap.34  
 
I Läroplanerna för de frivilliga skolformerna- Lpf 94 finns följande mål angående kunskap 
som skolan skall sträva mot ”…att kunskap ger grund för fortsatt utbildning och det är skolan 
som skall förmedla kunskaper som är nödvändiga för människan.” Vidare beskriver 
styrdokumentet att kunskap fungerar som ett verktyg, löser ett problem, fyller en funktion. 
Genom kunskaper vidgas även kontaktytan.35 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 SOU 1992:94 Skolverket Bildning och kunskap.s. 23-47 ( Kunskap och lärande). Särtryck ur 
läroplanskommitténs betänkande: Skola för bildning. 
35 Utbildningsdepartementet  
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2. Metod  
Det här kapitlet inleds med en metodbeskrivning, därefter följer en redogörelse av 
mätinstrumentets utformning. Vidare preciseras urval av respondenter, material och en 
beskrivning av undersökningens genomförande. Varpå databearbetningen belyses, kapitlet 
avslutas sedan med en tidsplan över denna rapport.  
  
2.1 Kvantitativ metod 
 
Inom vetenskapen finns två olika metoder att tillgå, den kvantitativa- och den kvalitativa 
metoden. Vilken metod bör väljas? Svaret på den frågan beror på undersökningens syfte och 
undersökningens avsikt. Den kvantitativa metoden är enligt Nationalencyklopedin ett 
samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt 
samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från 
dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.36 
Arbetsmaterialet utgörs ofta av tal och siffror.37 Med utgångspunkt från ett representativt 
urval i en befolkning eller grupp, undersöks dessa med olika former av mätinstrument som 
skall fånga samband, fördelning och variation i det som studeras. Kvantitativa tekniker, såsom 
enkäter, är något av ett villkor vid studiet av större populationer. Denna metod innebär inte att 
forskaren själv behöver delta i det som studeras.38  
 
Den kvalitativa metoden innebär att forskaren själv måste delta i datainsamlingen på ett 
sådant sätt att han befinner sig i den sociala verklighet som ska studeras, antingen det är en 
demonstration, en valkampanj, ett fängelse eller något annat. Denna metod möjliggör intuitiv 
förståelse och teoretisk kodning av data, vilka leder till formandet av hypoteser som i det 
fortsatta datainsamlandet stegvis kan bekräftas, stärkas eller justeras. 39 Arbetsmaterialet i den 
kvalitativa metoden utgörs av texten och observationer.40 
 
I den här undersökningen ansågs den kvantitativa metoden lämplig eftersom avsikten var att 
undersöka ett representativt urval av en population. En kvantitativ undersökning var relevant 
av två anledningar, dels för att frågorna i denna studie uppgick till 48 frågor och dels för att 
studien var tidsbegränsad. Om undersökningen istället för en kvantitativ metod tagit en 
kvalitativ ansats hade inte samma möjligheter givits att intervjua en tillräckligt stor population 
för att göra undersökningen, därav användes en kvantitativ metod. 
 
Ett mätinstrument i form av en enkätundersökning utformades och prövades empiriskt för att 
besvara syftet med studien angående vilken undervisningspedagogik eleverna stött på mest 
och vilken de föredrar i olika ämnen. Samt vilka av Gardners åtta intelligenser eleverna 
använder sig mest av, vidare undersöktes om det fanns eventuella genus- och 
programrelaterade skillnader i respondenternas svar.  
En närmare beskrivning av mätinstrumentets struktur redovisas nedan.

                                                 
36 http://www.NE.se  
37 Pål Repstad. Närhet och distans- kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.( Lund: Studentlitteratur, 1999) s.9 
38 NE.se 
39 Karl- Erik Rosengren och Peter Arvidsson. Sociologisk metodik. (Malmö: Liber AB, 2001). s. 16-19 
40 Pål Repstad s.9 
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2.2  Utformning av mätinstrument- enkätundersökning 
 
Enligt författarna Rosengren och Arvidsson sker all mätning med hjälp av ett mätinstrument 
av något slag exempelvis ett måttband, en termometer, ett intelligenstest eller ett 
kategorischema. 41 Gemensamt för alla mätinstrument är att de är baserade på någon form av 
skala eller datanivå: ett antal värden på en variabel. Beroende på skalornas egenskaper brukar 
det skilja mellan olika typer av skalor. Det finns fyra olika skalor ordnade efter stigande krav 
som kan ställas på dem: nominalskalor, ordinalskalor, intervallskalor och kvotskalor. Med 
nominalskalor menas mätinstrument med vilka enheter kan ordnas i kategorier utan att kunna 
säga något om kategoriernas inbördes ordningsföljd. Med ordinalskalor avses mätinstrument 
med vars hjälp enheter kan indelas i kategorier som går att ordna i ordningsföljd. 
 
I den här studien hörde fråga 1 och 2 till nominalskala medan fråga 3, 4 respektive 5 tillhörde 
ordinalskala. Enkätformuläret bestod av fem stycken bundna enkätfrågor, med delfrågor. 
Dessa var formulerade utifrån syftet samt teorin om de 8 intelligenserna och den 
undervisningspedagogik som Gardner förespråkar. [Se bilaga 2] Närmare beskrivning av 
frågorna följer nedan. 
 
Fråga 1 omfattade den diskreta variabeln kön det vill säga kille eller tjej. Den första frågan var  
utformad i enighet med studiens syfte, nämligen att undersöka om det finns eventuella 
genusrelaterade skillnader/likheter i tjejer- och killars uppfattning och val av föredragen 
lärstil. Samt om det finns eventuella skillnader/ likheter relaterat till Gardners intelligensteori. 
 
Fråga 2 gällde elevens utbildningsprogram och omfattade variabeln praktiskt- eller teoretiskt 
program. I förväg hade programmen indelats i teoretiska och praktiska, där de teoretiska 
programmen omfattade samhälls-, natur-, och tekniskt program. Medan de praktiska i sin tur 
bestod av program, vars utbildning till stor del bedrivs ute i arbetslivet ex. handels-, barn- och 
fritids-, fordons- och byggnadsprogrammet. 
 
Fråga 3 utgjordes av variabeln omfattande Gardners undervisningspedagogik. Frågan löd 
vilken undervisningspedagogik eleven ansåg sig ha stött på mest i kärnämnena engelska, 
svenska, samhällskunskap och matematik. [Se bilaga 2 fråga 3] 
 
Fråga 4 utgjordes av variabeln omfattande Gardners undervisningspedagogik. Frågan löd 
vilken lärstil eleven ansåg sig föredra mest i kärnämnena engelska, svenska, samhällskunskap 
och matematik.. Denna fråga utformades för att kunna utgöra en komparativ variabel till fråga 
tre med syfte att utröna eventuella samband eller avsaknaden av dito.  
 
Fråga 5 bestod av variabeln omfattande intelligenskategori. Dessa utformades efter Howard 
Gardners verktygslåda [se bilaga 1] Frågorna var även klassificerade i de åtta olika 
intelligenskategorierna, varav en intelligens omfattade sex frågor (se nedanstående 
uppställning). Uppdelningens syfte var att underlätta datasammanställningen av det erhållna 
undersökningsmaterialet. 
 
Fråga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6 tillhörde den verbal- lingvistiska intelligenskategorin.  
Fråga 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6 tillhörde den logisk- matematiska intelligensen.  
Fråga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6 tillhörde den visuell- spatiala intelligenskategorin.  
Fråga 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6 tillhörde kategorin kroppslig- kinestetisk intelligens. 

                                                 
41 Karl- Erik Rosengren och Peter Arvidsson. s. 63 
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Fråga 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 och 5.6 tillhörde den musikaliska intelligenskategorin. 
Fråga 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 tillhörde kategorin intrapersonell intelligens. 
Fråga 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 tillhörde kategorin interpersonell intelligens.  
Fråga 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 och 8.6 tillhörde den naturalistiska intelligenskategorin.  
 
På varje fråga skulle eleven kryssa ”hur detta stämmer in på dig” på en skala från stämmer 
inte (1), stämmer inte delvis (2), stämmer helt delvis (3) till stämmer helt (4).  
 
Enkäterna numrerades och varje variabelvärde kodades. Fråga 1 där första variabeln kön 
ingick kodades variabelvärdet, kille till (1) och tjej till (2). Fråga 2 där andra variabeln 
program skulle undersökas kodades variabelvärdena, teoretiskt inriktade programmen till (1) 
och praktiskt inriktade programmen till (2) och så vidare. Varje variabel värde kodades 
eftersom det underlättar bearbetningen av resultatet. 
 
2.3                          Urval respondenter 
 
Undersökningen omfattade 80 gymnasieelever från olika program i årskurs 2 och 3. 
Enkätundersökningen utfördes i olika grupper där studerande på samhällsprogrammet, 
naturvetenskapligaprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt handelsprogrammet 
medverkade.  
 
I förhand bestämdes att undersökningen skulle omfatta 80 personer; varav 40 (50 %) av dessa 
skulle utgöras av killar och 40 (50 %) av tjejer. Vid undersökningen skulle tillfällighetsurval 
principen tillämpas. Denna princip innebär att de individer som finns tillgängliga utgör 
respondenter. Att tillfällighetsurval principen tillämpades i denna undersökning berodde på   
vilka program elever som var lättast att få tag på under denna period på läsåret. Av olika 
anledningar var många elever inte tillgängliga, en del elever hade provskrivning, flertalet av 
de praktiskt inriktade eleverna var ute på praktik och vissa elever var utomlands på studieresa. 
 
När det gällde att undersöka vilka lärstilar eleverna stött på och föredrar på de teoretiskt- och 
praktiskt inriktade programmen, gjordes ett stickprov angående antalet respondenter. Från de 
teoretiska- och praktiska programmen har vardera 31 elever från varje inriktning, omfattande 
totalt 62 respondenter, ingått som undersökningspopulation.  
 
2.4                       Material  
 
Materialet utgjordes av ett mätinstrument i form av en enkätundersökning. [Se bilaga 2] 
 
2.5      Genomförande 
 
Enkätundersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en medelstor kommun i 
Norrbotten. Enkäten delades ut i de klasser som fanns tillgängliga. Innan enkäten 
distribuerades ut till eleverna fick de muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
en beskrivning om hur enkäten skulle ifyllas. Eleverna upplystes även om den rådande 
anonymiteten vid denna undersökning. Under pågående undersökning fanns det möjlighet för 
eleverna att ställa frågor och därmed få hjälp vid oklarheter rörande enkät frågorna. 
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2.6                 Databearbetning 
 
Efter avslutad enkätundersökning insamlades frågeformulären. Vid första granskningen 
undersöktes varje enskild fråga och för att underlätta databearbetningen sammanställdes 
därefter det kodade materialet för hand. Det sammanställda resultatet infördes sedan i 
dataprogrammet Excel. Utifrån undersökningsresultatet gjordes sedan jämförelser, vilka 
redovisas i undersökningen i form av figurer, tabeller och text i resultat kapitlet samt i bilaga 
3, 4  och 5. 
 
2.7  Tidsplan 

 
• V. 37 Litteraturstudier 
• V. 38 Inlämnades uppsats PM till kursledaren. 
• V. 39 Utsågs Steffan Lindh till vetenskaplig handledare för detta examensarbete. 
• V. 39 Genomfördes den första handledarträffen. 
• V. 46 Genomfördes en andra träff med handledaren.  
• V.47 Kontaktades ansvariga lärare för de teoretiskt- och praktiskt inriktade 

programmen för ett godkännande av enkätundersökningens genomförande. 
• V. 47 Genomfördes undersökningen på en gymnasieskola i en medelstor kommun i 

Norrbotten. 
• V. 50 Genomfördes den tredje träffen med handledaren.  
• V. 51 Lämnades uppsatsen till de utsedda opponenterna och handledaren. 
• V. 52 Slutseminarium ägde rum på universitetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

3. Resultat   
 
I detta kapitel redovisas resultatet från enkäten. Inledningsvis redovisas resultat av vilken 
inlärnings stil eleverna har stött på mest, därefter följer vilken inlärningsstil eleverna föredrar 
mest. Slutligen redovisas resultatet angående vilken intelligenskategori eleverna föredrar. 
Resultatet visar på vissa likheter och skillnader, för dessa redovisas nedan i löpande text. 
Hänvisningar till figurer som tillhör de olika lärstilarna, finns i bilaga 3 och 4. Hänvisningar 
till tabeller som tillhör intelligenskategorierna, finns i bilaga 5.  

 
3.1 Lärstil eleverna stött på mest sett ur ett genusperspektiv 
 
Resultatet visar att likheter bland killarna och tjejerna återfinns i den estetiska lärstilen. Den 
estetiska lärstilen  har  nästan lika många killar som tjejer stött på i rangordningen; svenska, 
engelska, samhällskunskap och matematik. 
 
En skillnad råder bland elevernas resultat angående den erfarenhetsbaserade-, filosofiska- och 
berättande lärstilen. Resultatet visar att eleverna har stött på olika lärstilar i de fyra 
kärnämnena. Den erfarenhetsbaserade lärstilen har killarna stött på mest i ämnet 
samhällskunskap medan tjejerna har stött på den mest i ämnet svenska. Den filosofiska 
lärstilen har killarna stött på den mest i ämnet svenska och tjejerna i ämnet samhällskunskap. 
Angående den berättande lärstilen återfinns den största skillnaden i ämnet engelska. Killarna 
anser sig ha stött på denna lärstil mest i engelska medan tjejerna har stött på denna lärstil 
minst i ämnet engelska. 
 
När det gäller den logiskt- kvantitativa lärstilen, råder en viss skillnad beträffande ämnet 
matematik. Resultatet visar att killarna oftare stött på denna lärstil än vad tjejerna gjort. 
Tjejerna hade i sista hand stött på den logiskt- kvantitativa lärstilen i ämnet matematik. 
 
3.2 Lärstil eleverna stött på mest sett ur ett programperspektiv 
 
Likheten bland programmen finns i den berättande-, filosofiska- och den estetiska lärstilen, 
det vill säga de har stött på ovanstående nämnda lärstilar i lika stor utsträckning i ämnena. I 
resultatet framkom en skillnad bland den erfarenhetsbaserade samt logiskt- kvantitativa 
lärstilen. Den erfarenhetsbaserade lärstilen anser de teoretiska eleverna att de stött på mest i 
ämnena samhällskunskap och minst engelska. Eleverna från de praktiska programmen anser 
däremot att de stött på den erfarenhetsbaserade lärstilen mest i svenska och minst i engelska 
och matematik. Den logiskt- kvantitativa lärstilen anser de teoretiska eleverna att de stött på 
mest i ämnet engelska och eleverna på de praktiska programmen mest i samhällskunskap. 
 
 
3.3 Lärstil eleverna föredrar mest sett ur ett genusperspektiv 
 
Beträffande könen uppkom likheten att de föredrar den berättande lärstilen i ämnet svenska, 
svaren var fördelade på 18killar respektive 16 tjejer. I samhällskunskap föredrar 14 tjejer och 
12 killar den berättande stilen. Det finns även likheter mellan könen såtillvida att båda 
föredrar samma stil i ett visst ämne. Däremot varierar antalet svar på detta samt antalet 
föredragen stil i de andra ämnena.  
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Den logisk- kvantitativa inlärningsstilen får exemplifiera att det efter den föredragna lärstilen 
finns diverse skillnader. Här har 14 killar och 19 tjejer uppgivit att de föredrar denna stil i 
ämnet samhällskunskap. Därefter har 10 killar och 4 tjejer uppgivit att de föredrar stilen i 
matematik. Ytterligare en skillnad återfinns angående den estetiska lärstilen. Antalet svar på 
föredragen stil i ämnet svenska är fördelade på 20 svar från killarna och 21 från tjejerna. 
Beträffande ämne rankat på andra plats svarade 6 killar att de föredrar engelska medan 
tjejerna i 13 svar uppgav samhällskunskap.  

    

3.4 Lärstil eleverna föredrar mest sett ur ett programperspektiv 
 
Likheter bland programstudenterna på de teoretiska- och de praktiska inriktningarna återfinns 
i den filosofiska-, den berättande- och den estetiska lärstilen. Den filosofiska lärstilen föredrar 
nästan lika många studerande på teoretiskt- och praktiskt program, fördelningen är 14 svar 
från de förra och 15 från de senare. Vidare har båda inriktningarna ungefär lika svar 
angåendet samhällskunskap där fördelningen är 7 svar från de förra samt 8 från de senare. 
Även antalet svar på matematik och engelska alternativet är i paritet med varandra. Båda 
programinriktningarna föredrar den berättande lärstilen i ämnena svenska och 
samhällskunskap. Ytterligare en lärstil visar på likheter från båda inriktningarna nämligen den 
estetiska stilen.  Här framkommer det att eleverna föredrar stilen i ämnet svenska, 
svarsfördelningen är nästan exakt beroende på inriktning, 21 svar från teoretiskt och 20 från 
praktiskt program.  

Skillnaden är den att de praktiskt inriktade elevernas svar på samhällskunskap är ett par färre 
till antalet än svaren de teoretiska och praktiska har angett i ovanstående ämnen. Skillnader 
bland programstudenterna på de teoretiska- och de praktiska inriktningarna återfanns även i 
den erfarenhetsbaserade- och i den logiskt- kvantitativa lärstilen. Beträffande den 
erfarenhetsbaserade lärstilen visar de erhållna svaren på en markant skillnad mellan 
programstudenterna. Eleverna på de teoretiska programmen föredrar denna stil i ämnet 
samhällskunskap, medan majoriteten av eleverna på de praktiska inriktningarna föredrar 
denna erfarenhetsbaserade lärstil i ämnet svenska. Även svaren angående den logisk- 
kvantitativa lärstilen visar på en skillnad mellan teoretiska och praktiska inriktningar. 
Eleverna på de förra uppgav i 8 svar att de föredrar stilen i samhällskunskap medan 18 elever 
på de senare föredrar denna stil i ämnet svenska. De teoretiska elevernas svar återfinns i 
varierande antal i de övriga ämnena; matematik, svenska och engelska. Däremot återfinns de 
praktiska elevernas svar även i ämnet samhällskunskap, medan endast några fåtal finns i 
ämnena matematik och engelska.    
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3.5  Intelligenskategorier ur ett genusperspektiv 
 
Enligt denna enkätundersökning använder eleverna den logiskt- matematiska-, 
intrapersonella- och  naturalistiska intelligensen i lika stor utsträckning.  
 
 
        

     Kille         Tjej 
___________________________________________________________________________ 
Intelligenskategorier 1     2     3 4  1     2     3     4 
___________________________________________________________________________ 
 
1.Verbal-Lingvistisk     
 
2.Logisk-Matematisk     
 
3.Visuell- Spatial      
 
4.Kroppslig- Kinestetisk     
 
5.Musikalisk      
 
6.Intrapersonell     
 
7.Interpersonell      
 
8.Naturalistisk     
___________________________________________________________________________ 
 
 
Av tabell 1.3 tillhörande den verbal-lingvistiska intelligensen framgår det att killarna anser sig 
ha ett större ordförråd än tjejerna men majoriteten av killarna och tjejerna anser att de inte 
skriver dagbok eller dikter [se tabell 1.4 och 1.5]. 
 
Tabell 3.3 tillhörande den visuell- spatiala intelligensen visar att stor del av killarna inte 
använder mindmapp, medan tabell 3.4 visar att tjejerna fantiserar mer än killarna. Däremot 
föredrar båda könen att skriva på datorn [se tabell 3.6]. 
 
Gällande den kroppsliga- kinestetiska intelligensen finns en skillnad och det är att tjejerna 
gillar dans och rörelse mer än killarna gör [se tabell 4.4]. 
  
Resultatet i tabell 6.3 tillhörande den intrapersonella intelligensen visar på att killarna har 
bättre inlevelseförmåga än tjejerna. 
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3.6 Intelligenskategorier ur ett programperspektiv 
 
Resultatet från enkätundersökningen visade att eleverna från de teoretiska programmen 
använder den verbal-lingvistiska och naturalistiska intelligensen mer än de praktiska 
programeleverna. Likheten mellan programmen är att de i mindre utsträckning använder 
kroppslig- kinestetisk och musikalisk intelligens. 
 
 
        

      Teoretiskt inriktade program         Praktisk inriktade program 
___________________________________________________________________________ 
Intelligenskategorier 1     2     3 4  1     2     3     4 
___________________________________________________________________________ 
 
1.Verbal-Lingvistisk                                  
   
2.Logisk- Matematisk                                    
 
3.Visuell- Spatial            
 
4.Kroppslig- Kinestetisk     
 
5.Musikalisk      
 
6.Intrapersonell                    
  
 
7.Interpersonell                                      
 
8.Naturalistisk                                 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Resultatet visar att de teoretiska eleverna anser sig ha ett större ordförråd än eleverna på de 
praktiska programmen [se tabell 1.3]. Resultatet visar även att majoriteten av eleverna från de 
teoretiska- och praktiska programmen anser att de inte skriver dagbok eller dikter [se tabell 
1.4 och 1.5]. 
 
Enligt tabell 3.3 anser stor del från de teoretiska- samt praktiska programmen att de inte 
använder mindmapp. Resultatet visade att de praktiska eleverna fantiserar mer än vad de 
teoretiska elever gör [se tabell 3.4]. Precis som resultatet ur ett genusperspektiv visade på att  
killar och tjejer föredrar att skriva på datorn, gäller detsamma för program eleverna [se tabell 
3.6].  
 
Enligt tabell 5.4 angående rytmkänsla har de praktiska eleverna mer rytmkänsla än de 
teoretiska eleverna. 
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4   Diskussion  
Detta kapitel inleds med en sammanfattande diskussion där syftet, frågeställningarna, 
teorierna och enkätundersökningen diskuteras och de egna slutsatserna tas i beaktande. 
Därefter följer en granskning av uppsatsens validitet, reliabilitet, bortfall, och 
generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med kopplingar till fortsatt forskning 
 
4.1 Sammanfattande diskussion 
 
Undersökningens syfte var att beskriva vilka lärstilar eleverna anser sig ha stött på och vilka 
de föredrar i olika kärnämnen samt att genomföra en studie angående elevernas 
intelligenskategorier.  
 
Utifrån resultatet av den här begränsade undersökningen finns det vissa genus- och 
programrelaterade skillnader när det gäller vilken stil eleverna upplever ha stött på mest i 
olika kärnämnen, däremot framstår inte skillnaderna vara lika markanta gällande vilken lärstil 
eleverna föredrar. Eleverna föredrar generellt samma lärstil i flertalet av ämnena. Rent 
konkret kan det innebära att eleverna exempelvis uppger att de stött på den filosofiska- eller 
den logiskt- kvantitativa lärstilen mest i ämnet samhällskunskap, medan en stor del av 
eleverna föredrar den berättande lärstilen i ämnet samhällskunskap.  
 
Resultatet från undersökningen visar även att eleverna väljer olika intelligenser, vilket kan 
bero på olika intressen, behov och förutsättningar. Att det sedan råder vissa differenser mellan 
könen kan, förutom det ovannämnda, till exempel bero på i vilken utsträckning eleven vistas i 
stimulerande miljöer samt erhåller uppmuntran från omgivningen. Alla dessa faktorer är 
viktiga att ta fasta på när det gäller att optimera individens möjligheter till lärande, vilket i det 
här fallet handlar om Gardners teori om de multipla intelligenserna och 
undervisningspedagogik.  
 
Vid betraktande av utvecklingen inom forskningen kring intelligensen och synen på kunskap 
ur ett historiskt perspektiv framstår faktoranalysen från början av 1900- talet som ett förlegat 
och förödande sätt att kategorisera och värdera människan och dennes förmågor. Forskarna 
under det förra seklets början hävdade att intelligensen är medfödd och opåverkbar. Dagens 
forskare menar, i enighet med det vår teoretiska huvudreferens Howard Gardner förespråkar, 
att alla bär dessa intelligenser inom sig. Det som skiftar från de förras synsätt till den senare är 
att Binet- Simons ansåg intelligensen vara opåverkbar medan Gardner menar på att miljön och 
annan form av simulering kan gynna uppkomsten av de latenta intelligenserna inom oss, om 
än i varierande grad. Undersöknings resultatet påvisar en spridning av svar både mellan och 
inom de olika intelligenskategorierna. Om detta sätts i relation till faktoranalysen och dess 
föregångare Binet och Simons hade inte alla förmågor kunnat uppfattas, med anledning av att 
de bara hade tre faktorer i beaktande vid intelligensklassificering och att resultaten skulle 
överstiga en viss kvot för att individen överhuvudtaget skulle komma att betraktas som 
normal intelligent. Om den här metoden hade tillämpats idag, hade sannerligen många 
individer fallit utanför och inte ens fått chans till att utveckla andra förmågor.  
 
Nu som då får elever med behov av särskilt stöd hjälpundervisning, skillnaden ligger i att 
dagens elever inte behöver genomgå den typen av begränsade test som Binet- Simmons IQ-
test och inte heller medför det ökade stödet att dessa elever stämplas som efterblivna. För att 
åstadkomma tillfredställande lärandesituationer för barn med behov av särskilt stöd kanske 
Gardners intelligensteori och undervisningspedagogik är extra viktiga att tillämpa. Det gäller 
med andra ord för oss lärare att reflektera över vilken undervisningspedagogik som är den 
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mest lämpliga i varje ämne för den enskilde individen. Vår undersökning påvisar både 
likheter och skillnader mellan respondenterna, vissa var förväntade medan andra exempelvis 
att eleverna inte skriver dagbok överraskade. Testen uppmärksammar oss på fakta vi inte varit 
varse om tidigare.  Med denna kan lärandesituationer komma att variera ytterligare, men 
därmed inte utesluta en egenskap för någon annan; det handlar om att stimulera hela individen 
med dess inneboende förmågor. Den nya informationen är således oerhört värdefull i vår 
strävan att finna elevernas intressen och möta upp individens behov och förutsättningar. Den 
senaste forskningen gjord av kanadensiskan Elisabeth Thomsen, visade på en generell 
förbättring av elevernas resultat när undervisningen anpassades efter de åtta olika 
intelligenserna. Kopplat till Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 har läraren i 
uppdrag att finna individuella lösningar för var och en:  
 

”Läraren skall: utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande och organisera arbetet så att eleven 
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimulera att 
använda och utveckla hela sin förmåga.”  
 

Vid en historisk återblick kan den engelske psykologen Charles Spearman sägas vara en 
föregångare till Gardner och lite grann ”före sin tid”, genom att han intresserade sig för 
individens olika förmågor och sambandet mellan dem. Spearmans test gick ut på att barn som 
uppbar över medel på ett test även skulle få över medel i resten av testet. Psykologen kallade 
denna faktor G- generell intelligens. Om nutidens elevprestationer relateras till Spearmans 
teori, stämmer den delvis. Sannolikheten finns naturligtvis att ett medelpresterande barn i 
genomsnitt presterar detsamma i testet som helhet. Men idag måste vi de facto konstatera att 
elevernas prestationer och förmågor inte är statiska utan i högsta grad dynamiska beroende på 
vilken rådande situation den enskilde eleven befinner sig i. Det kan handla om variationer från 
det ena året till det andra, vilka exempelvis kan påverkas av psyko- sociala faktorer som 
mognadsutveckling, inre motivation, miljöaspekter som hemförhållanden, skol- och 
klassrumsklimat och kamratrelationer. Om individen har en trygg, harmonisk och 
stimulerande miljö påverkar det sannolikt dennas prestationer och förmågor, och vice versa.  
Relaterat till den här undersökningen kan det faktum att eleverna upplevt att de stött på olika 
lärstilar i kärnämnena bero på olika faktorer. Först och främst betyder det inte att svaren 
behöver vara korrekta. För det andra är inte den enskilde individens inre processer mätbara, 
sannolikheten finns att eleven står under grupptryck och svarar som andra, kanske eleven har 
annat att tänka på och istället har fokus på den kommande provskrivningen lektionen efteråt, 
kanske eleven inte riktigt förstår frågorna och drar sig för att be om hjälp eller det kanske 
finns en del som inte kommit till ett stadium i sin personliga utveckling att de vet vem de är 
och vad de står för?  Alla dessa aspekter är en naturlig del av tonåringens liv som måste tas i 
beaktande vid undersökningar som denna. 
 
Även Jean Piagets syn kan relateras till den empiriska undersökningens resultat angående 
vilken lärstil eleverna stött på. Piaget hävdade att inlärningen inte kommer till stånd via yttre 
stimuli hos en passiv individ, utan individen måste själv välja, tolka och införliva 
stimuleringen till sitt eget system för att erhålla kunskap. Piagets syn stämmer delvis idag 
eftersom individen själv väljer och tolkar. Vidare kan Piagets syn tolkas på det sättet att det är 
viktigt med yttre stimuli för att kunskapen skall kunna införlivas. Med yttre stimuli avses 
skolans miljö, inkluderat lärarens undervisningspedagogik. Lärarens tolkning av läroplanen är 
betydelsefull, exempelvis när det gäller att utgå från varje individs behov och kunskap. Men 
även genom att åstadkomma intressanta lärandesituationer, vilka kan rendera i att passiva 
elever finner yttre stimulis intressanta och därför själva väljer att tolka.  
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Forskaren Robert Sternberg intresserade sig inte bara för kognitiva uppgifter som traditionellt 
används i intelligenstest utan också för social intelligens. Innebörden av social intelligens är 
enligt forskaren, ”den typen av färdighet som gemene man använder till vardags i umgänget 
med människor”. Detta synsätt ligger nära den kunskapssyn som Lev S Vygotskij förespråkar 
nämligen att vi formas genom socialinteraktion med andra individer. Förutom Vygotskijs 
koppling till Sternbergs intelligensteori kan även vissa kunskapsteorier kopplas till Gardners 
intelligensteori och undervisningspedagogik. Den ryske forskaren Vygotskij liksom den 
svenska forskaren Molander anser att kunskap skapas socialt, det vill säga att människan 
genom dialog utbyter erfarenhet.  Trots att professor Ingrid Carlgren talar om tyst kunskap 
finns det likheter mellan Vygotskij, Molander och Carlgren eftersom Carlgren anser att stor 
del av vår kunskap är erfarenhetsgrundad. Dessa tre teoretikers syn kan relateras till den 
interpersonella samt intrapersonella intelligenskategorin som Gardner förespråkar samt den 
erfarenhetsbaserade lärstilen som Gardner benämner i undervisningspedagogiken. Vidare kan 
ovanstående teorier kopplas till resultatet från killarna och tjejerna som till stor del tillhör den 
intrapersonella- och interpersonella intelligenskategorin. Den intrapersonella intelligensen kan 
relateras till Carlgren som beskriver ”tyst kunskap” och den interpersonella 
intelligenskategorin går att relatera till både Vygotskijs och Molanders uppfattning att 
kunskapen erhålls via dialog.  
 
Forskaren Eva Alerbys kunskapssyn innebär att kunskap måste inkorporeras genom alla 
sinnen och fara runt i kroppen för att den skall vara sann. Forskaren Elisabeth Jernström är av 
en liknande uppfattning. Forskarnas kunskapssyn kan relateras till Gardners intelligensteori, 
eftersom Alerby och Jernström menar att kunskap skall inkorperas genom alla sinnen. 
Människan har fem olika sinnen, dessa kan kopplas till Gardners åtta intelligenser och vårt 
undersökningsresultat. Utfallet visar att eleverna använder sig av de åtta intelligenserna i mer 
eller mindre utsträckning, och eftersom varje intelligens kan kopplas till något av de fem 
sinnen vi människor innehar överensstämmer Gardners teori med de kvinnliga forskarnas. 

 
Enligt vår uppfattning kan kunskapserövringen ske på många varierande sätt, exempelvis 
genom social interaktion, erfarenhet, reflektioner, yttre stimuli, omgivningen. Detta kan 
kopplas till ovanstående teorier. Utifrån resultatet anser vi att Howard Gardners teorier 
angående de multipla intelligenserna överensstämmer med vår empiriska undersökning. 
Enligt Gardner har alla människor de åtta intelligenserna inom sig, men varje individ 
behärskar dock vissa områden djupare eller finner dem mer intressanta än andra, vilket även 
undersökningen visar. 
 
Utifrån resultat svaren kan frågan ställas, huruvida lärarna möter elevernas olika 
inlärningsstilar? eller rättar sig eleverna efter lärarnas undervisningspedagogik? Eleverna 
upplever olika beträffande undervisningspedagogiken som de stött på i ett ämne, beror det 
möjligen på att läraren undervisar samma elever i två kärnämnen och kanske använder 
likartad pedagogik i båda ämnena? Kan det i så fall leda till att eleverna inte arbetar och 
utvecklar den inlärningsstil de föredrar vid kunskaps inhämtning? Om det förhåller sig så att 
eleverna rättar sig efter varje lärares undervisningspedagogik, hur överensstämmer det med 
den gällande läroplanen? Vilken beskriver,  
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”…att läraren skall organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sin 
förutsättning och samtidigt stimulera att använda och utveckla hela sin 
förmåga.”42  

 
Kan fel undervisningspedagogik hindra någon elev att använda och utveckla sin egen 
intelligens till exempel den kroppsliga- kinestetiska eller visuell-spatiala intelligensen vid 
inlärningen? Om skolan kunde ta tillvara på elevernas olika personliga egenskaper det vill 
säga elevernas multipla intelligenser, skulle det bidra till att marginaliseringen, det vill säga 
utanförskap, samt studiemisslyckanden eventuellt skulle kunna minskas? 
 
Dessa frågor är intressanta och tänkvärda men de hör inte till denna begränsade undersökning 
utan till fortsatt forskning på området. 
 
4.2 Pedagogiska implikationer 
 
Det faktum att eleverna i den här undersökningen har stött på en lärstil i ett ämne, men 
föredrar en annan stil i samma ämne, visar att undersökningsmaterialet som utformats är 
adekvat i den meningen att det konkretiserar att alla elever har olika behov och uppfattningar. 
Enligt Gardner besitter alla elever olika intelligensprofiler, därför måste läraren erbjuda varje 
elev olika sätt till kunskapserövring och varierande lärande miljöer. En stimulerande miljö 
kan medföra ett utvecklande av varje intelligens till en rimlig nivå.  För att den här visionen 
inte skall bli en utopi, utan verkligen kunna implementeras i undervisningen, är det viktigt att 
läraren förvärvar kunskaper om Gardners teorier och följer med i utvecklingen av dessa. 
Under senare år har ett flertal forskare utvecklat Gardners teorier till konkreta och beprövade 
undervisningsmetoder. Dessa är mycket intressanta och lärorika för oss pedagoger att ta del 
av.  
 
För att kunna genomföra ovanstående i praktiken, kan eleverna i början av varje termin få 
fylla i en enkät, exempelvis det här mätinstrumentet, vilket kan kompletteras och utvidgas på 
olika sätt.  Enkäten kan därmed ge information om vilka intelligenskategorier den enskilde 
eleven kommer närmast. Informationen får sedan utgöra bakgrundsmaterial vid val av 
undervisningspedagogik som täcker upp elevernas behov, förutsättningar och intressen; i 
enighet med gällande styrdokument. På sikt ökar förhoppningsvis den enskilde elevens 
möjligheter att utvecklas och i detta fall att utveckla alla de inneboende intelligenserna. 
 
Med ökad insikt angående vilken inlärningsstil varje elev föredrar, kan eleven uppmuntras 
och motiveras att försöka använda och utveckla den intelligens som passar bäst i skol- samt 
hemmiljö. Elever som hör till samma intelligensprofiler kan erbjudas möjligheten att arbeta 
gruppvis. Utifrån Gardners intelligenser kan eleven få olika examinations alternativ att välja 
på,  många elever vill examinera på olika sätt vid olika tillfällen, tänkbart är att det kommer 
att uppenbars tydligare efter en undersökning av elevernas intelligensprofiler. 
 
Förhoppningsvis medför kunskaperna om Gardners teori ett bidrag i strävandet att hitta 
varierande och adekvata undervisningsformer, vilka överensstämmer med gällande 
styrdokument och vilka genererar i måluppfyllelser.  
 
 

                                                 
42 Utbildningsdepartementet, Läroplanerna för de frivilliga skolformerna-  Lpf 94 ( Stockholm: Fritzes AB, 
1998)  
s. 40- 47 
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4.3  Validitet och reliabilitet  
 
Validitet handlar om vad som ska mätas. ”Undersökningen är beroende av de tolkningar, som 
en forskare gör utifrån erfarenheter och värderingar samt förförståelse av forskningsstudien 
syfte”43  Vidare avser begreppet validitet, nödvändigheten att ha i beaktande och vara 
införstådd med ”att man undersöker det man har för avsikt att undersöka eller beskriva.”44  
Författarna Runa Patel och Bo Davidsson menar att, för att god validitet skall uppfyllas, ska 
respondenternas svar ge forskaren det resultat han avsåg att mäta från början.45 Den här 
studien har gett svar på frågorna som omfattade vilken inlärningsstil eleverna stött på mest, 
vilken de föredrar och vilken intelligenskategori som bäst överensstämmer på varje elev. 
Undersökningen har därmed omfattat det som avsågs att mäta. 
 
Med begreppet reliabilitet avses att instrumentet ska producera tillförlitliga resultat, därav är 
det viktigt hur mätningen utförs och hur bearbetningen av mätningen genomförs. Hög 
reliabilitet kan uppnås om man vid upprepade mätningar får samma resultat, exempelvis 
genom att utföra samma undersökning med olika tidsintervaller, som vecko- eller månads 
intervall.46 Instrumentet som utformats och använts i den här undersökningen har givit 
tillförlitliga svar. Vidare har bearbetningen av resultatet granskats noggrant och resultatet är 
kontrollerat vid två tillfällen.  
 
Det externa bortfallet utgjordes av två respondenter, vilket inte bör påverka resultatets 
reliabilitet. Däremot fanns ett visst internt bortfall, vilket sannolikt påverkar studiens 
reliabilitet. Det är inte säkert att upprepade mätningar skulle ge samma resultat, eftersom det 
interna bortfallet möjligen skulle reduceras vid andra mättillfällen. I det här fallet kan det 
interna bortfallet bero på att flera enkätundersökningar genomförts på den här skolan under 
samma tidsperiod, vilket möjligen medfört att eleverna inte är intresserade av att fylla i fler 
enkäter. Vid undersökningstillfället bekräftades detta av både elever och lärare. 
 

4.4 Bortfall  
 
Det externa bortfallet omfattade två respondenter, medan det interna varierade på varje fråga  
[se bilaga 3,4 och 5]. Det totala interna bortfallet var högt på, 
 

• 1.2 Lätt för att uttrycka mig verbalt B= 22 
• 2.1 Lätt för att beräkna B= 8 
• 4.1 Spelar rollspel B=8 
• 4.6 Har kroppskontroll B=21 
• 5.6 Spelar trummor eller annat B= 28 
• 6.6 Lär mig genom att diskutera med andra= 18 
• 7.6 Utför koncentrationsövningar- B= 30 
• 8.6 Trivs i naturen B= 20 

 
 
 

                                                 
43 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur 2000), s.85. 
44 Ibid. 
45 Ibid.  
46 Ottar Hellevik, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap (Borås: Natur och kultur 1996), s.37 
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4.5 Generaliserbarhet  
 
Trots att den begränsade undersökningspopulationen i den här studien visade på en god 
reliabilitet och validitet, kan inga generaliseringar göras för hela populationen. 
 
4.6  Fortsatt forskning  
 
För fortsatt forskning som härrör inlärningsstilar finns alternativ att inom samma 
forskningsområde göra kvalitativa intervjuer och på det sättet erhålla mer och djupare 
kunskap om elevens intelligenskategori / - er.  
 
En annan utgångspunkt kan vara att undersöka om det finns någon differens mellan vilken 
inlärningsstil eleven använder sig av i skolan samt hemmiljö?  Och vad den eventuella 
differensen i sådana fall beror på? En annan intressant aspekt är att, utifrån ett lärarperspektiv, 
undersöka vilken lärstil lärarna anser sig använda mest av i dessa kärnämnen?  
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Bilaga 1 
 
Vid utformandet av enkäten har frågorna utgått från Gardners ”verktygslåda”, där han 
konkretiserar de olika intelligensernas inlärningsformer på följande sätt: 
 
Verbal/ Lingvistisk: Läsning, ordförråd, korrekt tal, att skriva dagbok, att skriva kreativt, 
poesi, debatter, att tal oförberett, humor/ skämt och att berätta historier. 
 
Kroppslig/ kinestetisk: folkdans, skapande dans, rollspel, gester och kroppsrörelser, 
kampsporter, kroppsspråk, gymnastik, fysisk träning, mim, att uppfinna och att sporta/ idrotta. 
 
Musikalisk/ rytmisk: rytmer, toner/ röstljud, att komponera, att nynna, slagverk, ljud från 
omgivningen, ljud från instrument, sång, klanger, framförandet av musik. 
 
Logisk/ matematisk: Abstrakta symboler/ formler, översikter, sammanfattningar, diagram, 
talföljder, beräkningar, att knäcka koder, att finna samband, syllogismer, att lösa problem och 
logiska spel och lekar. 
 
Interpersonell: Att ge feedback, att ha inlevelse i andras känslor, kooperativa 
inlärningsmetoder, personlig kommunikation, empatiövningar, arbetsdelning, samarbets- 
färdigheter, att ta emot feedback, att känna på sig andras bevekelsegrunder samt grupp 
projekt. 
 
Visuell/ spatial: styrda fantasier, fria fantasier, färgscheman, mönster och former, målning, 
teckning, mindmapping, simuleringar, skulptering och visuella bilder. 
 
Intrapersonell: Tysta reflektionsmetoder, metakognitionstekniker, tankestrategier, emotionell 
bearbetning, introspektion/ själv analys, uppmärksamhetsövningar, kraftsamlingstekniker, 
resonemang på högre nivå, styrda komplexa fantasier och koncentrationsövningar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Vi är två lärarstudenter som heter Kerstin Ahlmark och Marianne Sandberg. Vi studerar till 
gymnasielärare vid institutionen för utbildningsvetenskap på Luleå Tekniska universitet. 
Under den här sista terminen skriver vi ett examensarbete med syfte att undersöka om elever 
kommit i kontakt med olika lärstilar samt vilken lärstil de föredrar i olika ämnen. Vi skall 
därför utföra en undersökning, för att få en klarare och bredare insikt om dessa intelligenser 
som Gardner förespråkar kan tillämpas i skolan samt vilken intelligens eleverna använder sig 
av vid inlärning.  

 

Vi hoppas att Ni fyller i varje fråga. 

 
Alla som svarar på denna enkät kommer att garanteras full anonymitet. 
 
 
Kalix den 28/10- 2004



 
Lärstilar 
 
Den berättande lärstilen innebär till exempel att läraren i olika ämnen berättar, visar 
overhead skriver på tavlan medan eleven lyssnar, antecknar och diskuterar.  
 
 
Den logiskt kvantitativa lärstilen innebär till exempel att eleverna kan jämföra procenttal i 
statistik, tabeller eller figurer angående exempelvis. olika länders utnyttjande av rösträtt, 
invandringen till Sverige, hur språkfamiljerna är indelade i världen och så vidare. 
   
Den filosofiska lärstilen innebär att man diskuterar olika saker antingen i mindre grupper 
eller i helklass med läraren. Det kan  var olika frågor som till exempel vad är offentlig makt? 
vad är folket? vad är matematik? vad innebär döden? vad innebar det att leva under 
renässansen? varför talar vi? 
 
Den estetiska lärstilen innebär att man i olika ämnen kan studera bilder, affischer, 
teckningar, filmer osv och därefter göra en pjäs eller sång om ämnet att framföra inför 
klassen. Man kan också använda sig av olika tekniker för att redovisa ett ämne exempelvis 
genom målning, diktskrivning eller skulptering. 
       
Den erfarenhetsbaserade lärstilen innebär att exempelvis att eleverna själva tar kontakt med  
olika makthavare via skolan. Det kan handla om att delta i ungdomsriksdagen,  besöka olika  
konsulat, att delat i kommunfullmäktige, att besöka de olika kommunala nämnderna 
exempelvis den tekniska nämnden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1      Kille 2      Tjej 
 

2. 1 Teoretiskt inriktat program 

2 Praktiskt inriktat program 

 

3.     Vilken lärstil har du stött på mest i följande kärnämnen? 

      (Markera endast för ett ämne/ lärstil)   

____________________________________________________________________________ 

 Exempel                                                                          Ma        Sv        Eng     Sh 

 I) Den berättande lärstilen                                               1  2  3  4 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

A.)  Den berättande lärstilen    1  2  3  4 

                        
B.)  Den logiskt- kvantitativa lärstilen   1  2  3  4 

 

C.)  Den filosofiska lärstilen   1  2  3  4

  

 D.)  Den estetiska lärstilen   1  2  3  4 

 

E.) Den erfarenhetsbaserade lärstilen   1  2  3   

 

4. Vilken stil  lärstil föredrar du i följande kärnämnen?     
              

(Markera endast för ett ämne/ lärstil) 
 
A.)  Den berättande lärstilen    1  2  3  4 

                        
B.)  Den logiskt- kvantitativa lärstilen   1  2  3  4 

 

C.)  Den filosofiska lärstilen   1  2  3  4

  

 D.)  Den estetiska lärstilen   1  2  3  4 

 

E.) Den erfarenhetsbaserade lärstilen   1  2  3   

 
 

 



5.  Kryssa för de alternativ som du tycker stämmer in på dig 

 

Ex. Jag cyklar ofta                    stämmer inte alls 1  2 3 4 stämmer helt 

 

1.1 Jag brukar berätta historier              1  2  3  4 

2.1 Jag har lätt för att beräkna  1  2  3  4 

3.1 Jag använder färgpennor för att stryka över text 1  2  3  4 

4.1 Jag spelar rollspel   1  2  3  4 

5.1 Jag brukar komponera egen musik  1  2  3  4 

6.1 Jag har förmåga att ge och ta emot feedback 1  2  3  4 

7.1 Jag gör ofta egna och tysta reflektioner 1  2  3  4 

8.1 Jag har förståelse för samspelen i naturen 1  2  3  4 

1.2  Jag har lätt för att uttrycka mig verbalt  1  2  3  4 

2.2 Jag tycker om att lösa problem  1  2  3  4 

3.2 Jag brukar teckna/ måla  1  2  3  4 

4.2 Jag utövar sport   1  2  3  4 

5.2 Jag tycker om att framföra musik  1  2  3  4 

6.2 Jag föredrar grupparbeten framför eget arbete 1  2  3  4 

7.2 Jag föredrar att resonera ”på djupet”  1  2  3  4 

8.2 Jag har lätt för att skilja på olika djurarter 1  2  3  4 

1.3 Jag har ett rikt ordförråd   1  2  3  4 

2.3 Jag föredrar logiska spel/ lekar  1  2  3  4 

3.3 Jag använder s.k. mindmapps   1  2  3  4 

4.3 Jag brukar uppfinna saker  1  2  3  4 

5.3 Jag gillar att sjunga och nynna  1  2  3  4 

6.3 Jag har god inlevelseförmåga  1  2  3  4 

7.3 Jag tänker ofta ut olika handlingsstrategier 1  2  3  4 

8.3 Jag har lätt för att känna igen olika växtarter  1  2  3  4 

1.4 Jag skriver dikter   1  2  3  4 

2.4 Jag har lätt för att se samband  1  2  3  4 

3.4 Jag fantiserar ofta   1  2  3  4 

4.4 Jag tycker om rörelser och dans  1  2  3  4 

5.4 Jag har rytmkänsla   1  2  3  4 

6.4 Jag anser mig kunna samarbeta med andra 1  2  3  4 



7.4 Jag föredrar eget arbete i stället för grupparbete 1  2  3  4 

8.4 Jag tycker om att plantera och påta i jorden 1  2  3  4 

1.5 Jag skriver dagbok   1  2  3  4 

2.5 Jag tycker om att läsa diagram    1  2  3  4 

3.5 Jag tycker om att skapa figurer/ skulpturer 1  2  3  4 

4.5 Jag håller på med kampsport  1  2  3  4 

5.5 Jag har lätt för att urskilja olika toner  1  2  3  4 

6.5 Jag  har lätt för att fördela arbeten i en grupp 1  2  3  4 

7.5 Jag är självanalytisk   1  2  3  4 

8.5 Jag tycker om att vistas med djur  1  2  3  4 

1.6 Jag har lätt för att uttrycka mig skriftligt  1  2  3  4 

2.6 Jag har lätt för att tyda formler   1  2  3  4 

3.6 Jag föredrar att skriva på datorn   1  2  3  4 

4.6 Jag är bra på att kontrollera mina kroppsrörelser 1  2  3  4 

5.6 Jag spelar trummor eller andra slagverk  1  2  3  4 

6.6 Jag lär mig mycket av att diskutera med andra 1  2  3  4 

7.6 Jag utövar koncentrationsövningar  1  2  3  4 

8.6 Jag trivs i naturen   1  2  3  4 



Bilaga 3 

Lärstil eleverna stött på mest sett ur ett genus- och programperspektiv 

  

Följande figurer 1-10 besvarar fråga 3 Vilken lärstil anser du dig ha stött på mest i följande 
ämnen? Figur 1-5 avser resultaten från killar och tjejer och figur 6-10 avser  
programresultaten. 

Figur 1    Figur 2 
 
Figur 1 visar att killarna har stött på den berättande lärstilen mest i ämnet engelska. Tjejerna har stött på den 
berättande lärstilen mest i ämnet svenska.  Figur 2 visar att killarna och tjejerna i ämnet samhällskunskap har 
stött på den logiskt kvantitativa lärstilen mest.  
 

Figur 3     Figur 4 

 
I ovanstående figur 3 har killarna stött på den filosofiska lärstilen mest i ämnet svenska. Tjejerna har stött på den 
filosofiska lärstilen mest i ämnet samhällskunskap. Figur 4 visar att både killarna och tjejerna har stött på den 
estetiska lärstilen mest i ämnet svenska.    
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Figur 5 

 
Ovanstående figur visar att killarna har stött på den erfarenhetsbaserade lärstilen mest i ämnet samhällskunskap. 
Tjejerna har stött på den erfarenhetsbaserade lärstilen i ämnet svenska mest.  
 

 

Figur 6    Figur 7 

Figur 6, visar att eleverna på de teoretiskt- och praktiskt inriktade programmen har stött på den berättande 
lärstilen mest i ämnena svenska och samhällskunskap. Figur 7 visar att eleverna på de teoretiska programmen har 
stött på den logiskt- kvantitativa lärstilen mest i ämnet engelska. Eleverna på de praktiskt inriktade programmen 
har stött på den logiskt- kvantitativa lärstilen i ämnet samhällskunskap. 
 

Figur 8    Figur 9 

 
Figur 8, visar att både de teoretiska- och praktiska programmen har stött på den filosofiska lärstilen mest i ämnet 
svenska och därefter i ämnet samhällskunskap. Figur 9, visar att eleverna på bägge programmen har stött på den 
estetiska lärstilen mest i ämnet svenska.  
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Figur 10 
 
Ovanstående figur visar att eleverna på det teoretiska programmen har stött på den erfarenhetsbaserade lärstilen 
mest i ämnet samhällskunskap. Eleverna på de praktiska programmen hade stött på den erfarenhetsbaserade 
lärstilen mest i ämnet svenska. 
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Bilaga 4 
 

Lärstil eleverna föredrar sett ur ett genus- och programperspektiv 

Nedanstående figurer besvarar fråga 4.  Figur 11-15 omfattar killar och tjejer och figur 16-20 
omfattar programstudenterna. 

 

 
Figur 11                                                                                                    Figur 12   
 
Figur 11visar att killarna och tjejerna föredrar den berättande lärstilen i ämnet svenska. Figur 12, visar att 
killarna och tjejerna föredrar den logiskt kvantitativa lärstilen i ämnet samhällskunskap. 
 

Figur 13                                                                                                       Figur 14   F

 
Ovanstående  figur 13 visar att killarna och tjejerna föredrar den filosofiska lärstilen i ämnet svenska. 
Figur 14, visar att både killarna och tjejerna föredrar den estetiska lärstilen i ämnet svenska.  
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Figur 15  

Figur 15 visar att killarna föredrar i ämnet samhällskunskap den erfarenhetsbaserade lärstilen. Tjejerna föredrar i 
ämnena svenska och samhällskunskap den erfarenhetsbaserade lärstilen 
 

 
 
  

 

Figur 16     Figur 17 

Figur 16, visar att eleverna på de teoretiska programmen föredrar den berättande lärstilen i ämnena svenska och 
samhällskunskap. Eleverna på de praktiska programmen föredrar den berättande lärstilen i ämnet svenska. Figur 
17 visar att eleverna på de teoretiskt inriktade programmen  föredrar den logiskt- kvantitativa lärstilen i ämnet 
matematik Eleverna på de praktiska programmen föredrar liknade lärstil i ämnet samhällskunskap. 
 

Figur 18    Figur 19 
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Figur 18, visar att båda programmen föredrar i ämnet svenska,  den filosofiska lärstilen.  Figur 19 visar att de 
båda programmen föredrar den estetiska lärstilen i ämnet svenska. 
 

Figur 20 

 
Figur 20 visar att de teoretiska programmen föredrar den erfarenhetsbaserade lärstilen i ämnet samhällskunskap. 
På de praktiska programmen föredrar eleverna den erfarenhetsbaserad lärstilen i ämnet svenska
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Intelligenskategorier ur ett genus- och programperspektiv                Bilaga 5 
     
 
Nedanstående tabeller besvarar fråga 5 vilken intelligens som stämmer bäst,  både ur ett 
genus- samt ett programperspektiv. I undersökningen användes en skala med fyra alternativ, 
varje siffra motsvarar ett påstående, se nedanstående exempel: 
1= Stämmer inte, 2= Stämmer delvis inte, 3= Stämmer delvis helt, 4= Stämmer helt. 
Totala svar redovisas löpande (T) även bortfallet (B) kommer att redovisas i varje tabell. 
 
1. Verbal lingvistisk 
 
Tabell 1.1. När det gäller att berätta historier anser 15 killar och 18 tjejer att det delvis inte 
stämmer. När det gäller programmen var det 15 elever från de teoretiskt inriktade 
programmen samt 14 elever från de praktiskt inriktade programmen som ansåg delvis att de 
inte berättar historier.  
_______________________________________________________________ 
Tabell 1.1                1   2   3   4___T B 
1.1 Jag brukar berätta historier 
Kille   12 15   6   6 =   39 +- 
Tjej     6 18   5   3 =   32 -7 
Totalt    18 33   11   9 =   71 -7 
Teoretisk     9 15   5   2 =   31 +- 
Praktisk     6 14   4   2 =   26 -5 
Totalt   15 29   9   4 =   57 -5 
 
 
 
Tabell 1.2. 15 killar anser att det delvis inte stämmer medan 13 tjejer anser att påståendet 
delvis stämmer. På de teoretiskt inriktade programmen påstår 13 elever att det delvis stämmer 
och 11 elever från de praktiskt inriktade programmen påstår att det delvis inte stämmer. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 1.2                1   2   3   4___T B 
1.2 Lätt uttrycka mig verbalt 
Kille     4 15 13   6 =    38 -1 
Tjej     2   8   5   3 =    18 -21 
Totalt     6 23 18            9 =    56 -22 
Teoretisk     3   7 12   6 =    28 -3 
Praktisk     3 11   4   2 =    20 -12 
Totalt     6      18 16   8 =    48  -15 
 
  



Tabell 1.3. På frågan om ordförråd anser 20 killar och 16 tjejer att påståendet delvis stämmer. 
16 elever från de teoretiska programmen anser att det delvis stämmer och 15 elever från de 
praktiska programmen anser att det delvis inte stämmer. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 1.3                1   2   3   4___  T B 
1.3 Rikt ordförråd  
Kille     4   5 20   7=     36 -3 
Tjej     3 13 16   5 =    37 -2 
Totalt     7 18 37 15 =    73 -5 
Teoretisk     3   5  16   5 =    29 -2 
Praktisk     3 15 11   2 =    29 -2 
Totalt     7 18 30  12 =   58 -4 
 
 
Tabell 1.4. 27 killar och 20 tjejer anser att de inte skriver dikter. 19 elever från både de 
teoretiskt- och praktiskt inriktade programmen, anser detsamma. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 1.4                1   2   3   4____T B 
1.4 Skriver dikter  
Kille   27   4  3   3 =    37 -2 
Tjej   20   5  4   7 =    38 -3 
Totalt   47   9  7 10 =    73 -5 
Teoretisk   19   4  4   4 =    31 +- 
Praktisk   19   2  3   4 =    28_ -3 
Totalt   38   6  7   8 =    59 -3 
 
 
 
Tabell 1.5. På denna fråga anser 29 killar och 12 tjejer att detta påstående inte stämmer. Från 
de teoretiskt inriktade programmen var det 19 elever och från de praktiskt inriktade 
programmen var det 18 elever som inte skriver dagbok.   
_______________________________________________________________ 
Tabell  1.5                1   2   3   4____T B 
1.5 Skriver dagbok 
Kille   29    3   2   5 =   39 +- 
Tjej   12  12  11   2 =   37 -2 
Totalt   31  15 13   7 =   76 -2 
Teoretisk   19    2   3   7 =   31 +- 
Praktisk   18    5   4   2 =   29 -2 
Totalt   37  10   7   9 =   60_ -2 
 
 



Tabell 1.6. Både killarna och tjejerna anser att det delvis stämmer att de har lätt att uttrycka 
sig skriftligt, i antalet var det 15 killar och 14 tjejer. Från de teoretiskt inriktade programmen 
var det 11 elever som anser att det delvis stämmer att de har lätt att uttrycka sig skriftligt. 13 
elever från de praktiskt inriktade programmen anser att delvis inte stämmer att de har lätt att 
uttrycka sig skriftligt.  
_________________________________________________________ _ 
Tabell 1.6                1   2   3   4____T_ B 
1.6 Lätt för att uttrycka mig skriftligt  
Kille     9   7 15   6 =    37 -2 
Tjej     3 10 14 10 =    37 -2 
Totalt   12 17 19 16 =    74 -4 
Teoretisk     4   6 11 10 =    31 +- 
Praktisk     6 13   4   6 =    29 -2 
Totalt 10 19 15 16 =    30 -2 
 
 
 
2. Logisk/matematisk 
 
Tabell 2.1. Både killarna och tjejerna anser att påståendet stämmer helt delvis, av killarna 
hade 18 elever svarat och av tjejerna hade 17 elever svarat  Angående detta påstående ansåg 
eleverna från båda programmen att detta påstående stämmer helt delvi . 17 elever på de 
teoretiska programmen  samt 14 elever från de praktiska programmen påstår att detta 
påstående stämmer delvis helt. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 2.1                1   2   3   4_     T B 
2.1 Lätt för att beräkna  
Kille     6   8 18   5 =  37 -2 
Tjej     5   7 17   1 =  30 -9 
Totalt   11 15 35   7 =  67 -11 
Teoretisk     6   5 17   3 =  31 +- 
Praktisk     3 11 14   2 =  30 -1 
Totalt  9 16 31   5 =  61      -1 
 
 
 
Tabell 2.2. Nedanstående tabell visar att 20 killar och 20 tjejer anser att det delvis stämmer att 
de är bra problemlösare. Av eleverna programeleverna  ansåg 17 elever från de teoretiskt 
inriktade programmen och 15 från de praktiskt inriktade programmen att det stämmer delvis 
att de är bra på att lösa problem. 
_________________________________________________________ __ 
Tabell 2.2                1   2   3   4___T B_ 
2.2 Problemlösare 
Kille   6   4 20   8 =   38 -1 
Tjej   3   7 20   6 =_ 36 -3 
Totalt   9  11 40 14 =   75 -4 
Teoretisk   5   3  17   7 =   30 -1 
Praktisk   2   7 15   3 =   30 -1 
Totalt   7  10 32 10 =   60 -2 
 



Tabell 2.3. På denna fråga anser 15 killar att detta påstående inte stämmer delvis, medan 16 
tjejer delvis instämmer att de föredrar logiska spel. Angående detta påstående ansåg 9 elever  
från de teoretiskt inriktade programmen att detta påstående både delvis inte stämmer samt 9 
elever anser att det delvis stämmer. Från de praktiskt inriktade programmen ansåg 12 elever 
att detta påstående delvis inte stämde. 
________________________________________________________________ 
Tabell 2.3   1   2   3   4____T B_ 
2.3 Föredrar logiska spel/ lekar 
Kille     8 15 10    6 =   39 +- 
Tjej     4 11 16    6 =   37 -2 
Totalt   12 26 26  12 =   76 -2 
Teoretisk   7   9   9    5 =   30 -1 
Praktisk   5 12 10    3 =   30 -1 
Totalt   12 21 19   8  =   60 -2  
 
 
 
Tabell 2.4. Tabellen visar att båda könen menar att påståendet delvis stämmer, det var 18 
killar och 17 tjejer som instämde i detta. Liknande utsaga visar båda programmen,  13 elever 
från de teoretiska programmen och 12 elever från de praktiska programmen. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 2.4   1   2   3   4____T B 
2.4 Lätt att se samba 
Kille     5   9 18   7 =   39 +- 
Tjej     5   7 17   6 =_ 35 -4 
Totalt   10 16 35 13 =   74 -4 
Teoretisk     5   8 13   5 =   31 +- 
Praktisk      5   9 12   5 =   27 -4 
Totalt    10  17 25 10  =  58 -4 
 
 
 
Tabell 2.5.  På frågan om att tycka om att läsa diagram anser 24 killar och 18 tjejer att det inte 
stämmer. Likaså gäller i de båda programmen, där anser 12 elever från de teoretiska 
programmen att det inte stämmer. Från de praktiska programmen var det 19 elever som påstår 
detsamma. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 2.5                1   2   3   4_____T B 
2.5 Lätt läsa diagram 
Kille   24   8   4   3 =   39 +- 
Tjej   18 12   5   1 =_ 36 -3 
Totalt   42 20   9   4 =_ 75 -3 
Teoretisk   12 11   4   3 =   30 -1 
Praktisk   19   4   3   2 =   28 -3 
Totalt   31 15   7   5 =   58 -4 
 
 
 
Tabell 2.6. Nedanstående tabell visar att 14 killar och 13 tjejer instämmer delvis på att det är 
svårt att tyda formler. 10 elever från de teoretiskt inriktade programmen anser detsamma, 



medan 9 elever från samma program instämmer helt att det är lätt att tyda formler. 11  elever 
från de praktiskt inriktade programmen instämmer helt att det är svårt att tyda formler. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 2.6                1   2   3   4___T B 
2.6 Lätt tyda formler 
Kille     8 14   8   9 =   39 +- 
Tjej     6 13 10   8 =_ 37 -2 
Totalt   14 27 18 17 =   76 -2 
Teoretisk     5 10   8   9 =   31 +- 
Praktisk     4 11   9   4 =   29 -2 
Totalt     9 21 17  11 =  60 -2 
 
 
3. Visuell/Spatial 
 
Tabell 3.1. I denna tabell anser 27 killar att detta påstående inte stämmer. 15 tjejer anser att 
detta påstående delvis inte stämmer. 12 elever från de teoretiskt inriktade programmen anser 
att detta påstående delvis inte stämmer och 20 elever från de praktiska programmen anser att 
detta påstående inte stämmer. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 3.1                1   2   3   4___T B 
3.1 Använder pennor för att stryka över text  
Kille   27 10   2   0 =   39 +- 
Tjej     7 15   9   3 =   34 -5 
Totalt   34 25 11   3 =   73 -5 
Teoretisk   10 12   8    1 =  31 +- 
Praktisk   20   6   1    3 =  30 -1 
Totalt   30  18   9    4 =  61 -1 
 
 
 
Tabell 3.2. Här anser 15 killar att detta påstående inte stämmer och 11 tjejer anser att detta 
påstående  stämmer helt. Tio elever från de teoretiska inriktade programmen anser att detta 
påstående inte samt delvis inte stämmer på dem. Tio elever från de praktiskt inriktade 
programmen anser att detta påstående inte stämmer delvis, 10 elever anser att detta påstående 
stämmer helt. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 3.2   1   2   3   4___  T B 
3.2 Tecknar/ målar 
Kille   15 13    5    6 =    39 +- 
Tjej    7   9    8  11 =    35 -4 
Totalt   22 22  13  17 =   74 -4 
Teoretisk   10 10    5    6 =    31 +- 
Praktisk     4 10    7  10 =    31 +- 
Totalt   14 20  12  16 =    62 +- 
 
Tabell 3.3. Denna tabell visar att 22 killar inte använder mindmapping och 16 tjejer anser att 
de delvis använder mindmapping. 11 elever från de teoretiskt inriktade programmen anser att 
de delvis använder sig av mindmapping. 15 elever från de praktiskt inriktade programmen 
anser att det stämmer inte. 



________________________________________________________________ 
Tabell 3.3   1   2   3   4____T B_ 
3.3 Använder mindmapp 
Kille   22  9   6   2 =    39 +- 
Tjej      7 16   9   4 =    36 -3_ 
Totalt   29 25 15   6 =    75 -3 
Teoretisk     9   11   8   3 =    31 +- 
Praktisk   15 11   3   0 =    29 -3_ 
Totalt 24 22  11   3 =    60 -2 
 
 
Tabell 3.4. Att fantisera ofta anser 15 killar att de inte gör och 14 tjejer att detta påstående 
stämmer helt in på dem. När det gäller programmen anser 9 elever från teoretiska program att 
det stämmer helt och 13 elever från de praktiska programmen likaså. 
________________________________________________________________ 
Tabell 3.4                1   2   3   4____T_ B_ 
3.4 Fantiserar ofta   
Kille   15 11   6   5 =    37 -2  
Tjej     6   7 10 14 =    37 -2 
Totalt   21 18 16 19  =   76 -4 
Teoretisk  10  10   6   4 =    30 -1 
Praktisk   5   2   9 10=     26 -5 
Totalt 15  12 15 14 =    56 -6 
 
 
 
Tabell 3.5. Denna tabell visar att 23 killar och 16 tjejer anser att detta påstående inte stämmer. 
Tabellen visar att även 15 elever från teoretiska programmen och 14 elever från praktiska 
programmen anser att detta påstående inte stämmer. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 3.5                1   2   3   4____T B 
3.5 Skapar figurer 
Kille   23   9   2   5 =   39 +- 
Tjej   16 12   9   0 =   37 -2 
Totalt   39 21 11   5 =   76 -2 
Teoretisk   15 10   5   0 =   30 -1 
Praktisk   14 10   5   2 =   31 +- 
Totalt   19 20 10   2 =   61 -1 
 
    



Tabell 3.6. Att föredra att skriva på datorn anser 15 killar att det stämmer delvis samt 18 tjejer 
anser att det stämmer helt. 11 elever från de teoretiskt inriktade programmen anser att detta 
påstående delvis stämmer och 14 elever från de praktiskt inriktade programmen anser att det 
stämmer helt.  
_______________________________________________________________ 
Tabell 3.6              1   2   3   4__  T B 
3.6 Föredrar att skriva på datorn 
Kille   2   7 15 14 =    38 -1 
Tjej   2 12   5 18 =    37 -2 
Totalt   4 19 20 32 =    75 -3 
Teoretisk   2   7 11 10 =    30 -1 
Praktisk   3   8   6 14 =    31 +- 
Totalt   5 15 17 24 =    61 -1 
 
 
 
4. Kroppslig/Kinestetisk 
 
Tabell 4.1. Tabellen visar att  17 killar och 25 tjejer anser att det inte stämmer att de spelar 
rollspel. 21 elever från det teoretiska inriktade programmen anser att detta påstående inte 
stämmer och 17 elever från de praktiska programmen anser likaså. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 4.1                1   2   3   4___T B 
4.1 Spelar rollspel 
Kille   17   7   5   9 =    38 -1 
Tjej   25   3   2   2 =    32 -7 
Totalt   42 10   7 11 =    70 -8 
Teoretisk   21   3   5   2 =    31 +- 
Praktisk   17   8   2   2 =    29 -2 
Totalt   38 11   7   4 =   60 -2 
 
 
Tabell 4.2. Att utöva sport anser 18 killar och 15 tjejer att det stämmer helt. Även båda 
programmen anser att de stämmer helt angående detta påstående, 12 elever från vardera 
program anser detta. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 4.2   1   2   3   4___T B 
4.2 Sportutövare 
Kille     5   9   7 18 =   39 +- 
Tjej     6 10   5 15 =   36 -3 
Totalt   11 19 12 33 =  75 -3 
Teoretisk     7   6   6 12 =   31 +- 
Praktisk     3 13   2 12 =   30 -1 
Totalt   10   19   8 24 =   61 -1 
 
 



Tabell 4.3. Både killarna och tjejerna anser att påståendet inte stämmer alls, av killarna hade 
18 elever svarat och av tjejerna hade 21 elever. Beträffande programmen ansåg både de som 
går teoretiskt- och praktiskt inriktat program att påstående inte stämmer. Av eleverna på de 
teoretiska programmen instämde 14 elever och 22 elever från de praktiska programmen 
instämde i att detta påstående inte stämmer. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 4.3    1   2   3   4___T B 
4.3 Uppfinner saker 
Kille   18   9   7  5 =    39 +- 
Tjej   21 11   5  1 =_  38 -1 
Totalt   39 20 12  6 =_ 77 -1 
Teoretisk   14   8   7  2 =    31 +-  
Praktisk   22   3   3  1 =    29 -2 
Totalt   36 11 10  3 =   60 -2 
 
 
 
Tabell 4.4. 17 killar anser att de inte tycker om dans medan 14 tjejer anser att de tycker om 
dans. 11 elever från den teoretiska inriktningen anser att de inte gillar dans. 11 elever från de  
praktiska inriktade programmen anser att det inte stämmer på denna fråga. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 4.4                1   2   3   4____T B 
4.4 Tycker om dans/ rörelser 
Kille   17 11   7   4 =   39 +- 
Tjej     5 12   6 14 =   37 -2 
Totalt   22 23 13 18 =   76 -2 
Teoretisk   8   6   5   8=    27 -4  
Praktisk   11 10   4   5 =   30 -1 
Totalt   19 16   9 13 =   57 -5 
 
 
 
Tabell 4.5. Nedanstående tabell visar att 23 killar samt 26 tjejer anser att det inte stämmer att 
de utför kampsporter. 23 elever från de teoretiska inriktade programmet anser att det inte 
stämmer att de utför kampsporter. Detsamma svar gav 21 elever från de praktiska 
programmen.  
_______________________________________________________________ 
Tabell 4.5                1   2   3   4___T B 
4.5 Utför kampsport 
Kille   23   9   2   5 =   39 +- 
Tjej   26 10   1   1 =_ 38 -1 
Totalt   49 19   3   6 =_ 77 -1 
Teoretisk   23   5   2   1 =   31 +- 
Praktisk   21   9   0   1 =   31 +- 
Totalt        44  14   2   2 =   62 +- 
  
 
 



Tabell 4.6 Här anser 15 killar att detta delvis stämmer och 12 tjejer att de har kroppskontroll. 
Från de teoretiska programmen anser 11 elever att de delvis har kroppskontroll. Från de 
praktiska programmen anser 12 elever att de har kroppskontroll. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 4.6                1   2   3   4____T B 
4.6 Har kroppskontroll 
Kille   2   7 15 14 =   38 -1 
Tjej   6   5   3 12 =   26 -13 
Totalt   8 12 18 26 =   64 -14 
Teoretisk   3   8 11   8 =   30 -1 
Praktis   1   7   5  12 =  25 -7 
Totalt                4 15 16   20 = 55 -7 
 
 
5. Musikaliska 
 
Tabell 5.1. Både killarna och tjejerna ansåg i huvudsak att påståendet inte alls stämmer, av 
killarna hade 31 elever svarat och av tjejerna 30 elever. Beträffande programmen ansåg både 
de som går teoretiskt- och praktiskt inriktat program att påstående stämmer inte alls. Av 
eleverna på de teoretiska programmen instämde 25 stycken i påståendet, medan 23 elever från 
de praktiska programmen instämde. 
     ____________________________________________________________ 
Tabell 5.1                1 2 3 4____T B 
5.1 Komponerar egen musik 
Kille   31 5 0 3 =   39 +-  
Tjej   30 3 2 1 =   36 -3 
Totalt   61 8 2 4 =   75 -3 
Teoretisk   25 5 0 1 =   31 +- 
Praktisk   23 5 2 1 =   31 +- 
Totalt   48        10    2 2 =   62 +-  
 
 
 
Tabell 5.2.  På denna fråga svarade 19 killar och 18 tjejer att påståendet inte stämmer alls. 16 
studerande på de teoretiska programmen instämde mest i samma påstående, medan svaren av 
de praktiskt inriktade studenterna var jämt fördelade om 12 svar på både stämmer inte delvis 
och stämmer inte alls. 
______________________________________________________________ 
Tabell 5.2   1   2          3            4_____T B 
5.2 Tycker om att framföra musik 
Kille   19  12 1 3 =    35 -4  
Tjej   18  11 5 5 =    39 +- 
Totalt   37 23 6 8 =    74 -4 
Teoretisk   16   7 5 3 =    31 +-  
Praktisk   12 12 0 6 =    30 -1 
Totalt   28 19 5 9 =    61 -1 
 
 
 



Tabell 5.3.Denna fråga gav skilda svar mellan könen. 16 killar ansåg att påståendet stämmer 
inte alls, medan 15 tjejer ansåg att det stämmer inte delvis. Även 14 av eleverna på de 
teoretiska programmen instämde med tjejernas svar. Av de praktiskt inriktade studenterna 
svarade 12 elever stämmer inte alls. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 5.3   1   2   3 4 T B 
5.3 Gillar att sjunga/nynna 
Kille   16 13   6 4 = 39 +-  
Tjej     8 15  11 5 = 39 +- 
Totalt   24 28  17 9 =   78 +- 
Teoretisk     8 14    4 2 =    29 -2  
Praktisk   12   7    6 3 =   28 -3 
Totalt   23 21  10 5 =    57 -5 
 

 

Tabell 5.4. På denna fråga svarade 12 killar stämmer inte alls medan flickorna hade 13 svar 
på stämmer inte delvis och 12 svar på stämmer helt. Beträffande programmen kan det 
konstateras att 10 elever på de teoretiskt inriktade programmen hade svarat stämmer inte alls 
och stämmer inte delvis. Av eleverna på de praktiskt inriktade programmen ansåg 10 att det 
stämmer helt delvis och 11 att det stämmer helt. 

_______________________________________________________________ 
Tabell 5.4   1   2   3   4___ T B 
5.4 Har rytmkänsla 
Kille   12   9   8   8 =   37 -2 
Tjej     7 13   7 12 =   39 +-  
Totalt   19 22 15 20 =   74 -2 
Teoretisk   10 10   4   7 =   31 +-  
Praktisk     7   3 10  11 =  31 +- 
Totalt   17 13 14  18 =  62 +- 
 
 
Tabell 5.5. Killarna och tjejerna ligger inom samma svar, av killarna hade 20 svarat 
instämmer inte alls, medan 15 flickor ansåg detsamma. 17 studenter på de teoretiska 
programmen svarade stämmer inte alls på denna fråga, detsamma svarade 17 studenter på de 
praktiska programmen. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 5.5                1   2   3   4___T B 
5.5 Lätt att urskilja toner 
Kille   20 10   4 2 =   36 -3 
Tjej   15   8 11 5 =   39 +- 
Totalt   35 18 15 7 =   75 -3 
Teoretisk   17   4   4 6 =   31 +- 
Praktisk   17   7   5 1 =   30 -1 
Totalt   35  11   9 7 =   61 -1 
 

 

 



Tabell 5.6. Flera svarade stämmer inte alls på detta påstående, av killarna svarade 18 elever 
medan tjejerna gav 20 svar. Både de teoretiskt och på praktiskt inriktade studenterna instämde 
i svaret ovan, svaren var fördelade 9 på de teoretiskt inriktade och 19 på de praktiskt 
inriktade. Sammantaget erhölls en klar majoritet svar i påståendet stämmer inte alls. 

________________________________________________________________ 
Tabell 5.6                1   2   3   4___T _B 
5.6 Spelar trummor eller annat 
Kille   18 3 1 6 =   28 -11  
Tjej   20 5 4 3 =   32 -7 
Totalt   38 8 5 9 =   60 -18 
Teoretisk     9 3 4 5 =   21 -10  
Praktisk   19 6 0 6 =   31 +- 
Totalt   28 9 4          11 =   52 -10 
  
 
6. Intrapersonell 
 
Tabell 6.1. På denna fråga var svaren rätt jämt fördelade mellan könen, 17 killar och 18 tjejer 
instämde i påståendet stämmer helt delvis. Denna fråga fick samma svar hos 
programstudenterna, 19 av de teoretiskt- samt 14 av de praktisktinriktade svarade. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 6.1  1   2   3   4____T B 
6.1 Förmåga att ge/ta feedback 
Kille     4 10 17   5 =  36 -3  
Tjej     5 11 18   5 =  39 +- 
Totalt     9 21 35 10 =  75- 3 
Teoretisk     5   3 19   4 =  31 +-  
Praktisk     2   9 14   4 =  29 -2 
Totalt     7 12 33   8 =  60 -2  
 
 
 
Tabell 6.2.Både killar och tjejer svarade att de instämde helt delvis på denna fråga. Svaren var 
fördelade i 13 svar från killar och 14 svar från tjejer. Beträffande programmen erhölls 12 svar 
från de teoretiska på stämmer helt delvis medan 13 svar från de praktiska inriktningarna 
erhölls på stämmer helt delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 6.2   1   2   3   4____T  B 
6.2 Föredrar grupparbeten 
Kille     4   8 13   6 =   31  -8 
Tjej     9   9 14   7 =   39  +- 
Totalt   13 17 27 13 =  70  -8 
Teoretisk     8   7 12   4 =  31  +-  
Praktisk     5   8 13   4=   30  -1 
Totalt   13 15 25   8 =  61  -1 
 

 
 



Tabell 6.3. Killarna instämde i påståendet stämmer helt delvis medan tjejerna svarade 
stämmer inte alls delvis, svaren för könen var fördelade killar 14 och tjejer 16. 11 elever vid 
de teoretiskt inriktade programmen instämde i påståendet stämmer helt delvis  medan 12 
elever vid de teoretiskt inriktade programmen ansåg påståendet stämmer inte alls delvis 
medan svaren från studenterna på de praktiskt inriktade programmen var 14. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 6.3  1   2   3   4___T B 
6.3 God inlevelseförmåga 
Kille     7   9 14   8 =  38 -1  
Tjej     4 16 11   7 =  38 -1 
Totalt   11 24 25 15 =  74 -2 
Teoretisk     6 10 11   4 =  31 +- 
Praktisk     5 14   8   4 =  31 +- 
Totalt   11 24 19   8 =  62 +- 
 
 
Tabell 6.4. Både killar och tjejer svarade stämmer helt delvis på denna fråga. Från killarna 
erhölls 16 svar och av tjejerna erhölls 18 svar. Beträffande programmen kan det konstateras 
att 16 elever på de teoretiskt inriktade programmen hade svarat stämmer helt delvis. Av 
eleverna på de praktiskt inriktade programmen instämde 13 stycken i detsamma. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 6.4 1   2   3   4___T B 
6.4 Kan samarbeta med andra 
Kille   4   5 16   9 =  34 -5 
Tjej   1   7 18 13 =  39 +- 
Totalt   5 12 34 22 =  73 -5 
Teoretisk   4   5 16   6 =  31 +-  
Praktisk   4 11 13 10=   31 +- 
Totalt   8 16 19 16 =  62 +- 
 
 
 
Tabell 6.5. 12 killar svarade stämmer helt delvis, medan 17 tjejer svarade detsamma. 13 
studenter på de teoretiska programmen svarade stämmer helt delvis på denna fråga, detsamma 
svarade 11 studenter på de praktiska programmen. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 6.5                1   2   3   4____T B 
6.5 Lätt att fördela arbeten i grupp    
Kille   11   6 12   7 =   36 -3 
Tjej     7   5 17   9 =   37 -2 
Totalt   18 11 29 16 =   73 -5 
Teoretisk   10   4 13   4 =   31 +-  
Praktisk     7   6 11   4=    28 -3 
Totalt   17  10 24   8 =   59 -3 
 
 
Tabell 6.6. 11 killar ansåg påståendet stämmer in helt delvis, 15 stycken tjejer instämde även 
de i detta påstående. Hela 15 av de studerande på de teoretiska programmen ansåg att 
påståendet stämde in helt delvis, medan 12 elever på de praktiska instämde i samma 
påstående. 



 
_______________________________________________________________ 
Tabell 6.6                1   2   3   4____T _B 
6.6 Lär mig av att diskutera med andra  
Kille     2 10 11   5 =   28 -11  
Tjej     4   4 15   8 =   31 -7_ 
Totalt      6 14 26 13 =   59 -18 
Teoretisk     8   6 15   2 =   31 +-  
Praktisk     3   6 11   8 =   28 -3_ 
Totalt               11           12 26 10 =   59 -3_ 
 
 
7. Interpesonell 
 
Tabell 7.1. 13 killar uppgav att frågan stämmer inte in delvis, medan arton tjejer kryssat för 
stämmer helt delvis. De teoretiskt inriktade programstudenterna uppgav i 11 svar att 
påståendet stämmer in delvis, medan de praktiskt inriktade studenterna uppgav i tretton svar 
att detta stämmer inte alls delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 7.1   1   2   3   4____T B 
7.1 Gör ofta tysta reflektioner 
Kille     6 13   6 12 =  37 -2 
Tjej___________ _____   3 12 18   6 =  39 +-  
Totalt     9 25 24 18 =  76 -2 
Teoretisk     3 10 11   7 =  31 +-  
Praktisk     8 13   9   1 =  31 +- 
Totalt   11 23 20   8 =  62 +- 
 
 
Tabell 7.2. På detta påstående svarade 14 killar att det stämmer in helt delvis, medan tjejerna 
uppgav i hela 18 svar att påståendet stämmer inte in delvis. Vad programmen beträffar 
svarade 12 av de teoretiskt inriktade studenterna att påståendet stämmer inte in delvis. De 
praktiskt inriktade studenterna svarade stämmer helt delvis i tolv svar. 
________________________________________________________________ 
Tabell 7.2   1   2   3   4___T B_ 
7.2 Föredrar att resonera 
Kille     5 10 14   3 =  32 -7  
Tjej     8 18 11   5 =  39 +- 
Totalt   13 28 25   8 =  71 -7 
Teoretisk     6 12 11   1 =  30 -1  
Praktisk     7   8 12   3 =  30 -1 
Totalt   13 20 23   4 =  60 -2 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 7.3. Här erhölls 16 svar av killarna på alternativet stämmer helt delvis, 14 av tjejerna 
uppgav att det stämmer inte in delvis. Programmen svarade ungefär detsamma, de teoretiska 
uppgav 11 och de praktiska 12 svar på stämmer helt delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 7.3   1   2   3   4__   T B 
7.3 Tänker ofta ut olika planer 
Kille     9  7 16   6 =   38 -1  
Tjej     5 14 13   6 =   38 -1 
Totalt   14 21 29 12 =   76 -2 
Teoretisk     5   8 11   6 =   31 +-  
Praktisk     9   7 12   3 =   30 -1 
Totalt   14 15 23   9 =   61 -1 
 
 
Tabell 7.4. Killarna ansåg i 13 erhållna svar på stämmer inte in delvis. 15 tjejer instämde i 
detta påstående. De teoretiska programmens svar var 9 på stämmer inte in delvis och 9 på 
stämmer helt. Från studenterna på de praktiskt inriktade programmen erhölls 12 svar på 
stämmer inte in delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 7.4   1   2   3   4____T B 
7.4 Föredrar eget arbete 
Kille     7 13   6 10 =    36 -3  
Tjej     9 15   5 10 =    39 +- 
Totalt   16 28 11 20 =    75 -3 
Teoretisk     4   9   5  9 =     27 -4  
Praktisk     4 12   4 11 =    30 -1 
Totalt     8 21   9 20 =    57 -5 
 
  
Tabell 7.5. 13 av killarna ansåg påståendet inte stämmer in delvis, medan femton tjejer 
uppgav att det stämmer in helt delvis. Programstudenterna instämde med killarnas svar i 
stämmer inte in delvis, svaren var fördelade 14 på teoretiska och 10 på praktiska. De 
teoretiska studenterna uppgav även i 11 svar att påståendet stämmer in helt delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 7.5                1   2   3   4___T B 
7.5 Jag är självanalytisk 
Kille     7 15 10  0 =   32 -7   
Tjej     6 13 15  3 =   39 +- 
Totalt   13 28 25  3 =   71 -7 
Teoretisk     5 14 11  1 =   31 +- 
Praktisk     8 10   9  2 =   29 -2 
Totalt   13          24          20   3 =   60 -2 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 7.6. Majoriteten av killarna d.v.s. 17 elever uppgav att detta stämmer inte alls, 12 svar 
erhölls av tjejerna på samma fråga. Av programstudenterna svarade de förstnämnda i 13 svar 
på stämmer inte alls, medan de senare svarade detsamma i ett antal av 11 stycken elever. 
________________________________________________________________ 
Tabell 7.6                1   2   3   4       T B_   
7.6 Utövar koncentrationsövningar 
Kille   17  7   2  2 =    28 -11 
Tjej   12 10   8  2 =    32 -7_ 
Totalt   29 17 10  4 =    60 -18 
Teoretisk   13 10   6  1 =    30 -1  
Praktisk   11   4   4  0 =    19 -12 
Totalt   24 14 10  1 =    49 -12  
 
 
8. Naturalistisk 
 
Tabell 8.1. På detta påstående svarade 12 killar att detta stämmer in helt delvis, medan 11 
svarade stämmer inte in delvis. Av tjejerna uppgav däremot 18 elever att detta stämmer in helt 
delvis. De teoretiska studenterna uppgav i 17 erhållna svar att detta stämmer in helt delvis, 
medan de praktiska uppgav i 15 erhållna svar att detta stämmer inte in delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 8.1 1   2   3   4___ T B 
8.1 Har förståelse för naturen 
Kille   5 11 12   9 =  37 -2  
Tjej   4 10 18   7 =  39 +-  
Totalt   9 21_____30_ 16 =  76 -2 
Teoretisk   4 2 17   7 =  30 -1  
Praktisk   5 15   9   1 =  30 -1 
Totalt   9 17 26   8 =  60 -2 
 
 
Tabell 8.2.Killarna och tjejerna uppgav ungefär samma svar stämmer in helt delvis, av 
killarna svarade 18 elever medan 16 tjejer svarade. Sexton på de teoretiska programmen och 
14 på de praktiska programmen instämde med killarna och tjejerna i samma påstående.  
_______________________________________________________________ 
Tabell 8.2                1   2   3   4____T B 
8.2 Lätt för att skilja på djurarter 
Kille     4   9 18   5 =   36 -3  
Tjej     6   5 16 12 =   39 +- 
Totalt   10 14 34 17 =   75 -3 
Teoretisk     4   5 16   6 =   31 +-  
Praktisk     3   6 14   7 =   30 +- 
Totalt     7 11 30 13 =   61 +- 
 
 
 
Tabell 8.3.Killarna uppgav i 13 svar på vardera stämmer inte alls och stämmer inte delvis på 
ovanstående fråga, av tjejerna erhölls 13 svar på stämmer inte delvis och 12 svar på stämmer 
inte alls. Av de på teoretiska programmen uppgav 10 stycken att detta stämmer inte alls och 



detta stämmer inte delvis. 12 studenter på de praktiskt inriktade programmen instämde i 
detsamma.  
_______________________________________________________________ 
Tabell 8.3   1   2   3   4____T B 
8.3  Lätt för att känna igen växter 
Kille   13 13   7   2 =   35 -4  
Tjej   12 13 10   4 =   39 +- 
Totalt   25 26 17   6 =   74 -4 
Teoretisk   10 10   7   4 =   31 +-  
Praktisk   12   9   5   1 =   27 -4 
Totalt   22 19 12   5 =   58 -4  
 
 
Tabell 8.4. Hela 21 killar menade på att detta stämmer inte alls, medan 22 tjejer menade 
detsamma. Studenterna på de teoretiska programmen uppgav i 15 svar att detta stämmer inte 
alls, medan de praktiska programstudenterna gav 18 svar på samma påstående. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 8.4                1   2   3   4____T B  
8.4 Tycker om att plantera 
Kille   21   8   5   3 =   37 -2  
Tjej   22   9   6   2 =   39 +- 
Totalt   43 18 11   5 =   76 -2 
Teoretisk   15 10   4   1 =   31 +- 
Praktisk   18   7   2   2 =   28 -3 
Totalt   33 17   6   3 =   59 -3 
 
 
 
Tabell 8.5. 12 killar uppgav att detta stämmer helt, medan 14 tjejer uppgav att detta stämmer 
inte alls delvis. 11 tjejer menade också att detta stämmer helt. 12 svar gav teoretiska eleverna 
på samma påstående medan de praktiska uppgav i 11 svar att detta stämmer inte delvis. 
_______________________________________________________________ 
Tabell 8.5                1   2   3   4____T B 
8.5 Tycker om att visats med djur 
Kille     5 10   9 12 =    36 -3 
Tjej     5 14   9 11 =    39 +- 
Totalt   10 24 18 23 =   75 -3 
Teoretisk     5    6   8 12 =    31 +- 
Praktisk     3 11   7   9 =   30 -1 
Totalt     8 17 15 21 =   61 -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 8.6. 11 killar och 12 tjejer uppgav att detta stämmer in delvis. De teoretiska program 
studenterna instämde med 10 svar, medan de på praktiska programmen menade att detta 
stämmer inte in delvis. 
________________________________________________________________ 
Tabell 8.6                1   2   3   4___T B_ 
8.6  Trivs i naturen 
Kille     2   8 11   6 =  27 -12  
Tjej     3   8 12   8 =  31 -8 
Totalt      5 16 23 14 =  58 -20 
Teoretisk     3   5 10   9 =  27 -4  
Praktisk     6 11   4   8 =  29 -2 
Totalt     9 16 14 17 =  56 -6 
 
 
 




