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1. Inledning

Jag är lärarstuderande vid Linköpings Universitet och jag har precis slutfört sista
terminen på min utbildning (180p, SO4-9)

Innan jag började min lärarutbildning kom jag i kontakt med namnet Howard
Gardner genom en släkting. H. Gardner har utvecklat en teori om begreppet
intelligens hur det är användbart i dagens och framtidens skola. Jag skall fördjupa
mig i denna teori.

H. Gardners teori går ut på alla individer kan vara intelligenta på olika sätt, att
människor har olika intelligenser. För tillfället finns det åtta godkända intelligenser,
men denna siffra är inte konstant utan den är hela tiden föränderlig. Om jag skulle
fördjupa mig i alla dessa intelligenser skulle jag få hålla på i flera år, så jag
bestämde mig för att fokusera på en intelligens och se om och hur man kan
använda sig av denna i skolan.

Vid sidan om läraryrket har jag ett stort musikaliskt intresse och vill gärna se om
jag kan använda mig av dessa två domäner tillsammans i läraryrket. Därav
kommer jag att fördjupa mig i den musikaliska intelligensen och jag har valt att
arbeta utifrån och lägga tyngdpunkten på H. Gardners bok ”De sju
intelligenserna”. Jag kommer även använda mig av T. Armstrongs bok ”barns
olika intelligenser”, detta är en bok som översätter H.Gardners teorier till
praktiska idéer som läraren konkret kan använda i klassrummet.

2.  Bakgrund

Howard Gardner är professor vid Harvard Graduate School of Education i
Boston. Han är psykolog och har specialstuderat symboltänkandets utveckling
hos normalbegåvade barn och underbarn samt dess upplösning hos hjärnskadade
vuxna. Han kom i kontakt med Bernard van Leers stiftelse vars syfte är att hjälpa
barn och ungdomar med särskilda behov. Denna stiftelse stöttar nyskapande
projekt som bidrar till att öka samhällsengagemanget i undervisningen och i
skolan.

1979 fick H.Gardner med flera i uppdrag att utvärdera hur långt forskning om
mänsklig skaparkraft och dess praktiska förverkligande hade kommit.
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Det första resultatet blev H. Gardners bok ”The theory of multiple intelligences ”
som kom ut 1983. Det är en analys av mänsklig intellektuell kapacitet som inte
bara bygger på psykologisk forskning, utan även på biologiska rön och forskning
om utveckling och tillämpning av kunskap i olika kulturer.

H. Gardners syn på de multipla intelligenserna ser ut så här:1

• Lingvistisk intelligens: Förmågan att använda ord ändamålsenligt, antingen
muntligt (politiker, berättare) eller skriftligt (journalist, poet). Denna intelligens
omfattar förmågan att behärska syntaxen eller språkets struktur, fonologin eller
språkets ljud, semantiken eller betydelsen av språket och den pragmatiska
dimensionen eller praktiska användningen av språket.

• Logisk-matematisk intelligens: Förmågan att använda siffror ändamåsenligt
tex (matematiker, statistiker) eller resonera logiskt tex (vetenskapsman,
dataprogrammerare). Denna intelligens omfattar känsla för logiska mönster
och sammanhang, förklaringar och analyser  om (i så fall) (orsak-verkan),
funktioner och andra liknande abstraktioner.

• Spatial intelligens: Förmågan att uppfatta den visuella-spatiala världen exakt
tex (jägare, scout, vägvisare) och att kunna förändra denna värld som tex
(arkitekt, konstnär, uppfinnare). Denna intelligens omfattar känsla för färg,
linje, mönster, form och förhållandet mellan dessa element. (Denna innefattar
förmågan att visualisera, att grafiskt åskådliggöra visuella, spatiala idéer och att
orientera sig korrekt i 3 dimensioner).

• Kroppslig-kinestetisk intelligens: En förmåga att skickligt använda hela
kroppen för att uttrycka tankar och känslor tex (skådespelare, mimare,
idrottsutövare) och att skickligt använda händerna för att framställa eller
förändra föremål som tex (skulptör, mekaniker, kirurg). I denna intelligens
ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, fingerfärdighet,
styrka, sidighet och hastighet men även djupsensibel, taktil och haptisk
förmåga.

                                                                
1 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s12 ff.
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• Musikalisk intelligens: Förmågan att uppfatta (tex musikälskare) urskilja
olikheter (tex musikkritiker), omforma (tex som kompositör, låtskrivare) och
uttrycka (tex som utövare) olika sorters musik. I denna intelligens ingår en
känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke. Man kan
ha en ”kroppslig” förståelse för musik – total, intutiv – en ”formell” förståelse
– analytisk, teknisk – eller bådadera.

• Interpersonell intelligens: Förmåga att uppfatta och urskilja skillnader och
förändringar i humör, avsikter, bevekelsegrunder och känslor hos andra
människor. Detta kan innebära känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen och
gester. Förmågan att skilja mellan många olika sorters interpersonella signaler
och förmågan att i rätta ögonblicket svara på dessa signaler på något lämpligt
sätt –  tex att påverka en grupp människor att agera på ett visst sätt.

• Intrapersonell intelligens: Självkännedom och förmågan att handla på ett
lämpligt sätt med hjälp av denna kunskap om sig själv. I denna intelligens ingår
att man har en riktig bild av sig själv – sina starka och svaga sidor – att man är
medveten om sin sinnestämning, sina avsikter, bevekelsegrunder, sitt
temprament och sina önskningar samt att man har förmåga till självdisciplin
och självanalys.

• Natur intelligens: Är lyhörd för naturen, ser samband och mönster i
tillvaron.2 Handlar om förmågan att överleva i naturen.3

3. Syfte och frågeställning

Mitt syfte med uppsatsen är att göra en kvalitativ litteraturstudie utifrån
H.Gardners bok ”De sju intelligenserna”. Jag kommer att:

• Fördjupa mig i litteratur och forskning som rör människors olika intelligenser.
• Beskriva de multipla intelligenserna med fokus på den musikaliska

intelligensen.
• Fokusera på hur musik påvekar inlärningen i skolan.

                                                                
2 Skolvärlden, Nr.21 (1998), s21

3 Barn & ungdom, Nr 3-4 (1997),  s13
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• Se hur musiken som hjälpmedel kan användas i undervisningen.

4. Viktiga begrepp

Återkommande centrala begrepp som är viktiga för uppsatsen: kunskap,
kreativitet, motivation och intelligens

Kunskap

Det traditionella synsättet på kunskap kan beskrivas så här:
• Kunskap är vetande4

• Kunskap kan även översättas med kunnande, kompetens, förmåga att läsa
uppgifter som kräver vetande och förmåga att använda vetandet.5

• Kunskap är en kvantitet i betydelsen att större kunskaper är liktydigt med flera
”kunskapsbitar”.6

• Kunskap är lika med att kunna reproducera dvs återge vad någon skrivit eller
sagt. Denna uppfattning vilar ytterst på föreställningen om minnet som
någonting som (när det fungerar som bäst) är en exakt avbildning av det som
skulle läsas in. Skillnader i kunskaper blir i detta avseende liktydiga med
skillnader i överenstämmelse mellan bokens ord och det svar som någon ger
på en fråga på motsvarande avsnitt, t.ex. vid ett prov i skolan.7

• Kunskap är av antingen - eller - karaktär dvs antingen har man kunskap om
något eller också har man det inte.8

Kreativitet

                                                                
4 H.Egididus. Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, s148

5 Ibid. s148 f.

6 Marton, L.O Dahlgren, L.Svensson, R. Säljö, Inlärning och omvärldsuppfattning, 1977,  s11

7 Ibid. s11 f.

8 Ibid. .s 12 f.
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Nyskapande aktivitet eller förmåga. I det kreativa tänkandet kan man urskilja fyra
komponenter

• Lätthet att komma på nya idéer

• Rörlighet

• Originalitet

• Konstruktiv bearbetning

Kreativa människor och divergent tänkande hänger ihop, det är detsamma som att
man har förmåga och vilja att överge konventionella bilder av verklighet och aktivt
pröva andra bilder och perspektiv, dvs förmåga och vilja till alternativseende.

Det finns ett schema över kreativproblemlösning, som kan se ut så här:

• Problem-och målformulering sedan går det vidare till

• Faktainsamling och orsakstolkning därifrån till

• Presentation av alternativa lösningar och bedömningar av deras konsekvenser
sedan till

• Beslut och genomförande och slutligen till

• Bedömning av utfallet som ger upphov till formulering av nya problem och
mål

Motivation

Motivation kan vara en sammanfattande psykologisk term för de processer som
sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar
varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.
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Det kan alltså vara tal om medveten eller omedveten inriktning hos en person att
vilja utföra vissa handlingar.9

Motivation är en komplicerad psykologisk process. Det finns inte en enda teori
som förklarar alla berörande aspekter om motivationsbegreppet. Dock finns det
två centrala huvudgrupper.

• sådana som ser motivation som ett mer eller mindre stabilt personlighetsdrag

• eller sådana som betraktar motivation som en psykologisk process i vilken
personlighetsdrag (t.ex. behov, motiv och förmåga) samverkar med
upplevelsen av olika förhållanden: den omgivande miljön.

Enligt dessa huvudgrupper måste man beakta både drag hos individen och i
miljön om man vill förstå och hjälpa elever med dålig motivation.

Intelligens

Detta är det mest centrala och viktigaste begreppet i uppsatsen och  även det
absolut svåraste att få en lätt och överskådlig bild av.

Det man egentligen kan säga om ordet intelligens är - rent vetenskapligt är
begreppet redan klart, alla vet ju vad intelligens är. Men börjar man gräva efter
förklaringar, betydelser efter vad intelligens egentligen står för, då får man en mer
mångfacetterad, komplicerad bild.

Men några allmänna förklaringar till vad ordet intelligens står för kan vara att det
betyder: tankeförmåga, förstånd, begåvad och förmågan att kunna dra slutsatser
och göra sammanställningar av information. Andra mer helomfattande definitioner
kan lyda så här:

• Intelligens kan definieras som den synvinkel (aspekt) av psykiska processer
som gäller flexibilitet och säkerhet i informations bearbetning och i
problemlösning, var vid samma individ kan ha denna egenskap i varierande
grad och inom olika område (tex logiskt, matematiskt, verbalt, spatialt,

                                                                
9 H. Egidius,  Termlexikon i Psykologi, pedagogik och psykoterapi, s 174
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perceptuellt, socialt, konstnärligt).En sådan definition är teoretisk eller
nominell,10 dvs. ej verklig, definitionen finns bara på pappret.

• Intelligens är den förmåga som man får mått på med hjälp av ett intelligenstest.
Exakt vilken förmåga som avses är beroende av vilket test som man använder
för att utpeka och avgränsa i fråga varande förmåga. En sådan definition är
operationell,11 dvs. en definition som gör abstrakta begrepp användbara i
empiriska undersökningar.

Hittills i dagens samhälle har dock det psykometriska angreppsättet haft störst
betydelse dvs. intelligensmätningar. Detta syftar till kvantifierande bestämningar
av intelligensnivå eller begåvningsprofil med olika former av test.

Andra säger att modeller av intellektets struktur har också baserats på icke –
psykometriska data. Howard Gardner har sålunda med utgångspunkt i bla
neuropsykologiska observationer (där man studerar sambandet hjärna-beteende
utifrån psykologiska aspekter) formulerat en modell med sju/åtta oberoende
”intelligenser”. Flera av dessa ”intelligenser” visar stor överensstämmelse med de
psykometriskt identifierade omfången (dimensionerna).12

Gardner tycker att intelligens har mer att med förmågan att

• Lösa problem

• Skapa något i ett meningsfullt och naturligt sammanhang13

5. Tidigare forskning

I flera tusen år har forskare, vetenskapsmän som Platon, Sokrates, Descartes
m.fl. försökt definiera ordet intelligens och förklara dess innebörd. Man kan dela

                                                                
10 H.Egidius, Psykologilexikon, s. 251

11 Ibid. s. 251 f.

12 Nationalencyklopedin, s. 503

13 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s11
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in den tidigare forskningen kring detta ämne i flera kategorier. En av dessa
kategorier är

• Lekmannateorier: Under större delen av människans historia har det inte
funnits en vetenskaplig definition av begreppet intelligens. Man satte dock
etiketter på ordet som ”begåvad”, ”trögtänkt”, ”förnuftig” och ”klok”.
Framstående personligheter av skilda slag som Tomas Jefferson, Mahatma
Gandi,  Jane Austin kunde alla påstås vara ”begåvade”. Den sortens av
informella beteckningar var tillräckliga i dagliga tal, men de fungerade för att
ingen normalt ifrågasatte vad som menas med intelligent.14

• Det gängse psykometriska synsättet: För knappt 100 år sedan gjorde
psykologer de första försöken att definiera intelligens rent tekniskt. Man
uppfann tester för att mäta den. På många sätt innebar deras försök ett
framsteg för den vetenskapliga psykologin. Vi vet idag att ”IK-tester” kom att
missbrukas i stor skala och att den psykometriska forskningen i sig inte gjort
några avgörande teoretiska framsteg.15

• Det pluralistiska och det hierarkiska synsättet: Den första generationen
psykologer som blev intelligensforskare med Charles Spearman i spetsen
(1927), ansåg i stort att intelligens borde betraktas som en enhelig, generell
kapacitet för begreppsbildning och problemlösning.16 (Vidare fortsätter
debatten) i frågor om intelligenstest där skiljelinjen går mellan ex. C. Spearman
som menade att det finns en allmän, övergripande intellektuell faktor och andra
som likt L.L. Thurstone anser att det finns en ”familj” av primära mentala
förmågor, där ingen är mer framträdande än någon annan.17 Vidare menade
Thurstone att själva begreppet intelligens bestod av ett antal faktorer eller
komponenter. En forskare som tog Thurstones parti heter Guildford och
ansåg att det finns 120 olika intellektuella variabler.18 När man väl bestämt vilka
komponenter som tillsammans utgör intelligens, måste man studera hur de
hänger samman med varandra. Forskaren P.Vernon menar att komponenterna
inom intelligensbegreppet har en inbördes hierarki, där generell verbal och
numerisk intelligens står högre än mer specialiserade kompetenser. Andra

                                                                
14 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s XII

15 Ibid. s. XII (S.J.Gould, 1981)  ff.

16 Ibid. s.XII

17 ibid. s XII

18 ibid. s.7 (J.P.Guildford, R,Hoepfner, 1971)
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forskare som Thurstone har inget behov av att skapa en sådan hierarki, han
menar att varje faktor är en (likvärdig del) i en icke hiearkisk struktur.19

Dessa tre synsätt dominerade parallellt till den tidpunkt då de sju intelligenserna
av H.Gardner först publicerades 1983. Under 90-talet har minst två nya trender
blivit synliga som H.Gardner kallar för det kontextuella och det distributiva
synsättet.

• Det kontextuella synsättet: Forskare har i dag blivit alltmer kritiska mot
psykologiska teorier som inte tar hänsyn till det sammanhang i vilket vi
människor lever och utvecklas. T.ex. är det stor skillnad att vara människa i ett
modernt industrisamhälle än att vara det under yngre stenåldern. I stället för att
anta att människan har en definitionsbar ”intelligens” som är densamma vilken
kultur hon än lever i, betraktar många forskare nu intelligens som ett samspel
mellan individers anlag, förutsättningar och på andra sidan
utvecklingsmöjligheter och begränsningar i den omgivande kulturen.20

• Det distributiva synsättet: Även om detta synsätt i stort påminner om det
kontextuella är det mer centrerat kring förhållandet mellan människan och de
ting/objekt som närmast omger henne.21 Dessa forskare sysslar (alltså) mindre
med regler och värderingar som kännetecknar kulturen omkring henne. Om vi
jämför den traditionella ”individcentrerade” synen som karaktäriserade
intelligensteorins tre första faser, har människan så att säga sin intelligens inuti
sitt huvud, dvs. det som går att skilja ut och mäta. Medan i det distributiva
synsättet manifesteras intelligens lika mycket i de objekt och de andra
individer som omger personen i fråga. H.Gardner menar att min intelligens inte
slutar  vid min hud: den tar sig uttryck i mina redskap(papper, penna, dator),
mina minnesanteckningar (datafiler, anteckningsböcker, dagböcker) och mitt
kontaktnät (arbetskontakter, kolleger osv).22

Dock kan man säga att vetenskapen aldrig kan och kommer att kunna ge
fullständigt korrekta och tillfredställande svar på alla frågor. Det vore nästan

                                                                
19 ibid.  s XIII

20 ibid.  s XIII

21 ibid, s XIII

22 ibid. s XII
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tråkigt eller rentav  absurt om så vore fallet. För då skulle vi inte ha någon nyfiken
kvar eller några mål att sträva mot och uppnå, inget nytt att upptäcka osv.

Men ibland görs det små framsteg och ibland kör man fast. H.Gardner
konstaterar att det inte finns och aldrig kan finnas en enda obestridlig och allmän
accepterad lista över mänskliga intelligenser.23 Är det då någon egentlig mening att
ens försöka? Svaret är såklart, Ja. Eftersom det finns ett behov av en bättre
beskrivning av människans intellektuella kapacitet än den vi har idag.24

Många forskare har försökt att namnge, beskriva de viktigaste intelligenserna, tex
Larry Gross har gjort en lista över fem olika kommunikationsmodaliteter
(lexikalisk, socialt-gestisk, ikonisk, logisk-matematisk och musikalisk) eller som
filosofen Paul Hirst har en lista över sju kunskapssfärer (matematik,
naturvetenskap, mellanmäsklig förståelse, religion, litteratur och sköna konster,
moral och filosofi).25

H.Gardner menar att det inte finns något fel med dessa, men svårigheten är bara
att posterna har valts ganska slumpmässigt. Dessa teorier är bara en tänkande
individs försök att finna meningsfulla skillnader mellan olika former av kunskap.
H.Gardner har som ambition att gå ett steg längre och komma åt uppsättningar av
intelligenser som motsvarar specifika biologiska och psykologiska funktioner.26

H.Gardner avslutar här med att säga:

                ”Jag påstår inte att min lista över intelligenser är fullständig”. 27

6.  Vad är en intelligens?

Enligt H.Gardners åsikt måste mänsklig intellektuell kompetens innefatta en
uppsättning av problemverktyg som gör att individer kan lösa reella problem och
tackla verkliga svårigheter. Dessa verktyg ska kunna hjälpa individen att skapa
fungerande produkter när de behövs och de måste även ge honom/henne
möjlighet att upptäcka eller generera nya problem, vilket i sin tur leder till ny
kunskap. Hans definition centreras kring sådan intellektuell kapacitet som har
                                                                
23 Ibid. s 53 ff.

24 Ibid. s 54

25 Ibid. s 55

26 Ibid. s 55

27 Ibid. S.56
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betydelse för en individ i hans/hennes kulturella miljö. Samtidigt varierar
kulturidealen kraftigt på jorden.

Det viktigaste med dessa grundförutsättningar är att beskrivningen av mänskliga
intelligenser måste gälla otvetydigt användbara och värdefulla förmågor,
åtminstone sett i kultursammanhang. Som exempel ta förmågan att känna igen
ansikten. Den tycks vara relativt oberoende av andra funktioner och är
förmodligen lokaliserad till ett bestämt område i nervsystemet. De har också en
självständig utvecklingshistoria. Men såvitt jag vet anses den förmågan inte vara
särskild betydelsefull i någon mänsklig kultur, även om det kan vara genant att
inte känna igen folk på gatan. Det finns inte heller några större möjligheter att
formulera nya problem inom den domänen.

6.1.  Kriterier eller ”kännetecken” som definierar en intelligens

H.Gardner beskriver här de önskvärda, allmängiltiga och meningsfulla egenskaper
som han har använt sig av för att göra intelligenserna mer konkreta, lätthanterliga
och lättförståliga. Ordet ”kännetecken” innebär att det rör sig om ett provisorium:
H.Gardner menar att han har inte räknat en förmåga som en intelligens om den
bara har ett eller två ”kännetecken”, men han har inte heller uteslutit en potentiell
intelligens från listan bara för den inte uppfyller alla kriterier. H.Gardner påpekar
att han har försökt göra ett så brett urval kriterier som möjligt. De intelligenser han
räknar med uppfyller flest av de viktiga kraven.28

H.Gardner ställer alltså upp vissa grundläggande kriterier som varje intelligens
måste uppfylla, detta gör han för att få en mer hållbar, teoretisk grund att stå på,
så att hans intelligenser betraktas som fullvärdiga och fullständiga och inte bara
som olika talanger eller förmågor.29

Nu följer åtta olika ”kännetecken” på en intelligens.

• Förmåga att blockeras vid hjärnskada:

Om en viss förmåga kan förstöras eller överleva helt isolerat, vid en
hjärnskada är den förhållandevis oberoende av andra mänskliga talanger.30

                                                                
28 ibid. s 56

29 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 14

30 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 57
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För exempel kan vi ha en person med en skada vid vänstra främre hjärnloben
(dvs. i Brocas område) och genom detta har han/hon fått en stor del av sin
lingvistiska intelligens skadad, detta innebär att man får stora svårigheter att
tala, läsa och skriva. Men han/hon har fortfarande kvar förmågan att sjunga,
göra beräkningar och ha kontakt med andra människor m.m.31 H.Gardner
bygger främst på rön från neuropsykologin och han har särskilt intresserat sig
för vad som händer när ett begränsat område i hjärnan skadas,32 som jag
tidigare i detta stycke berättade om.

• Idiot savants, underbarn och unika talanger:

Näst efter hjärnskador är individer med en extremt varierad intellektuell profil
(dvs. uttalad överkapacitet på vissa områden och underkapacitet på andra) av
störst intresse för Gardners teori. 33 En idiot savant har ofta en, extremt
välutvecklad kapacitet och genomsnittlig eller klart underutvecklad förmåga
på andra områden. Sådana människor ger oss chansen att undersöka en
mänsklig intelligens när den är relativt isolerad.34 Idiot savant förekommer
inom alla intelligenserna. I filmen Rain Man (som är baserad på en verklig
historia), spelar Dustin Hoffman rollen som Raymond, en logisk matematisk
idiot savant. Raymond gör snabbt beräkningar med flersiffriga tal i huvudet
och andra förbryllande matematiska prestationer, men han lider av dålig
kontakt med människor, rent socialt är han handikappad, han har ett dåligt
fungerande språk och saknar insikt i sin egen tillvaro.35                                                                                                           
Den selektiva frånvaron av en viss intellektuell kapacitet (som då kännetecknar
många autister och barn med inlärningssvårigheter) är ett negativt bevis som
också stöder teorin att det finns bestämda intelligenser.36

• Bevis för en central operativ funktion eller uppsättning av funktioner:

H.Gardner säger att precis på samma sätt som ett dataprogram behöver en
uppsättning procedurer för att fungera, behöver även varje intelligens en
uppsättning primära komponenter för att intelligensens typiska aktivitet skall

                                                                
31 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 14

32 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 57

33 ibid. s 57 ff.

34 Ibid. s 57

35 T.Armstrong,  Barns olika intelligenser, 1994,  s 14

36 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 57



15

kunna utföras.37 Ett exempel kan vara känslighet för relationen mellan tonarter,
som är en kärnfunktion i musikalisk intelligens, en annan är förmågan att
imitera rörelser som är den kroppsliga (kinestetiska) intelligens kärna.38 Det är
viktigt att försöka beskriva dessa kärnfunktioner, att lokalisera deras grogrund
i nervsystemet och bevisa att de faktiskt är skilda från varandra. För
närvarande vet vi bara rent hypotetiskt att de existerar, men de är likväl
avgörande för H.Gardners teori. 39

• En självständig utvecklingshistoria och specifika ”yttersta mål”:

H.Gardner påpekar att en intelligens måste ha en utvecklingshistoria som går
att spåra. Troligen finns det olika kritiska perioder i intelligensens utveckling,
liksom tydliga genombrott. Dessa är antingen kopplade till systematisk övning
eller till fysisk mognad.40 Som matematiker når man sin höjdpunkt relativt
tidigt i livet (många matematiska och naturvetenskapliga teorier har
formulerats av tonåringar). En genomgång av matematikens historia visar
faktiskt att de flesta stora matematiker har fått sina orginella snilleblixtar och
utvecklat dem före fyrtio års ålder. När människor har nått denna ålder anses
de var förbrukade som nyskapande matematiker. Å andra sidan kan man bli
en framgångsrik författare, konstnär vid fyrtio, femtio års ålder, ja till och med
senare i livet.41

• Evolutionens historia och sannolikheten:

Ju lättare vi kan spåra en viss intelligens bakåt i utvecklingshistorien, desto mer
sannolik blir dess status som intelligens”.42

Som t.ex. spatiala intelligensen kan spåras bakåt i tiden genom att studera
grottmålningar. Eller den musikaliska intelligensen spåras bakåt genom
arkelogiska fynd av tidiga musikinstrument.43 Det finns dock en stor risk för

                                                                
37 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 17

38 H,Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 58

39 ibid. s 58

40 Ibid. s 58

41 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 15

42 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s.58

43 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 16
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frestande av att använda sig åt spekulationer på detta område och att konkreta
fakta är svåra att få fram.44

• Experimentell psykologi ger stöd åt hypotesen:
Experiment kan ge starkt stöd åt hypotesen att enskilda förmågor är och inte är
manifestationer av samma, specialiserade intelligenser.45 H.Gardner hävdar att
vi kan studera vissa psykologiska undersökningar och där finna intelligenser
som arbetar oberoende av varandra. Han nämner att det finns undersökningar
som visar att man kan behärska en viss färdighet, t.ex. läsning, men inte lyckas
överföra denna färdighet till ett annat område, ex. matematik. Här ser vi ett
exempel på att lingvistisk förmåga inte har ett direkt samband med logisk-
matematisk intelligens.46 Vidare har det undersökts att vissa människor kan
t.ex. ha ett stort minne för ord men inte för känna igen ansikten. Eller kan man
ha ett väl utvecklat sinne för att uppfatta musikaliska ljud men inte ljud i språk.
Människor kan alltså uppvisa olika nivåer av skicklighet i de olika
intelligenserna på varje kognitivt område.47

• Psykometriska resultat:

H.Gardner har inte sagt särskilt positiva saker om intelligenstester tidigare, men
för den delen spelar de en inte oväsentlig roll.48 När uppgifter som gör anspråk
på att mäta en viss intelligens tydligt korrelerar med varandra och åt andra
hållet inte korrelerar med andra uppgifter, som anses mäta andra intelligenser,
ger de ett visst stöd åt H.Gardners teori. Men man måste vara på sin vakt när
man behandlar och tolkar de psykometriska resultaten. Det måste påpekas att
intelligenstester inte alltid mäter det de påstås mäta. Det kan vara att testerna är
så beroende av papper och penna att det blir så att vissa former av begåvning
inte testas rättvist. Det gäller främst uppgifter som rör påverkan på
omgivningen eller samspel med andra individer.49

• Kodifierbarhet i symbolsystem:

                                                                
44 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 59

45 ibid. s 59

46 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 17

47 ibid. s 17 f.

48 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 59

49 ibid. s 60
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När vi människor presenterar och förmedlar oss av kunskap sker detta oftast
via symbolsystem. Det är kulturellt betingande  meningsbärande system som
överför viktig information,50 just denna förmåga att använda symboler är en av
de bästa indikationerna på intelligent beteende. Om vi t.ex. tar ordet ”katt”
skrivet så här är det egentligen ett antal tecken skrivna på ett särskilt sätt. Men
egentligen så frambringar det för läsaren en hel mängd associationer, bilder och
minnen.51 H.Gardner menar att förmågan att använda symboler är en av de
viktigaste faktorerna som skiljer människan från andra arter. Han betonar att
varje intelligens har sitt eget unika symbol – eller teckensystem. Inom den
musikaliska intelligensen existerar ett musikaliskt notsystem eller morsealfabetet
medan i den interpersonella intelligensen finns något som heter sociala signaler
dvs. gester, mimik.52

Dessa kriterier använder H.Gardner för att utvärdera potentiella intelligenser.
Men nu närmast följer ett par andra faktorer som kan diskvalificera en
potentiell intelligens.

6.2. Att avgränsa begreppet intelligens

H.Gardner påpekar klart och tydligt att när man väl bestämt vilka kännetecken
eller kriterier som är viktigast för att avgränsa en intelligens, är det också
betydelsefullt att kunna förklara vad en intelligens inte är.53 Det finns och kommer
alltid att finnas oliktänkande om vad det innebär att vara intelligent och vem som
är intelligent. En ”intelligens” som ofta nämnts är extrem förmåga att resonera
förnuftigt eller ovanlig ha stark intuition, och vid närmare granskning enligt
H.Gardner finner man att det är olika former av intuition och förnuft, som rör
skilda intellektuella domäner. Den som har välutvecklad social intuition kanske
inte alls har praktiska eller musikalisk intuition. Här ser man att skenet kan bedra:
de mest självklara kandidaterna är inte alls de bästa.54

Vidare kan man säga att intelligenser är inte samma sak som sensoriska system.
En intelligens är aldrig ensidigt beroende av ett enda sensoriskt system, och inget
                                                                
50 Ibid. s 60

51 T.Armstrong, Barns olika intelligenser, 1994, s 17

52 ibid. s 22, Fig. 1:1

53 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 61

54 ibid. s 61
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sensoriskt system har någonsin kunnat göra anspråk på att vara en intelligens.
Intelligenser kan alltid (åtminstone delvis) mobiliseras i fler än ett sensoriskt
system. Intelligenser fungerar enligt egna regler och har självständiga biologiska
grundvalar. Det vore fel att söka detaljer som förenar intelligenserna : varje
intelligens har sitt egna system med sina egna spelregler. En biologisk liknelse kan
var passande : ögat, hjärtat och njurarna är alla organ i kroppen , men det är
meningslöst att jämföra detaljer hos den. Detsamma gäller intelligenserna, säger
H.Gardner.55

7. Musikalisk intelligens

Av alla talanger som en människa kan ha är musikaliteten den gåva som
uppenbaras tidigast i barndomen. Vi har många musikaliska underbarn bland
oss.56 Det är många som funderat varför det är så här. Vi vet fortfarande inte i
dagens samhälle varför musiköra framträder i sådan ung ålder och hur denna
färdighet egentligen fungerar och är beskaffad.57

Närmast följer ett djupare studium om musik och dess intelligens för att få en
större förståelse om detta.

H.Gardner betonar att det finns tre typer av musikaliska barn som visar stor
intelligens för musik, det kan vara vissa musikaliskt extremt försigkomna barn
som har fått intensiv undervisning med speciella metoder, för det andra gäller det
barn som växt upp i mycket musikaliska hem och för de tredje så är det
musikaliskt begåvade trots(eller kanske just på grund av)en speciell skada eller
störning (t.ex. autistiska barn).  Bakom dessa yttre mönster finns en kärna av
talang som för den delen kan vara ärvd, men det finns även andra faktorer som
inverkar, t.ex. miljön som barnet lever i avgör huruvida talangen kommer att visas
upp för en offentlighet.  Dessa underbarn och deras musik är visserligen
fascinerande, med de står bara i början av sin utveckling. Alla tre sorters av
barnen kan fortsätta utveckla sin musikalitet ännu längre. Men det är också fullt
möjligt att en eller flera aldrig kommer längre.58

                                                                
55 Ibid. s 61

56 Illustrerad Vetenskap, Nr 9 (97), s 47

57 H.Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 91

58 ibid. s 92 f.



19

7.1. Komponenter i musikalisk intelligens

Musikexperter tycker i stort sett samma om vilka musikens grundläggande
element är, men de beskrivs något olika.

”Det centrala i musiken är tonalitet (eller melodi) och rytm: ljudsignaler som sänds på vissa
hörselfrekvenser och grupperas i ett på förhand uppgjort system”. ”Efter tonalitet och rytm
är klangfärg viktigast och med det menas varje tons karaktäristiska ljudkvalité. Dessa
grundläggande element är musikens kärna”.59

Många experter har konstaterat att musikens mest grundläggandet element
(centrala delar) har en stark koppling till känslolivet, En av dem är Arnold
Schönberg, en person som knappast gjort sig känd för att vara särskilt
sentimental, uttrycker sig så här om musikens koppling till känslolivet:

”musik är en följd av toner och tonkombinationer som är organiserade så att de har en
angenäm inverkan på örat. Dess effekt på människosinnet är djupgående….denna påverkan
har makt att nå dunkla sfärer i vår själ och vårt känsloliv.. den gör att vi förflyttas till ett
drömmens land där alla önskningar uppfyllts - eller till ett fantasins eget helvete”.60

Ingen som ägnat sig åt musik kan undvika att ta ställning till dess emotionella
kvalitéer och den effekt musiken har på människor. Det är omöjligt att bortse från
tonsättares, moderna låtskrivares medvetna och omedvetna strävan att förmedla
känslor till oss konsumenter.61

H.Gardner avslutar här med en viktig ståndpunkt som lyder: musikalitet påminner
på flera sätt om språksinnet och dess funktioner. Liksom vi kan urskilja olika
nivåer i språket (från grundläggande fonologi via ordföljd och mening till större
sammanhängande enheter som berättelser) har vi människor på musikens område
en känslighet för enskilda toner och fraser och likaså för mer omfattande
strukturer och organisatoriska regler.62

7.2 Hur musikalitet växer fram

                                                                
59 Ibid, s.96 ff.

60 ibid, s 97

61 ibid. s 97

62 Ibid. s 99
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I dag har vi ingen enhetlig kunskap om hur musikalitet normalt utvecklas i vårt
samhälle. Ändå kan vi teckna en grov skiss av hur musikalitet utvecklas hos det
lilla barnet.

Tidigt i livet sjunger alla normala barn lika naturligt som de jollrar. De frambringar
enstaka ljud, skapar sekvenser av ljudmönster och efterbildar ganska skickligt
satsmelodier och toner som de hör,63 t.ex. så lade makarna Mechtild och Hanus
Papouseks fram en rapport 1982 ”Om barns musikaliska utveckling” där de
visade att redan två månaders gamla spädbarn kan härma sina mödrars tonlägen,
röststyrka och satsmelodi. 64 Detta är ju ett litet bevis på att musiken har betydelse
och inverkan på människor i mycket tidig ålder.

När ett barn når mitten av sitt andra levnadsår kommer det till en vändpunkt i sin
musikaliska utveckling. Barnet börjar för första gången på egen hand utforma
sekvenser av distinkta toner som ligger inom bestämda, korta intervaller, dvs. de
hittar på egna stycken och blandar med välbekanta melodier som de hört.

I ungefär ett års tid är de påhittade musiksnuttarna och fragmenten av kända visor
ungefär lika viktiga, men när barnet är 3-4 år gammalt har den omgivande
kulturens musik tagit över. Nu hittar de på allt färre egna melodier och slutar
gradvis att leka utforskande ljudlekar.

Efter (Under?) skolåldern  utvecklas musikaliteten knappast vidare, utom hos
barn med ovanliga musiktalanger. Repertoaren växer visserligen och barnet lär sig
sjunga melodier mer korrekt och framför dem med känsla. Den teoretiska
kunskapen om musik ökar också. Men medan vårt skolsystem lägger stor vikt vid
att bygga på den språkliga kompetensen har musik förhållandevis låg prioritet. Vi
accepterar helt enkelt att människor är omusikaliska.65

Låt oss gå tillbaka några steg och se på ett mönster som finns i alla unga
musikers utveckling. Upp till 8-9 årsåldern fortsätter barnet att utvecklas blott och
bart i kraft av sin talang och energi. De lär sig lekande lätt olika musikstycken
p.g.a. sitt musiköra och goda minne, de skördar även beröm för sin tekniska
skicklighet. Däremot lägger de kanske inte ned särskilt mycket möda på musiken.
En mer systematisk uppbyggnad av musikaliteten börjar först i 9-årsåldern. Nu
                                                                
63 Ibid. s 100

64 ibid. s 100 (M.Papousek, 1982)

65 ibid.  s 101
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måste barnet börja öva på allvar, kanske till och med så mycket att det inkräktar
på skolarbete och lek. Nu kommer ofta en första ”kris”, när barnet inser att det
måste avstå från vissa andra värden i livet för att kunna utveckla sin musikalitet.
Den andra , mer omskakande krisen inträffar i tonåren. Förutom att den unga
människan då upplever en konflikt mellan den figuration och det formalistiska
musikuppfattningen, måste hon ta ställning till om musik är hennes stora intresse i
livet. Tidigare har hon styrts av ambitiösa föräldrar och lärare. Nu har tiden
kommit att fråga sig själv: är detta vad jag vill göra?66

Som synes är det så att hur mycket talang en människa än har finns det inga
garantier för att hon blir en framstående musiker. Av 10 musikaliska underbarn
misslyckas många. Andra når aldrig särskilt långt i sin utveckling. Det har funnits
många framstående musiker som gått igenom flera kriser och tvivlat på sin talang
och vilja att lyckas. Motivation, personlighet och karaktärsstyrka brukar anses
vara avgörande, men självklart spelar tur in som vanligt för att du skall lyckas hela
vägen.67

7.3. Musikalitet, evolutionen och nervsystemet

Diana Deutsch har forskat om musikalisk perception, där hon visar att de
mekanismer som gör att vi människor lär oss och kommer ihåg tonlägen är helt
andra än de vi använder för att bearbeta andra ljud(särskilt språkljud). Att
musikalisk perception är en unik funktion bekräftas också av undersökningar av
hjärnskadade personer (strokepatienter och olycksfallspatienter). De flesta
människor kan drabbas av svåra hjärnskador som typ afasi utan att musiksinnet
alls påverkas. En person kan likaså bli ”musikalisk handikappad” utan att den
grundläggande språkliga förmågan berörs.68

I de flesta tester på människor visar det sig att musikaliteten främst styrs från
högra hemisfären i hjärnan.

”När man utförde ett uppmärksamhetstest fann man t.ex. att människor har lättare att
uppfatta ord och konsonanter som uppfångas av höger öra (dvs når vänstra hemisfären)
medan toner (och bakgrundsljud i omgivningen) lättast går fram via vänster öra (dvs högra

                                                                
66 ibid. s 103 ff.

67 Ibid. s 104

68 ibid. s 108 (D.Deutsch, J.A. Deutsch, 1975)
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hemisfären). Men det finns ännu ett förbryllande faktum. När man utför sådana (och mer
avancerade) tester på människor med musikalisk skolning reagerade de allt starkare ju mer
den vänstra hemisfären stimuleras och svagare och svagare när den högra stimuleras. Ju mer
musikaliskt skolad en person är , desto mer tycks han eller hon förlita sig på vänstra
hemisfären för att lösa uppgifter som oskolade personer normalt löser främst med hjälp av
den högra.”69

Men vi skall var försiktiga påpekar H.Gardner med att överdriva resonemanget
om musikalitet som förmår överskrida hjärnbalken ju mer tränad man blir. Vi vet
inte exakt varför vänstra hemisfären aktiveras mer hos dem som har intensiv
musikalisk skolning. Vidare spekulerar H.Gardner att kanske själva bearbetningen
av musikaliska signaler övergår till att styras från ett annat centrum i hjärnan men
det är också möjligt att vänstra hemisfären bara skenbart dominerar, att man
börjar betecknar musikaliska företeelser med facktermer och analysera musik rent
intellektuellt.70

H.Gardner vill här genom biologisk, genetisk forskning och rön bara understryka
att musikalitetens förankring i människans nervsystem är mycket rikt på
variationer. Enligt hans åsikt beror det främst på två faktorer, för det första ser vi
att individers musikalitet skiftar kraftigt i uttrycksformer och styrka. Vi
åstadkommer så olika resultat att det inte är underligt att nervsystemet har många
musikaliska styrmekanismer. För det andra som hänger ihop med första punkten,
kan människor möta musik för allra första gången i varierade medier och former,
och det fortsatta umgänget med musik ta sig många uttryck. Alla normala
människor möter språket när de hör andra tala, men de kan uppleva musik för
första gången genom att själva sjunga, spela ett instrument, titta på dans m.m.
Samma som skriftspråkets styrmekanismer i nervsystemet varierar i skilda
kulturet tycks mångfalden av hjärnfunktioner som styr musikalitet förklaras av att
människan skapar och upplever musik på så olika sätt.71 Med tanke på variationen
i hjärnans musikaliska funktioner kan man fråga sig om musikalitet verkligen
kvalificerar sig som en intelligens. H.Gardner anser inte att variationen motsäger
hans teori. Så länge vi vet att musikalitet (i viss utsträckning) styrs från bestämda
centra i nervsystemet hos alla individer, spelar det ingen roll om en viss individs
musikalitet avspeglas på ett sätt i hans nervsystem medan en annans musiksinne
styrs från andra centra.72

                                                                
69 ibid.  s109 ff.

70 ibid.  s 109

71 Ibid. s 110

72 Ibid. s 110



23

Den viktiga frågan som vi kommer in på mer djupare plan i nästa kapitel är om vi
kan förvänta oss att finna andra förmågor tillsammans med musikalitet och om de
bryter samman samtidigt med musikaliteten.

H.Gardner menar att det inte finns några regelmässiga samband mellan
musikaliska störningar och andra funktionsstörningar som t.ex. lingvistiska,
spatiala m.fl. Med det här i bagaget tycks musiksinnet ha sina egna källor, precis
som språksinnet.73

7.4. Musikalitet och andra intelligenser

Som avslutning diskuterar H.Gardner viktiga och intima förbindelser mellan
musikalitet och andra intelligenser. Richard Wagner satte musiken i centrum,
musik har bevisligen länkar till andra mänskliga symbolsystem och intellektuella
sfärer. Antropologen Lévi-Stauss är inte den enda forskaren som har sagt att om
vi kan förklara musiken kan vi hitta nyckeln till allt mänskligt tänkande. Han har
också hävdat att ingen seriöst kan beskriva människan som fenomen utan att
behandla musik som en huvudfaktor.74

Nyligen har man funnit intressanta paralleller mellan musikalitet och spatial
begåvning. Arthur Lintgen, läkare i Philadelphia, har förvånat många genom att
kunna identifiera musikstycken efter de mönster som finns i grammofon
skivornas spår.75 Vidare inom den kroppsliga – kinestetiska begåvningen har
bland annat tonsättaren Session betonat att det finns ett intimt samband mellan
musik, kroppsspråk och teckenspråk. Små barn gör en helt naturlig koppling
mellan musik och kroppsrörelser och har mycket svårt att sitta stilla och sjunga.76

Jag har redan konstaterat i uppsatsen att det finns ett allmänt erkänt samband
mellan musiken och känslolivet. Eftersom våra känslor är så centrala för vår
personliga intelligens (den ”sociala begåvningen”) kan det vara bra att känna till
att musik kan vara ett sätt att beskriva känslor och förmedla kunskap om dem
från musikens skapare och uttolkare till uppmärksamma åhörare. Vi vet ännu inte
vilka neurologiska faktorer som styr denna samverkan. Men det är viktigt att inse
att musikalisk skicklighet inte bara beror på analytiska mekanismer i hjärnbarken,
                                                                
73 Ibid. s 110

74 Ibid. s 112

75 Ibid. s 113 (B.Holland, 1981)

76 Ibid. s. 113
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(utan även på centra i vårt limbiska system som anses styra känsloliv och
motivation). En musiker med en högersidig hjärnsjukdom förlorade den estetiska
upplevelsen i sina framträdanden. Dessa känslomässiga aspekter på musik kan
vara speciellt känsliga för högersidiga hjärnskador oavsett om skadorna finns i
hjärnbarken eller i hjärnstammen.77

Enligt H.Gardner finns det tydliga matematiska inslag i musik, även om de inte
direkt kan hänföras till den ”högre” matematikerns sfär. (Man bör dock inte
bortse från detta faktum) En människa måste ha en matematisk baskapacitet för
att kunna uppskatta hur musikens rytmiska mönster är uppbyggda. För att njuta
av ett musikstycke måste man dessutom har en känsla för regelmässighet och
delarnas relation till den musikaliska helheten, (som i bland kan vara väl så
komplicerad) men det rör sig hela tiden om matematiskt tänkande på en relativt
jordnära nivå.78

Det är uppenbarligen inte svårt att hitta ytliga likheter mellan musikalitet och andra
mänskliga intellektuella sfärer. Gardner menar att man troligtvis kan hitta
gemensamma drag mellan alla intelligenser. Men enligt Gardners sätt att se har
musikens grundfunktioner inga verkliga beröringspunkter med andra intellektuella
sfärers bas. Därför bör musikalitet betraktas som en självständig, fristående
intelligens.79

8. Inlärning och Motivation

”Omfattande forskning har visat att inlärning till största delen sker genom information vi
inte medvetet noterar eller anstränger oss att lära in”.80

Jeanette Vos (författare till inlärningsrevolutionen)betonar att:

”Det gäller att lära sig sina intelligenser och använda dem på bästa sätt vid inlärning”.81

                                                                
77 ibid. s. 114 ff.

78 Ibid. s. 115

79 Ibid. s.116

80 Aktuellt i pedagogiken, ”Uppslaget”, Nr 1 (98),  s 3

81 Barn & Ungdom, Nr 3-4, (97), s 11
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Alla individer har olika inlärningsstilar, detta är en av grundtankarna i teorin  om
de multipla intelligenserna.

H.Gardner belyser hur viktigt det är att eleverna tar egna ansvar för inlärningen i
och utanför skolan. Vidare menar och efterlyser han förståelse i stället för
mekanisk inlärning i skolan. Mekanisk inlärning, utbildning bidrar bara till ett
samhälle med högutbildade studenter som ej har förstått vad de lärt sig.82

Den bulgariske psykiatern Georgi Lozanov har utvecklat en pedagogisk metod –
suggestopedi – där man använder sig av drama och visuella hjälpmedel för att
släppa loss elevens inlärningspotential. Han använder sig mycket av musik inom
suggestopedin för att underlätta inlärning. Exempelvis färgas stor del av
undervisningen av att eleverna lyssnar till musik.83

Lärare vänder sig ofta till psykologin för att få förklaringar till de grundläggande
principerna i inlärning. Många av de första arbetena inom experimentell
psykologin bestod av försök att avslöja allmänna principer för inlärning. En
betydande linje i det psykologiska studiet av inlärning utvecklades av C.Spearman
och Pearson. De undersökte individuella differenser när det gällde hastighet och
effektivitet vid inlärning. Detta är det samma som att de människor som lär sig
snabbt  anses vara ”intelligenta”.84 Men denna bild har ändrats genom modernare
minnesforskning där  andra resultat kommit att visa annorlunda resultat kring
inlärningsforskning. T.ex. att du behöver ej vara snabb för att anses intelligent.

Forskaren C.Rogers säger att betydelsefull inlärning är möjlig endast när
individen har tilltro till sin inlärningsförmåga (Detta anknyter till H.Gardners tanke
att man skall vara medveten och känna igen sina intelligenser) och känner att
inlärningen kommer att bli personligt lärande och betydelsefull.85

C.Rogers syn på inlärning är spännande, intressant, nyskapande och bra. Hans
tankar är något som tyvärr inte är för vanligt och som saknas i den psykologiska
forskningen om inlärning.86

                                                                
82 Skolvärlden, Nr 21, (98), s 22

83 T. Armstrong,  Barns olika intelligenser, 1994, s 55

84 F.Marton, D,Hounsell, N,Entwstle,  Hur vi lär, s18

85 ibid. s 21 ff.

86 Ibid. s 23
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Förutom intelligens används andra drag som är minst lika viktiga som kan
påverka inlärningsförmågan och snabbheten. Det viktigaste är motivation att vilja
lära sig. Begreppet motivation har använts för att beskriva den kraft som skapar
”rörelsen” i inlärningen.

I den allra senaste psykologiska litteraturen har flera skilda slags motivation
beskrivits.87

• Kompetensmotivation: beskriver den positiva inställningen till inlärning som
skapas av upprepad erfarenhet av framgångsrika inlärningshandlingar.

• Yttre (utanförstående) motivation: innebär att man gör saker därför man får
någon slags yttre belöning. Att prestera väl endast för att få bra betyg är ett
exempel på yttre motivation. (Ett krav att lyckas, kunna visa upp något färdigt)

• Inre (inneboende) motivation: innebär att inlärning och prestation är mål i
sig. En typ av inre motivation är nyfikenhet. Det är förmodligen den vanligaste
typen av inre motivation för att lära sig något. En annan typ av inre motivation
är behovet av att behärska en uppgift, att känna sig kompetent. Ytterligare
några typer av inre motivation är behovet av att nå framgång, samt behovet att
kunna kontrollera omgivningen och utfallet av sina handlingar. (Frånvaron av
sådan kontroll kan då resultera i bristande motivation).88

Vidare kan man säga som också hänger ihop med det jag nyss belyste är att det
finns olika sorters av motivation som leder till olika sorters av inlärning. Ex. vid
inlärning av intresse, en önskan att ta reda på något på egen hand ( dvs. på grund
av inre motivation) kan rimligtvis förväntas vara förknippad med djupinriktning.
Det är när du aktivt anstränger dig att förstå huvudpoängen eller budskapet i t.ex.
en text  och dess motsats är när man tillämpar en sorts av ytinriktning.
Ytinriktning innebär att man passivt och oreflekterat försöker att memorera och
reproducera ex. en text. Man kan säga att ytinriktning blir detsamma som att du
motsvarar kraven som andra ställt på dig (dvs. yttre motivation).89

Enligt Franson så förutsätter han

                                                                
87 ibid. s19

88 ibid. s 19

89 ibid. s 74 ff.



27

”att inre motivation inte så mycket är något man skapar utan snarare något man
upptäcker. Om vi vill använda oss av människors inre motivation måste vi inrikta oss
på deras intressen och relatera studieinnehållet till dessa ”90

I hans studie kom han fram till att t.ex. inre motivation avsaknad av hot, yttre
motivation, ängslan och avsaknad korrelerar på samma sätt med ytinrikning. En
slutsats man kan dra av hans studie är att om man vill främja en djupinrikning
(helhetsinlärning) borde vi framförallt i skolan ha de studerandes egna intressen i
åtanke och jobba efter samtidigt som vi utesluter alla faktorer som leder till en
ytinrikning (irrellevans, hot och ängslan).91

Som jag nämnt tidigare inriktar sig den moderna inlärningspsykologin på att förstå
de kognitiva aspekterna av inlärning, det man kallar meningsfull, betydelsefull
inlärning, som endast är möjlig när individen har tilltro till sin inlärningsförmåga.
Utifrån detta synsätt ses inlärning i hög grad som ett slags skapelseakt i vilken
den lärande själv är aktiv och där kunskapen inte ses som en helhet som intakt
kan förmedlas från en person till en annan. Utan där den lärande själv uppfattar
och omtolkar information med hänsyn till de tidigare erfarenheter och intressen
han har och den motivation han har att lära sig. Kunskapen är också kumulativ
och bygger på individens tidigare kunskaper och inlärningsprocessen är
självreglerad i meningen att den lärande måste fatta egna beslut om vad han skall
göra härnäst för att befrämja inlärningen.92 Detta är något H.Gardner även
förespråkar om hur undervisning, inlärning skall gå till i dagens och framtidens
skola. Öppenhet, interaktion m.m. är viktigt mellan eleverna och läraren.

 Slutligen är den meningsfulla inlärningen målinriktad, d.v.s. inlärningen har större
chans att bli framgångsrik om den lärande har någon uppfattning om vilka mål
som skall uppnås.93

9. Slutdiskussion

H.Gardner om skolan:

                                                                
90 Ibid. s75

91 ibid. s 76

92 Pedagogisk uppslagsbok, s 276

93 Ibid. s  276 f.
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”Enligt min åsikt är skolans syfte att utveckla intelligenser och hjälpa människor att nå
yrkesmässiga och andra mål som passar just deras uppsättning av intelligenser.
Människor som får sådan hjälp känner sig enligt min åsikt mer engagerade och
kompetenta, och därför mer intressade av att göra en konstruktiv insats i samhället.”94

Vidare betonar han att:

”Individer har mycket olika hjärnor. Utbildningen måste skräddarsys så att den är
anpassad efter dessa variationer. Istället för att bortse från dem och låtsas att alla
individer har (eller bör ha) samma slags hjärna, bör vi försöka försäkra oss om att alla
får en utbildning som maximerar hans eller hennes intellektuella potential”.95

Detta hänger ihop med den nya läroplanen, där det står att vi lärare skall utgå från
varje enskild individs behov och tänkande för att främja elevens lärande i
kunskapsprocessen.96

En del eleverna i dagens skola tror jag, kan använda sig av musik som ett
hjälpmedel vid inlärning. En av de centrala delarna i musiken enligt H.Gardner
som jag tidigare nämnt i uppsatsen på sidan arton är rytm. Musikens rytm tränger
djupt in och samordnar tanke och kropp i en levande process. Många forskare
har konstaterat att detta grundläggande element som rytm har en stark koppling
till känslolivet. Och vidare i skolan har eleverna möjlighet att komma nära sin egen
subjektivitet som en del av inlärningsprocessen.97

Många forskare har haft som avsikt att mäta effekterna av musik på nervsystemet.
Resultaten har visat att musik påverkar känslolivet, som jag nyss nämnt men även,
andningssystemet, hjärtrytmen, hållningen och de mentala bilder som rör sig i
lyssnarens huvud. Detta innebär att musik verkligen kan förändra dina elevers
beteende.98

Musik och inlärning är det centrala i min uppsats och nu följer viktiga
ståndpunkter som jag blivit medveten om när jag fördjupat mig inom detta
område.

                                                                
94 E.Jensen,  Aktiv metodik, 1995, s 253

95 op.cit. s 253 f.

96 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, m.m. 1998, s  6

97 J-R Björkvold, Den musiska människan, 1991, s 163

98 E. Jensen, Aktiv Metodik,1995, s 255
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En viktig fråga läraren bör ställa sig när han/hon skall börja använda musik i
undervisningen är i vilket tempo musiken går. Musikens tempo påverkar både
hjärtrytmen och andningen som är de två viktigaste faktorerna när man avgör en
människas sinnestillstånd, känslor och humör.99

Detta är något som rektorn Ulla-Britt Almen, lärarna Eva Fahlman och Katrin
Hansson på Skäggetorpsskolan i Linköping också betonar och tycker är viktigt i
dagens skola. Jag gjorde en intervju med dem i maj 1998 om vad de ansåg om
musik i undervisningen och i skolan. De betonade flera gånger i intervjun hur
viktigt musiken är i undervisningen och att man måste tänka på tempot. Långsamt
tempo ger bäst resultat, tycker de. De är alla överens om att:

”Hårdrock lär man sig inte till”

Nils-Åke Svensson, lärare på Läredaskolan i Hässleholm betonar att i hans klass
spelas det mild pianomusik med 60 takter i minuten. Han säger att forskningen
tyder på att den sortens musik är bäst att arbeta till i skolan. Men han betonar
också att elever vill ha musik av annat slag. De får välja bland rock, punk eller vad
de vill, men han är mycket tydlig på en punkt, det får inte vara musik med text,
det är störande.100

9.1 Varför skall vi använda oss av musik i undervisningen?

Musik kan fungera perfekt för att ge eleverna ny energi, hålla samman grupper, få
elever att slappna av, förstärka en föregående upplevelse, förbättra (kontakterna)
relationerna mellan eleverna, inspirera.101 Jag tror personligen att det är viktigt att
använda musik för att få kontakt med sina inre känslor m.m.

Om du inte vet hur du skall få in musik i din undervisning därför att den
musikaliska intelligens inte är så utvecklad kan du be om hjälp från skolans
musiklärare eller från någon kollega som är musikalisk,102 detta betonas även i den
nya Lpo-94 att läraren skall utvecklas efter sina egna förutsättningar. Teorin om
multipla intelligenser ger stora möjligheter till undervisning i lärarlag.103

                                                                
99 Ibid.  s 257 f.

100 Skolvärlden, Nr. 21 (1998) s 21

101 E. Jensen, Aktiv Metodik, 1995, s 255

102 T. Armstrong, Barns olika intelligenser1994, s 26

103 Ibid. s 26 f.
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9.2 Hör musik hemma på lektioner när ämnet inte är musik?

Ja, varför inte. H.Gardner anser att kunskap överförs ofta via bestämda medier
eller medel. Mer formaliserad undervisning är starkt beroende av sådana medier
och medel. Det kan vara som H.Gardner uttrycker det standardiserade
symbolsystem som språk, matematik och varför inte musik, tycker jag. Eller det
vi vanligen menar med medier och medel böcker, TV, dator och musik m.m.
Ofta används kombinationer av dessa och andra förmedlingskanaler, varje
medium förutsätter att olika former av intelligens aktiveras för att kunna utnyttjas
och är avpassat för överföring av specialiserad information.104 Musik kan agera
delvis som inspiration men också som jag tidigare i uppsatsen på sida sex
betonat som motivation till andra ämnen, som är otroligt viktigt. Du kan för
exempel använda dig av musik när du har exempelvis historia om Gustav III för
att leva in sig i historien. Då du spelar musik från den tiden kan du förstärka
upplevelsen och jag tror inlärningen kan underlättas. Du får alltså med hjälp av
musiken något du kan haka upp historian (Gustav III) på. Då du eventuellt hör
samma musik vid ett senare tillfälle kan du lättare associera och även komma ihåg
fakta, intryck från när du läste om tiden på 1700-talet i historian. Jag tror
personligen att du även kommer ihåg mer från lektionerna om du haft musik som
hjälpmedel än om du ej haft den möjligheten.

Nu följer en intressant tanke som H.Gardner utformar med spatial förmåga som
jag personligen vill omforma och tänka mig som en musikalisk förmåga.

H.Gardner säger att ett barn med starkt utvecklad spatial förmåga är sig snabbt
att känna igen mönstren, och kan se likheten även om man presenterar dem i en
annan kontext. Man kan likaså utvärdera förmågan att uppfatta mönstren på
intellektuella områden (t.ex. språk och matematik) och förmågan att lära in
motoriska mönster och utnyttja dem kreativt i skolan vid inlärning.105 Detta hänger
ihop med det jag nyss reflekterade om att när du hör musik vid ett annat tillfälle
än musikundervisningen kan du koppla och associera till kunskap i en annan
kontext.

J-R Björkvold påpekar att debatten kring musikens berättigade plats i skolan är
viktig och han tror att musikämnet, om det bedrivs musiskt vill säga, är
                                                                
104 H. Gardner,  De sju intelligenserna, 1983, s 304ff

105 Ibid. s 349 f.
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användbart för inlärning på ett brett och allmänt plan i många olika ämnen. Det
har forskning visat. Han anser alltså att musiken utgör en grogrund för fostrande
av livskraftiga, glädjefyllda och livsdugliga människor106

Den multipla intelligensens lärare spelar ofta musik vid någon tidpunkt på dagen,
för att ge bakgrund, illustrera, understryka något, få fantasin att flöda eller för att
skapa en viss studiemiljö.107 Undervisningen behöver lek, innerlighet och fantasi.
Fantasin som går hand i hand med kreativiteten är viktig i dagens skola och kan
utvecklas i de estetiska ämnen, i musik, bild och form, teater och dans. Men
också i modersmålsundervisning, samhällskunskap, matematik och gymnastik om
läraren är musisk.108

9.3 Lpo-94/skolan

Mot bakgrund av H.Gardners teori medför skolbildningen alltså att nya
intelligensområden öppnas för inlärning (sådana som ligger utanför de normala
sammanhang där man brukar använda talanger för ett produktivt arbete).
Särskilda roller står för överföringen av kunskapen och särskilda medier används
som normalt inte förekommer utanför skolmiljön.

H.Gardner menar att vi använder oss av metoder i skolan som vi ej kommer att
använda oss av senare i livet ute på våra arbetsplatser. Även om han är kritisk vill
han inte ta ställning för eller mot den moderna skolans kritiker. Vidare tar han upp
och belyser att det är förståeligt om människor som ömmar särskilt spatial,
kroppslig och musikalisk intelligens, och andra som värnar om den
interpersonella begåvningen, är kritiska mot vårt skolsystem. Den moderna
sekulerade skolan har tyvärr försummat dessa sidor av människans intellektuella
utrustning – utan att det egentligen finns något skäl. Den traditionella skola har
mer satsat på de logisk-matematisk och lingvistisk begåvningarna.109

Jag tycker och hoppas att början till förändringarnas vindar blåser genom skolan,
vilket vi inte minst kan se i den senaste upplagan av Lpo-94. Nu skall framtidens
skola sträva efter att varje elev utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära d.v.s.
motivation för sin egna inlärningsprocess.
                                                                
106 J-R Björkvold,  Den musiska människan, 1991, s 165

107 T. Armstrong,  Barns olika intelligenser, 1994, s 58

108 J-R Björkvold,  Den musiska människan, 1991, s 169

109 H. Gardner,  De sju intelligenserna, 1983, s 323ff
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Vidare skall varje elev utveckla sitt egna sätt att lära in, det finns inget som är
antingen rätt eller fel. Varje elev skall utveckla tillit till sin egen förmåga,110 vi lärare
skall fostra elever som tror på sig själva, som kan stå på egna ben.

Detta stämmer i överens till stor del vad H.Gardner anser hur framtidens skola
skall se ut. Han påpekar att det centrala är att utgå från varje enskild individs
behov. Detta är just vad Lpo-94 betonar. Vi lärare måste ta del av detta och
gemomföra det eftersom vi lärare måste utgå från att eleverna kan och framförallt
vill. Ta ett personligt ansvar för sin egna inlärning och för sitt arbete i skolan.
Eleverna måste även få ett reellt inflytande på arbetssättet, arbetsformerna och på
undervisningen innehåll.111 Jag tror ju mer vi kan få eleverna att känna sig
delaktiga i sin skolgång ju mer motiverade, kreativa elever får vi. Med nyfikna
elever i skolan som får pröva på olika arbetsätt och arbetsformer, att få testa
musik och se om detta kan underlätta vid inlärning av ny kunskap, då tror jag de
positiva effekterna helt klart väger över de negativa.

Som avslutning vill jag belysa några gemensamma drag i dagens skola och
H.Gardners ambitioner. I Lpo-94 står det att varje elev skall ha fördjupande
kunskaper inom några ämnesområden efter eget val. Då har eleverna möjlighet att
välja några ämnen där man anser sig vara intelligent, begåvad i. Detta är exakt vad
H.Gardner velat sträva mot inom skolan. För några år sedan i en intervju
betonade han att skolan var alldeles för ensidigt inriktad på språklig och
matematisk begåvning. Vid denna intervju sade han att:

”skolans viktigaste uppgift borde vara att hitta varje barns personliga förmågor, de områden där
eleven får känna sig duktig. Det blir en inkörsport som öppnar barnens lust att lära sig och utveckla
även sina andra sidor”.112

Nu tycker jag det känns som den nya upplagan av Lpo-94 och H.Gardner är på
samma nivå och pratar samma språk och vill nå ett gemensamt mål.

9.4 Slutord

                                                                
110 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet m.m. 1998, s10

111 Ibid. s 10ff

112 Barn & Ungdom, Nr. 3-4 (1997) s. 10
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På 1900-talet har man inom medievärlden upptäckt att musikaliska jinglar gör att
folk kommer ihåg en produkt. Skolan, lärare har emellertid varit trögare när det
gäller att inse musikens betydelse i undervisningen.113 Jag som är
musikintresserad har märkt av dessa brister i skolan, och hoppas att vi lärare i
framtiden kommer vara mer öppna för musik i skolan. J-R Björkvold  säger
bestämt att utan musisk förmedlingskraft kommer ingen lärare att lyckas, inte ens
om utbildningsbeviset från lärarutbildningen är fyllt till brädden av
ämneskunskaper.114

Min egen uppfattning är inte så bestämd och extrem som Björkvold men jag
tycker det är viktigt att bejaka hans ståndpunkter, för det är alltid viktigt att se
olika sidor när du granskar ett ämne.

Det faktum att H.Gardners teori nästan enbart grundas på som han säger själv:
rent kognitiva komponenter, är direkt en av teorins begränsningar.115 Det gör att
hans teori ibland känns en aning torr, svår att tränga igenom och det finns stunder
då man undrar vad han egentligen menar. Ett exempel är på sidan tjugotre innan
kap åtta börjar, där jag skriver att H.Gardner menar:

”Det är uppenbarligen inte svårt att hitta ytliga likheter mellan musikalitet och andra mänskliga
intellektuella sfärer. H.Gardner menar att man troligtvis kan hitta gemensamma drag mellan alla
intelligenser. Men enligt H.Gardners sätt att se har musikens grundfunktioner inga verkliga
beröringspunkter med andra intellektuella sfärers bas”.

Här tycker jag han motsäger sig  själv, han säger två saker och är mycket vag i sin
framställning. Först anser han att det finns ytliga likheter, frågan är då hur man
skall tolka ordet ytlig, sen säger han bestämt att det inte finns några verkliga
beröringspunkter. För att göra det klarare måste man läsa vidare i hans teori där
han återigen kommer och berör just detta ämne och frågeställning. Nu betonar
han att intelligenserna arbetar var och en på sina villkor och har egna regler. Hur
mycket man än försöker inordna dem under exempelvis den matematiska –
logiska begåvningen kommer ändå intelligenserna arbeta vidare på sina
områden.116

                                                                
113 T. Armstrong, Barns olika intelligenser,  1994, s 80

114 J-R Björkvold, Den musiska människan, 1991, s 153

115 H. Gardner, De sju intelligenserna, 1983, s 339

116 Ibid. s 154 f.
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När man hör det här får man en annan bild, nu tycker jag inte det finns något tal
om ytliga likheter här inte. Ibland känns det som H.Gardner vrider och vänder på
sin teori att den ibland kan var svår att greppa. Personligen saknar jag mer
ståndpunkter från honom då han skulle kunna exempelvis tagit upp om fantasins
och känslornas påverkan på individerna och dess intelligenser.

Men denna bok som jag utgått ifrån under hela uppsatsen har inga ambitioner att
vara en praktisk bok fylld med tillämpningar, det finns det andra författare som
har gjort utifrån H.Gardners bok. Han har gjort en utomordentlig teoretisk
fördjupning med många nyskapande och intressanta ståndpunkter.

Avslutningsvis vill jag betona musiken centrala roll i min uppsats med att säga:

”Musiken skall vara din samarbetspartner och underlätta inlärningsprocessen”117

                                                                
117 E. Jensen, Aktiv Metodik 1995, s 258
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