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Sammanfattning
Abstract

Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om synen på begreppet intelligens hos ett antal personer med anknytning
till skolvärlden. För att få svar på mina funderingar har jag gjort en empirisk och kvalitativ studie där jag har intervjuat
elever, lärarstudenter och lärare.

Resultatet visar att synen på vad intelligens är förändras med ålder och erfarenhet. I arbetet kan man uppmärksamma en
trend där uppfattningar förändras från eleverna via studenterna till lärarna. Eleverna anser t.ex. att intelligens är ett
resultat av en stor kunskapsmängd, d.v.s en kvantitativ inställning, medan lärarna i stället ser intelligens som mer
komplex och kunskap som något kvalitativt snarare än kvantitativt. Studenterna har en uppfattning som befinner sig där
emellan.

I analysen antyds att den kontext i vilken personerna lever spelar en stor roll för uppfattningarna. Elevernas
uppfattningar återspeglar det sammanhang där de vanligen vistas, där skolan är främsta inlärningsmiljö och där
användningen för kunskaperna också riktar sig mot att klara av skolarbetet. Lärarna, som har mer erfarenhet än
eleverna och som har märkt behovet av kunskapens olika former i livets olika situationer, har därmed också en betydligt
vidare uppfattning. Återigen har studenterna en uppfattning som befinner sig mitt emellan dessa upfattningar i och med
att de också lever i en kultur som är ett mellanting mellan eleverna och lärarnas, vad gäller uppfattningar och
värderingar.
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1. Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om synen på begreppet intelligens hos ett antal
personer med anknytning till skolvärlden. För att få svar på mina funderingar har jag gjort en empirisk
och kvalitativ studie där jag har intervjuat elever, lärarstudenter och lärare med målet att få svar på
främst fyra frågeställningar:

• Vad är intelligens?
• Hur blir man intelligent?
• Vem är intelligent?
• Vilken betydelse och vikt har begreppet intelligens för dig?

Analysen av intervjuerna gav följande resultat och det var främst tre återkommande trender som gick
att urskilja.

Resultatet visar att synen på vad intelligens är förändras med ålder och erfarenhet. I arbetet kan man
uppmärksamma en trend där uppfattningarna förändras från eleverna via studenterna till lärarna.
Eleverna anser t.ex. att intelligens är ett resultat av en stor kunskapsmängd, d.v.s en kvantitativ
inställning, medan lärarna i stället ser intelligensen som mer komplex och kunskap som något
kvalitativt snarare än kvantitativt. Studenterna har en uppfattning som befinner sig där emellan.

Den andra trenden som framkom i analysarbetet var att man också kunde dra paralleller mellan de
intervjuade personerna och de i litteraturavsnittet nämnda författarna, Eysenck, Gardner, Piaget och
Vygotskij. Trots att dessa representerar skilda läror kunde en liknande förändring i
intelligensuppfattning urskiljas även hos dessa och då på det sätt som de ovan är nämnda.

I analysen antyds att den kontext i vilken personerna lever spelar en stor roll för uppfattningarna.
Elevernas uppfattningar återspeglar det sammanhang där de vanligen vistas, där skolan är främsta
inlärningsforum och där användningen för kunskaperna också riktar sig mot att klara av skolarbetet.
Lärarna, som har mer erfarenhet än eleverna och som har märkt behovet av kunskapens olika former
i livets olika situationer, har därmed också en betydligt vidare uppfattning. Återigen har studenterna en
uppfattning som befinner sig mitt emellan dessa upfattningar i och med att de också lever i en kultur
som är ett mellanting mellan eleverna och lärarnas, vad gäller uppfattningar och värderingar.
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2. Inledning

Det var under en praktikperiod som jag för första gången kom i kontakt med namnet Howard
Gardner. Den dåvarande handledaren hade blivit minst sagt inspirerad, men några djupare studier
kring Gardner gjorde jag inte då. Vid en senare kurs blev jag rekommenderad att läsa Känslans
intelligens av Daniel Goleman. Paralleller mellan dessa båda texter kunde dras och funderingar kring
vad som räknades som intelligens dök upp hos mig.

Intelligens förknippas vanligen med test som mäter intelligens men kan också mer generellt ses som en
hos människan intellektuell eller kognitiv förmåga. Det är, eller har åtminstone varit, ett av våra
vanligare kriterier när vi skall bedöma varandra, samtidigt som begreppet intelligens klingar olika för
olika personer. Det är ett väldigt starkt ord som beskriver något positivt hos en person. Att negera
begreppet och säga att en person är ointelligent är både starkt, obehagligt och näst intill förnedrande.
I ordböcker1 ges bara positiva ord och man förklarar begreppet som en begåvning, vilket i sig
innebär att det är en gåva någon fått, d.v.s. att man höjer denne över andra.

Begreppet är etablerat sedan länge och den förste som konstruerade ett test för att försöka mäta
intelligens var Alfred Binet (1857-1911).2 Begreppet fanns tidigare men det var först nu som de
former av test utfördes som än idag är grunden till de som fortfarande används på vissa håll för att
mäta intelligens. Samhället har förändrats sedan denna tid. Synen på människan har utvecklats liksom
synen på kunskap, vår kunskap om lärande och möjligtvis också uppfattningen kring begreppet
intelligens. Vi värderar kunskap på ett annat sätt och uppskattar kanske även andra egenskaper hos
människor än vad som gjorts tidigare. Detta gjorde det viktigt för mig att ta reda på vilken innebörd
och status begreppet intelligens har idag.

Under min lärarutbildning har vi vid flertalet tillfällen gjorts medvetna om hur många elever det är som
går ut grundskolan med ett dåligt självförtroende eller dålig självkänsla. Det är oerhört viktigt att vi
försöker att lyfta dessa elever och hitta de områden inom vilka de klarar sig bra. ”Pluggkunskaper”
har ofta ansetts som mer värdefullt än t.ex. praktiska kunskaper. Att vara duktig klingar inte lika högt
som att vara intelligent och därför kanske det även är viktigt att inte använda olika begrepp som
rangordnar de olika typerna av kunskap inför eleverna. Det kanske är dags att vidga
intelligensbegreppets innebörd eller, åtminstone i skolvärlden, göras medvetna om hur vi uppmuntrar,
värderar och benämner elevers kunskaper. Hur som helst anser jag att det är viktigt att föra
diskussionen vidare.

Det är ett omfattande forskningsfält som rymmer många olika uppfattningar om vad intelligens
innebär. Jag har valt att försöka få en uppfattning av vad olika personer med relation till skolan har för
syn på intelligens och vad de kan tänkas räkna till begreppet.

Arbetet kommer att delas in i tre avsnitt; en litteraturbakgrund till min frågeställning, en empirisk studie
genomförd med hjälp av intervjuer samt en sammanfattande del där analys av resultaten görs liksom
jämförelser mellan litteratur och empiri.

                                                                
1 Nordisk Familjebok, band 12, (1910). Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlag.
  & Prismas nya uppslagsbok . (1994). Stockholm: Rabén Prisma.
2 Nationalencykolpedin, band 2, (1990). Stockholm :Bra böcker
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3. Problemformulering

Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om hur ett antal elever, lärarstudenter och lärare
uppfattar och värderar begreppet intelligens.

Studien utgår främst från fyra frågeställningar vilka jag har försökt att få svar på.

• Vad är intelligens?
• Intelligensens ursprung och dess utveckling hos individen?
• Vem är intelligent?
• Intelligensbegreppets vikt och betydelse i samhället?

4. Litteraturgenomgång

Som bakgrund till denna studie beskriver jag nedan olika definitioner av begreppet intelligens som
finns att hitta i diverse ordböcker. Jag har dessutom valt att från övrig litteratur beskriva fyra olika
uppfattningar som till största delen skiljer sig åt och som kanske går att se som fyra olika ståndpunkter
inom området, nämligen Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik (1943), H.J. Eysenck,
tysk professor i psykologi (1916), Jean Piaget, schweizisk psykolog (1896) och den ryske
psykologen Lev Vygotskij (1896).

För att välja författare utgick jag från ca tio stora ofta återkommande namn inom området. Utifrån
dessa försökte jag att välja de som till stor del skilde sig från varandra i uppfattningarna kring
intelligens, och av de som hade liknande uppfattningar kring begreppet intelligens valde jag ”den
yngsta” för att i den mån det går få uppfattningar som grundar sig på tankar och värderingar som ligger
så nära vår tid och kultur som möjligt. Jag tog också hänsyn till om de berörde mina frågeställningar
som jag haft som grund att finna svar på:

4.1. Vad säger ordböckerna?

Intelligens : (lat.intellige´ntia, af intelli´gere, uppfatta, begripa) 1. I dagligt tal: ”godt hufud”, god
fattningsförmåga, förståndsbegåfning, odlat förstånd, omdömesförmåga, andlig kraft; en med insikter,
bildning och förståndsskärpa begåfvad person. 2. Filos. a) Medvetande, subjekt. b) Människans
teoretiska förmåga, tänkt i sina medvetna yttringar.
( Nordisk Familjebok band nr 12, 1910, s.758 )

Intelligens: 1. förstånd, begåvning, skarpsinne 2. begåvad person, begåvning
( Prismas nya uppslagsbok, 1994, s.314 )

Intelligens  tankeförmåga, problemlösande förmåga, i psykologiska sammanhang vanligen definierad i
anslutning till något test eller som allmänintelligens (G eller g-faktor) i motsats till enskilda
intelligensfaktorer, man kan skilja mellan (a) den potentiella förmåga som individen har att utveckla sin
intelligens, (b) individens faktiskt fungerande intelligens, (c) individens intelligens sådan som den tar sig
uttryck vid testning; j.f.r. artificiell intelligens, intellektuell, faktoranalys, praktisk intelligens samt
nedanstående uppslagsord.
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( Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, Femte upplagan,
studentlitteratur, 1995 )

Mellan de två första ordböckerna (1910 och 1994), mellan vilka det skiljer 84 år, kan man inte i
förklaringen till intelligens se att någon större förändring har skett. Den nyare boken har visserligen en
kortare förklaring, men båda känns väldigt öppna i sina förklaringar av intelligens och kan tänkas
passa de flestas intelligensuppfattning. Gemensamt för de båda är att intelligens är starkt knuten till
kunskaper och utbildning.

Det sista lexikonet från 1997 har en, jämfört med de två första, utförligare förklaring till
intelligensbegreppet, vilket kan bero på att det är ett mer specialiserat och områdesinriktat lexikon.
Här förklaras det som en problemlösande förmåga som kan bekräftas med hjälp av intelligenstest.

4.2. Vad är intelligens?

Eysenck

Eysenck3 har en förhållandevis snäv uppfattning kring begreppet intelligens. Han utgår från att
intelligens är ett vetenskapligt begrepp, liksom t.ex. temperatur, och att möjligheterna att mäta
intelligensen inte heller skulle vara svårare än att mäta just temperaturen.

När Eysenck4 ”mäter” intelligensen, d.v.s. tillskriver en person en viss intelligenskvot, IQ, använder
han intelligenstest som grund. Sätter man sig in i hans test5 märker man ganska snart att det
huvudsakligen handlar om det vi skulle kalla för logisk-matematiska uppgifter, vilket belyser att det
handlar om en ganska begränsad och vinklad kunskap. Eysenck menar att vi idag använder termen
intelligens för att ange en persons intellektuella förmåga och kognitiva begåvning.

Intelligensen, menar Eysenck6, är något som gör det möjligt för en person att lösa vissa typer av
problem, åstadkomma vissa resultat och nå vissa mål. Han påpekar dock att individens intelligens inte
garanterar framgång utan att man i stället ska se det som en potentiell möjlighet till framgång, oavsett
om man förverkligar detta eller inte.

Gardner

Howard Gardner7ser inte intelligensen som lika definitiv som Eysenck, utan menar att när man talar
om människans intelligens måste man börja med en analys av vad människan är och fundera över på
vilka områden som hon kan prestera goda resultat om hon får tillräckliga resurser och rätt vägledning.
Gardners åsikt bygger på att den mänskliga intelligensen skall innefatta problemlösningsverktyg för att
lösa reella problem och för att kunna tackla verkliga svårigheter. Med hjälp av dessa verktyg skall
människan när det behövs kunna skapa sig produkter och kunna upptäcka och generera nya
problem som i sin tur leder till ny kunskap. Han anser att det är fel att påstå att människan kan göra
allt eller påstå att allt är möjligt.

                                                                
3 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, Arv eller miljö?, Lund:Studentlitterarur.
4 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, Arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
5 Eysenck, H.J. (1981). Är du intelligent?, Stockholm: Prisma.
6 Eysenck, H.J. (1996). Genius, Cambridge: University Pres.
7 Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna, Jönköping: Brainbooks.
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En av grundförutsättningarna i Gardners multi-intelligensteori är att ”intelligensen innefattar ett brett
spektrum av talanger som mänskliga kulturer hyllar”.8 Han lägger tonvikten på den intellektuella
förmåga som värdesätts i individens kulturella miljö, vilket betyder att samma förmågor inte värderas
lika i alla grupper, länder eller världsdelar.

Gardner använder sig dock av olika kännetecken för att identifiera intelligens och anser att de flesta
av dessa bör uppfyllas: En intelligens skall t.ex. innefatta en eller flera genetiskt programmerade
informationsbehandlingssystem som behandlar olika typer av inkommande information. En intelligens
är dessutom en så särpräglad förmåga att den vid hjärnskada antingen kan förstöras eller överleva helt
isolerad, oberoende av de övriga talangerna. Den skall också kunna gå att spåra till områden i hjärnan
eller till arvsfaktorer. Gardner anser vidare att intelligensens varande ökar med förmågan att kunna
följa dess utvecklingshistoria genom årtusenden för just våran art, människan. När dessutom uppgifter
inom intelligenstester som påstår sig mäta en viss intelligens korrelerar med varandra och samtidigt inte
med andra uppgifter som påstår sig mäta andra intelligenser, styrker detta idén om en intelligens. En
intelligens har vanligtvis också en benägenhet att uttryckas i ett symbolsystem. Gardner anser att vi
bör frikoppla intelligenserna från speciella handlingsmönster och i stället se det som en potentiell
möjlighet till handling.9

Gardner menar att det finns sju olika intellektuella fält inom vilka människan har möjlighet att göra
framsteg. Urvalet av dessa har han gjort mer som en konstnärlig bedömning än en vetenskaplig
analys. Dessa är; lingvistisk intelligens som handlar om att behärska språket, musikalisk intelligens,
logisk-matematisk, (visuell-)spatial som innebär en förmåga att uppfatta omvärlden utifrån olika
dimensioner, kroppslig-kinetisk som handlar om kroppslig kontroll och precision samt två personliga
intelligenser, en reflekterande och en social.10

Piaget

Enligt Piaget11 består intelligensen av en dubbel natur, en biologisk och en logisk. Han menar att varje
form av beteende människan utför, antingen yttre handling eller inre handling i form av tanke, är med
avsikt att återskapa den jämvikt mellan henne och omgivningen som är den ständiga strävan.
Intelligensen, som förfogar över alla slags omvägar och genvägar i tanke och handling, verkar då som
den jämviktsmekanism som styr detta handlande och som främst består av två växelverkningar,
nämligen assimilation och ackomodation. Assimilation är en aktiv anpassningsprocess där
personen använder redan befintliga beteende- och tankesätt för att balansera påverkningarna från
omgivningen på ett passande sätt. Människan förändras inte genom detta vilket hon däremot gör
genom ackomodation som, liksom assimilation, är en aktiv anpassningsprocess, men där människan
ändrar sina invanda erfarenheter och tankesätt eller tillfogar nya erfarenheter till de redan befintliga.
Genom detta kan den gamla kunskapen fungera på ett annorlunda sätt efteråt.

Jämvikten är inte ett fast mål eller tillstånd utan en konstant och aktiv strävan mot ständigt bättre
anpassning, d.v.s. mot ett ständigt bättre sätt att nå insikt. För att en intelligensakt, som Piaget kallar
det, skall utföras krävs både en inre energireglering i form av t.ex. intresse, ansträngning eller
lätthet, och en yttre reglering, d.v.s. värdet av de sökta lösningarna och av de föremål som intresset
gäller.

                                                                
8 Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna, s.56, Jönköping: Brainbooks.
9 Gardner, H.(1998). De sju intelligenserna, Jönköping: Brainbooks.
10 Gardner, H.(1998). De sju intelligenserna, Jönköping: Brainbooks.
11 Piaget, J. (1951). Intelligensens psykologi, Stockholm: Lindbergs Tryckeriaktiebolag.
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Intelligensen är, enligt Piaget, ett samlingsbegrepp som betecknar alla de kognitiva strukturernas
organisations- och jämviktsformer. Intelligensen är ett system av levande och aktiva operationer och
fungerar som beteendets mest rörliga och varaktiga jämviktsstruktur. Piaget skriver att ”den är den
högsta formen av andlig anpassning till omvärlden, det oumbärliga instrumentet för kontakten mellan
subjektet och världen, så snart denna förbindelse blir något mer än ögonblicksrelationer och antar en
med avseende på rum och tid mera utbredd och permanent karaktär”.12 Intelligensen är ett
samlingsbegrepp som betecknar de kognitiva strukturernas högre organisations- och jämviktsformer.
Enligt Piaget är intelligensens viktigaste funktioner att begripa och att uppfinna, d.v.s. att konstruera
strukturer genom att strukturera verkligheten.13

Vygotskij

Vygotskij14 menar att människans intelligens består av två olika typer av psykologiska processer som
han kallar för de högre respektive de lägre eller naturliga psykologiska processerna. De högre
psykologiska processerna betraktar han som konstgjorda och räknar hit dels kulturella och kognitiva
redskap så som språk, skrivande, berättande och teckning, men även mer traditionella kognitiva
processer som logiskt minne, selektiv uppmärksamhet och begreppsbildning. Till de lägre formerna
hör t.ex. en enklare form av minne (fasthållning av intryck) och en spontanare form av
uppmärksamhet.

4.3. Intelligensens ursprung och dess utveckling hos individen.

Eysenck

Eysenck15 hävdar att intelligens huvudsakligen är genetiskt betingad och att  arvet spelar den största
rollen för variationer i intellektet. Miljön anser han har ett mycket litet inflytande. Han menar att arvet
påverkar intelligensen till ungefär 80% medan miljöns påverkan endast uppgår till ungeför 20%. I
samband med att han anger dessa siffror reserverar han sig för att det finns skillnader mellan kulturer
beträffande tillgång på t.ex. undervisning som kan påverka fördelningen.

Vidare anser han att intelligensen utvecklas i takt med åldern upp till de sena tonåren (ca 16-20 år)
och i vissa fall lite längre. Intelligensen delar han då in i en realförmåga, t.ex. ordförråd, och en abstrakt
förmåga. Maximalnivån beträffande realförmågan uppnås vid en högre ålder av de mer ”intelligenta”,
som också uppnår en högre sådan, än av de ”medelintelligenta” och ”tröga”, som Eysenck uttrycker
det, uppnår varefter den knappast avtar något alls hos någon. Den abstrakta förmågans maximum
uppnås däremot samtidigt av alla intelligensgrupper, dock når även här de mer intelligenta en högre
nivå, varefter den avtar kraftigt för alla. Utifrån detta kan slutsatsen dras att åldern har väldigt stor
betydelse för intelligensnivån.16

                                                                
12 Piaget, J. (1951). Intelligensens psykologi, s.14, Stockholm: Lindbergs Tryckeriaktiebolag.
13Piaget, J.(1972). Psykologi och undervisning, Stockholm: Bonniers.
14 Bråten, I. (1998). Vygotskij och pedagogiken, Lund: Studentlitteratur.
15 Eysenck, H.J. (1981). Är du intelligent?, Stockholm: Prisma.
16 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund: Studentlitteratur.
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Gardner

Liksom Eysenck anser Gardner17 att arvet har en stor och betydande roll för intelligensens
utveckling. I och med att vi alla är levande organismer så ligger det vi kommer att åstadkomma i vår
arvsmassa. Gardner lägger dock större vikt vid miljöns betydelse än vad Eysenck gör. Även om man
har de genetiska förutsättningarna, menar han, är det inte säkert att man utvecklar denna vissa
förmåga till något speciellt om man inte har de rätta förutsättningarna och den rätta stimulansen i
miljön. Han tar en schackspelare som ex: För att bli en bra schackspelare räcker det inte med goda
gener. Det krävs också ett schackspel. Gardner hänvisar till olika biologiska forskningsresultat18 när
han diskuterar ursprung och förutsättningar. Gardner menar att det är väldigt svårt att kunna få några
säkra svar angående forskning kring detta eftersom olika forskare kan få fram helt olika resultat från
en och samma studie.

Beträffande individens egen intellektuella utveckling anser Gardner att intelligensen startar på en
basnivå och uppnår senare högre kompetensnivåer. Dessa nivåer uppnår man, anser han, genom
systematisk övning eller genom fysisk mognad.

Piaget

Piagets19 utvecklingsteorier ger en helhetsbeskrivning av människans utveckling och därmed en
allmän förståelse för den mänskliga intelligensen och dess utveckling från människans födelse till vuxen
ålder. Han menar att barnets intelligens inte bara är en mindre måttskala av den vuxnes utan att det
handlar om en tankestruktur som kvalitativt skiljer sig från den vuxnes.

Intelligensen utvecklas av aktivitet och aktivt handlande i vilken självregleringen, den aktiva
anpassningen till omvärlden, är drivkraften. Intelligensutvecklingen är, enligt Piaget, dynamisk, vilket
betyder att den utvecklas i kvalitativa språng, d.v.s. i egentliga förändringar i sättet att förstå, och detta
definierar i sin tur några stadier i den mänskliga utvecklingen. Under de första åren utvecklar sig
barnet genom sina sinnen och sina rörelser. Utifrån detta utvecklas senare förmågan att tänka i
symboler och därmed språket. Ännu senare utvecklas den högre formen av tänkande som Piaget
kallar den formellt-operationella intelligensen som innefattar den abstrakta och logiska intelligensen.
Alla dessa stadier bygger på den föregående och kan därför inte hoppas över.20

Intelligensutvecklingen beror, enligt Piaget, dels på  individens speciella erfarenheter och vilka
handlingsmöjligheter han/hon därigenom fått men även av generella möjligheter att fungera. Han
menar att utvecklingen är en spontan process som kommer från barnet självt som kommer genom
deras mognad och ansträngningar att förstå omvärlden.21

Piaget talar om fyra olika drivkrafter22 för människans utveckling, och eftersom intelligensen har en
central roll och ett nära samband med människan som helhet så gäller detta även för intelligensens
utveckling:

Mognad är den första av dessa drivkrafter där Piaget främst intresserar sig för nervsystemet.
Mognad uppstår inte spontant utifrån redan existerande möjligheter, menar han, utan är beroende av

                                                                
17 Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna,  Jönköping: Brainbooks.
18 Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna, s.29, Jönköping: Brainbooks.
19 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska teorier, Arslöv: Berlings.
20 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska teorier, Arslöv: Berlings.
21 Crain, W. (1992). Theories of development, New Jersey: Englewood Cliffs.
22Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska teorier, s.201, Arslöv: Berlings.
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individens aktiviteter. Efter hand som individen mognar öppnas nya möjligheter som, innan mognaden
inträtt, varit uteslutna.

Nästa drivkraft är handling, vilken tillsammans med erfarenhet är en förutsättning för individens
utveckling. Detta är en möjlighet för individen att öva sig och kunna handskas och förstå olika ting
och situationer.

Det tredje är det sociala samspelet. Enligt Piaget är detta något där människan skaffar sig många av
sina erfarenheter varför den också är av betydelse för generella skillnader mellan individer.

Den fjärde drivkraften är människans självreglering där hon, som tidigare nämnts, genom aktivt
handlande försöker att uppnå en jämvikt mellan sig själv och omgivningen. När jämvikt uppnås har
människan fått så mycket kunskap och erfarenheter att en kvalitativ förändring sker i sättet att förstå.
Därmed är hon är framme vid övergången till ett nytt stadium. Detta hindras om t.ex. barn inte får
möjlighet att handla aktivt och göra erfarenheter.

Piagets utvecklingsteori bygger också på fyra olika utvecklingsstadier23 under vilkas tid individen
skaffar sig nya erfarenheter genom sitt aktiva handlande. Nya sätt att tänka och förstå utvecklas
varvid man går vidare till nästa stadium. Det finns dock ingen skarp gräns mellan de olika stadierna
utan övergången emellan dem sker succesivt där de olika stadierna överlappar eller går i varandra.
Stadierna bygger på varandra och måste därför genomgås i tur och ordning. Däremot kommer man
igenom dem på olika sätt vilket är beroende av både arv och miljö. Piaget tycker att det är viktigt att
utnyttja varje stadium till fullo genom att erbjuda barnen många olika tillfällen att handla. De olika
stadierna Piaget här talar om är det sensorisk-motoriska stadiet (0-2 år) där man finner
utgångspunkten för de intellektuella operationerna, det pre-operationella stadiet (2-6/7 år) då barnet
börjar kunna operera med situationer och saker som inte finns här och nu, det konkret-
operationella stadiet (6/7-11/12 år)då barnet lär sig tänka och handla logiskt liksom dra slutsatser,
främst i konkreta situationer och slutligen det formellt- operationella stadiet (11/12-15 år) där det
logiska tänkandet nu även sträcker sig till abstrakta situationer, såsom religiösa och filosofiska frågor
liksom värderingar. Man är nu i stånd att överväga, genomskåda och förstå normer intellektuellt.

Piaget skriver: ”Att ha kunskap är att ha assimilerat verkligheten i transformationernas strukturer och
det är dessa strukturer som utvecklar intelligensen i dess egenskap av att vara en direkt förlängning
av handlingarna på ett inre, mentalt plan.”24 Att ha kunskap om något, menar Piaget, är att ha agerat i
förhållande till det och transformerat intrycken till något begripligt. Intelligensen växer fram ur
agerande och handling.

Vygotskij

Vygotskij25 diskuterar främst den intellektuella utvecklingen för barn och påpekar att det är
komplicerat att identifiera var barnen befinner sig i denna. Utvecklingen, som han menar sker i stadier
eller zoner, går inte att identifiera enbart utifrån vissa kännetecken utan är en betydligt mer
komplicerad och tidskrävande process som innebär att man tar reda på de inre förändringarna hos
barnen.

                                                                
23 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska teorier, s.208, Stockholm: Liber AB.
24 Piaget, J. (1972). Psykologi och undervisning, Stockholm: Bonniers.
25 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska teorier, Stockholm: Liber AB.
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I vissa avseenden ser Vygotskij och Piaget lika på intelligensutvecklingen som en liten del av den
process som kommer från individen själv. Vygotskij menar att om individens intellekt enbart skulle
vara en produkt av deras eget upptäckande och uppfinnande så skulle de inte utvecklas särskilt
långt.26 Vygotskijs27 teori säger att den högre psykologiska processerna främst uppnås genom social
aktivitet. Barn kommer i kontakt med dessa i samspel med vuxna varefter det överförs på dem själva
och deras egna psykologiska värld. Intelligensutvecklingen, liksom utvecklingen i övrigt, sker alltså
enligt Vygotskij i två steg. Först kommer barnen i kontakt med de högre psykologiska processerna
på en social nivå, tillsammans med andra människor varefter det sker en förändring på individnivå,
d.v.s. förändringar i individens inre. Processen mellan dessa två steg kallar Vygotskij för
internaliseringsprocessen. Denna ska inte ses som en överföring av yttre social aktivitet till ett
redan existerande medvetandeplan, utan att det är genom internaliseringen som ett medvetandeplan
bildas. Den högre formen av psykologiska processer utvecklas alltså inte som en fortsättning på de
naturliga formerna utan utgör en kvalitativt ny form av psykologisk process. De högre psykologiska
processerna omorganiseras sedan successivt i sig under utvecklingen och så småningom sker en
integrering mellan de olika systemen. Slutsatsen är att social aktivitet förmedlar och utvecklar de
högre psykologiska processerna.

Vygotskij påpekar att det sociala samspelet inte står ensamt som det enda sättet att förmedla de
högre psykologiska processerna. Tätt integrerat med detta verkar tecken och symboler, vilket han
kallar för semiotisk mediering (läran om tecken och symboler), av vilka det framförallt är språket som
han syftar på. Detta, som är en del av den sociala interaktionen,  blir till psykologiska tankeredskap
och inarbetas hos individen som därmed lyfts till ett högre psykologiskt plan. Det mest betydelsefulla
momentet i den intellektuella utvecklingen inträffar när praktiska problem och problemlösning
konvergerar med talet, d.v.s. när barn lär sig använda tecken och symboler som grund för sina
handlingar.

Enligt Vygotskij har skolan och undervisningen kanske den viktigaste rollen för individers
intellektuella utveckling och dess högre psykologiska processer. Undervisningen och övriga
aktiviteter i skolan kan betraktas som sociala sammanhang som är särskilt inriktade på att omforma
tänkandet. Kärnan i undervisningsprocessen, anser han, är samarbetet mellan barn och vuxna.
Intelligensutvecklingen, liksom all utveckling, är beroende av lärande och kommer som en naturlig
följd efter detta.

Vygotskij anser att barns psykiska utveckling genomgår fyra stadier: Det primitiva stadiet, då
beteendet baseras på biologiska och fysiologiska impulser och upplevelserna sätter omedvetna
minnesspår i psyket, det naiva stadiet då barnet börjar bearbeta sina omedelbara upplevelser, det
yttre tecknets stadium där yttre operationer används för att löasa en inre uppgift (ex. räkna på
fingrarna) och det internaliserade stadiet där i stället yttre operationer blir till inre (ex.
huvudräkning). I den psykiska utvecklingen är tänkandets utveckling en del. Denna delar han i tre
faser; tänkandet i synkretiska bilder (oreflekterade antaganden om tings sammanhang), komplex
(sammanhang och likheter mellan ting) respektive begrepp(. Tänkandet är beroende av
behärskandet av symboler och tecken, t.ex. språket, som i sin tur är beroende av sociala
erfarenheter.28

Utvecklingen sker, enligt Vygotskij29, via så kallade kritiska respektive stabila perioder. Under de
kritiska perioderna kan ganska våldsamma konflikter uppstå mellan individ och omgivning. Olika barn
                                                                
26 Crain, W. (1992). Theories of development, New Jersey: Englewood Cliffs.
27 Bråten, I. (1998). Vygotskij och pedagogiken, Lund: Studentlitteratur.
28 Bråten, I. (1998). Vygotskij och pedagogiken, Lund: Studentlitteratur.
29 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska processer, Stockholm: Liber AB.
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reagerar olika mycket under dessa perioder och tecken kan vara känslomässig instabilitet eller
nedsatt inlärnings- eller arbetsförmåga. Dessa nedbrytningar sker hos barnet för att det under de
stabila perioderna ska kunna ske ett nyskapande. De stabila perioderna uttrycker sig som lugn hos
barnet där denne sakta bygger upp sin person genom små förändringar. Den stabila perioden är alltså,
enligt Vygotskij, den skapande perioden medan den kritiska perioden är den nybildande. Dessa
perioder följer på varandra och är speciellt tydliga vid ett par tillfällen som Vygotskij kallar för kriser.
Han ger ettårskrisen, treårskrisen, sjuårskrisen och trettonårskrisen som exempel på dessa. Under
kriserna utvecklas framförallt bättre förståelse för det sociala samspelet samtidigt som nya sätt att
förstå och tänka utvecklas.30

Att större vikt bör läggas på att ta reda på ett barns närmaste utvecklingszon, som han kallar det, i
stället för att ta reda på vilken nivå ett barn för tillfället befinner sig på är en central fråga hos Vygotskij.
Den närmaste utvecklingszonen innebär  det utrymme mellan den nivå barnet befinner sig på och den
nivå det är på väg mot. Det är alltså den utvecklinspotential som ligger närmast i tiden, möjligheterna
att utvecklas som är det viktiga, menar han.31

4.4. Vem är intelligent?

Eysenck

Utifrån sin teori om intelligensens ursprung (arvet) tycker sig Eysenck32 kunna se en tendens att
föräldrar med högt IQ får barn som har lite lägre IQ och de föräldrar som har lågt IQ får barn som har
lite högre IQ. Denna återgång till medelvärdet är ett fenomen som han kallar regressionseffekten.
Trots denna tycker han sig kunna dra slutsatsen att medelklassföräldrar får intelligentare barn än
arbetarklassföräldrar. Generellt kan sägas att högt IQ är dominant över lågt IQ. Eysenck menar
också att det finns ett mönster där det sker en intellektuell försämring genom inavel. Barn till föräldrar
som är blodsförvanter får lägre IQ än barn till föräldrar som inte är släkt till varandra.

Åldern har stor betydelse för intelligensnivån, menar Eysenck33, medan könsdifferensen har en
relativt liten. IQ-medeltalet är ungefär densamma för de båda könen men fördelningen skiljer sig åt.
Det finns fler män med mycket hög eller mycket låg intelligens medan kvinnorna har de flesta
medelintelligenta individerna. Han gör antagandet att det finns en genetisk grund till skillnaderna
mellan könen (som  ligger i könskopplingen). Män är dock bättre på s.k. viso-spatiala färdigheter,
d.v.s. att organisera och handskas med visuella upplevelser i deras rumsliga sammanhang. Män är
även bättre på att uppfatta mönster, läsa kartor och att syssla med mekanik. Kvinnor är i stället
överlägsna när det gäller den verbala förmågan. Verbalt resonemang är dock återigen en av männens
starkare sidor.

Beträffande val av partner menar Eysenck att man söker sig till en partner med ungefär samma
intelligensnivå som en själv.34

Vidare drar Eysenck, utifrån olika test och undersökningar, slutsatsen att svarta i genomsnitt har lägre
intelligens än vita. Dessa tester, som är gjorda i USA, visar också att svarta i norr har högre

                                                                
30 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska processer, Stockholm: Liber AB.
31 Bråten, I. (1998). Vygotskij och pedagogiken, Lund: Studentlitteratur.
32 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund: Studentlitteratur.
33 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund: Studentlitteratur.
34 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
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intelligens än svarta i söder liksom att vita i norr är intelligentare än vita i söder. Japaner och kineser
är vanligen bättre än vita när det gäller den abstrakta förmågan men sämre vid test av realförmågan,
d.v.s. t.ex. ordförråd. Kineser och japaner som fötts i USA överträffar däremot vita vid alla test av
mental förmåga. Judar överträffar alla testade grupper. Eysenck påstår att detta överensstämmer väl
med det faktum att en stor andel av nobelpristagarna är judar.35

Många av Eysencks slutsatser kan idag ifrågasättas. Det Eysenck kallar intelligens är vad
intelligenstest mäter, d.v.s. i hög grad en förmåga att besvara frågor och lösa uppgifter i test. Det säger
sig självt att t.ex. vit medelklass har bättre träning i att lösa sådana uppgifter än fattiga svarta i söder
eller att västerlänningar klarar testen bättre än folkgrupper i Afrika.
Eysenck gör ett försök att försvara sig och sina slutsatser om olika raser genom att skriva att ..” det
vore uppenbart absurt att klassificera en person som begåvad eller lågt begåvad på basis av hans eller
hennes hudfärg. Rasisternas uppfattning om de vitas allmänna överlägsenhet är helt ohållbar: somliga
(egen understrykning) svarta är i hög grad överlägsna de vita i fråga om IQ”.36 På frågan om vem som
är intelligentast, en svart, en vit eller en gul  svarar han: ”Vilken svart människa, vilken vit människa,
vilken gul människa? Varje människa är en individ och inte bara en medlem av en ras, en grupp eller
ett kön, och så bör hon också behandlas.”37

Eysenck ser ett nära samband mellan hög intelligenskvot och studieframgång med studier som
sträcker sig över längre perioder och med höga betyg som resultat. Sambandet finns framförallt när
det gäller teoretiska ämnen och är inte lika starkt till de icke teoretiska. Eysenck skriver att ”folk
med lågt IQ lyckas på det hela taget inte bra inom akademiska och intellektuella yrken: detta är så
nära en oföränderlig lag som psykologin hittills har nått”38. Intelligens är nödvändig men ingen garanti
för framgång i akademiska studier, menar han. Framgång i studier leder i sin tur till yrken med hög
inkomst varför han drar slutsatsen att hög intelligens leder till hög inkomst.39 Även om de är få och
därför inte direkt påverkar slutsatsen påpekar dock Eysenck att denna trend bryts i och med att det
finns persongrupper vilkas inkomst inte alls har något samband med deras intelligens. Han tar här upp
skådespelare, tennisspelare, prostituerade, TV-personligheter, kungligheter, discjockeys, gigolos och
golfspelare som exempel. Trenden bryts även åt andra hållet, d.v.s. att ”det finns yrkesgrupper med
hög intelligens, i synnerhet akademiska lärare av högre eller lägre grad och även lärare, vilkas höga
intelligens inte avlönas av samhället på ett sätt som motsvarar deras insatser”.40

Utifrån test och undersökningar, som Eysenck41 men även andra gjort, ser han kopplingen att
personer från medelklassen har högre IQ än yrkesutbildade i arbetarklassen som i sin tur har högre
IQ än de lågutbildade i arbetarklassen. Likaså anser han att det finns intelligensskillnader mellan olika
yrken men inte särskilt stora skillnader inom samma yrke eftersom yrkesuppgifterna inte stimulerar
några variationer på området.

Gardner

Gardner drar inga slutsatser utifrån test om vilka personer eller persongrupper som skulle vara
intelligenta eller inte, utan menar i stället att man ska uppfylla kraven för intelligens, d.v.s att det t.ex.
skall finnas ett genetiskt betingat informationsbehandlingssystem och att det skall vara en särpräglad

                                                                
35 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
36 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, s.81, Lund:Studentlitteratur.
37 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
38 Eysenck, H.J. (1981). Är du intelligent? s.25, Stockholm: Prisma.
39 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
40 Eysenck, H.J. (1981). Är du intelligent? s.28-29, Stockholm: Prisma.
41 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
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förmåga som vid skada kan förstöras eller överleva helt isolerad. Gardner menar också att vilka
egenskaper som uppfattas som intelligens är beroende av i vilket sammanhang eller i vilken kultur
man lever. Detta innebär att det som räknas som intelligens i en kultur inte nödvändigtvis behöver
göra det i en annan.

Piaget och Vygotskij

Inte heller Piaget eller Vygotskij nämner några särskilda persongrupper eller kategorier för att vara
mer eller mindre intelligenta. Båda menar istället att alla har en intelligens som ständigt utvecklas i takt
med människan och personligheten som helhet. Liksom Gardner menar de att den kultur eller det
sammanhang i vilken individen befinner sig spelar roll för vad som uppfattas som intelligens. Piaget
nämner dock psykiskt handikappade som en grupp som ej passerar alla utvecklingsnivåer och därför
inte heller har möjlighet att utvecklas på samma sätt som de flesta andra och därmed heller inte
intelligens.42

4.5. Intelligensbegreppets betydelse.

Eysenck

Eysenck43 anser att det är vanligt att man överdriver intelligensens betydelse. För att en person eller
en grupp har högre IQ än någon eller några andra betyder inte detta att denne eller de förtjänar mer
respekt än någon annan eller att de är nyttigare i samhället. Han menar att det finns egenskaper som
är oberoende av intelligensen och som ändå kanske är viktigare än denna. ”Tro, hopp och kärlek” är
exempel på sådana liksom ”själ, hederlighet, hårt arbete, uthållighet, vänlighet, opartiskhet och sinne
för rättvisa”44. Han skriver också att hög intelligens inte är någon garanti mot låg moral och menar att
många av de mest intelligenta är de största skurkarna och kan vara de mest kriminella.45

Gardner

Gardner menar att intelligens är ett sådant ord som vi har använt så mycket att vi faktiskt tror att det
är en påtaglig mätbar företeelse. Istället bör vi inse att det snarare är en bekväm etikett på ett fenomen
som finns eller inte finns. Intelligenserna är tankekonstruktioner som är till för att kunna avgränsa och
diskutera de förmågor och processer som det handlar om.46

Piaget och Vygotskij

Piaget och Vygotskij ser intelligensen som en del av människan och som utgångspunkten för hennes
handlande och utveckling, varför det är något naturligt och självklart hos alla. För dessa är det inte
någon stämpel man sätter på vissa personer utan en naturlig term som förekommer i samband med
personers utveckling och handlande. I Vygotskijs teorier används oftast andra termer än intelligens
som t.ex. psykisk utveckling eller tankeutveckling.

                                                                
42 Jerlang, E. (1997). Utvecklingspsykologiska teorier, Stockholm: Liber AB.
43 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
44 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, s.94, Lund:Studentlitteratur.
45 Eysenck, H.J. (1981). Intelligensen, arv eller miljö?, Lund:Studentlitteratur.
46 Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna, Jönköping: Brainbooks, Jönköping.
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4.6. Sammanfattning av litteratur

Gemensamt för Gardner och Eysenck är att deras teorier huvudsakligen har en neuropsykologisk
utgångspunkt. Eysenck har med sina teorier inom intelligensforskningen varit uppmärksammad och
inte sällan kontroversiell. Hans lära har en snäv syn på intelligens och han anser att den främst avgörs
med hjälp av test utifrån vilka man kan få klara besked, med siffror, på hur intelligent man är. Gardner
har formulerat en modell för intelligensen med sju av varandra oberoende fält inom vilka man kan
vara intelligent. Han tillhör en yngre och vidare lära som menar att det finns möjlighet för i stort sett
alla personligheter att i olika grad utveckla alla sina sju intelligenser.

Piaget och Vygotskij är två psykologer som  har haft stor betydelse för modern utvecklingspsykologi
och pedagogik. Deras huvudpunkt är att intelligensen är en del av individen och att den utvecklas
dynamiskt i takt med denne. Enligt Piaget handlar det främst om jämviktsanpassning mellan individ
och omvärld som utvecklas genom det aktiva handlandet. För Vygotskij är intelligensen olika
psykologiska processer som fungerar som verktyg i vardagen. Han menar att denna framförallt
utvecklas i de sociala sammanhangen.
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4.7. Kunskap, lärande och intelligens.

Intelligens har, vilket vi kunnat se ovan men även något som kommer till uttryck i intervjuerna, ett nära
samband med olika former av kunskap och inlärning. John Bowden och Ference Marton har i sin
bok The university of Learning listat ett antal kvalitativa nivåer vad gäller lärande.47

Lära för att....

A.....öka sin kunskapsmängd
B.....memorera och reproducera              Lärande primärt som en reproducering
C.....kunna använda
-----------------------------------------
D.....förstå
E.....kunna se något på ett nytt sätt          Lärande primärt som sökande efter mening/ betydelse
F.....förändras som person

Lärandet går från ett snävt och ytligt kunskapsinhämtande till en vidare betydelse ju högre bland
nivåerna man kommer. Kunskaperna förändras från att vara kvantitativa till att bli mer kvalitativa och
beständiga.

Ett annat sätt att beskriva olika kunskapsformer finns att hitta i Skola för Bildning48 där man talar om
fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Till skillnad från Bowden &
Martons49 nivåer ska dessa delar inte ses som olika nivåer där den ena ses som mer utvecklad än den
andra utan de är alla delar i ett samspel och förutsättningar för varandra. De fyra kunskapsformerna
är fakta (kunskap som information), förståelse (kunskap som meningsskapande), färdigheter
(kunskap som utförande) och förtrogenhet (kunskap som omdöme). Alla fyra formerna finns inom
alla kunskapsområden och tyngdpunkten mellan de olika varierar mellan olika personer. Anledningen
till att man i Skola för Bildning urskiljer dessa kunskapsformer är att man vill visa att kunskap kan ta
sig många uttryck.

Kunskap uttrycks som ett redskap för att lösa problem, teoretiska eller praktiska. Kunskapande är
ett i Skola för Bildning återkommande begrepp. Man menar att man i skolan inte enbart ska fokusera
på att förmedla kunskaper utan att man i stället skall lägga större vikt vid den process som
kunskaperna är ett resultat av. Förmågan att formulera och utveckla problem liksom att komma fram
till slutsatser.

Skolans mål beträffande kunskap och inlärning kommer till uttryck i att man ska lägga stor vikt vid
kunskaper som är beständiga, eleverna ska få sådana kunskaper som gör att de kan orientera sig i en
komplex verklighet med ett mycket stort informationsflöde, de ska utveckla en förmåga att själva
hantera informations- och kunskapskällor, de skall kunna kritiskt granska fakta och förhållanden och
inse konsekvenser av olika handlingar och beslut. De skall också utveckla en förmåga att tänka och
reflektera. Man kan se att de främst lägger vikten på de tre senare av de fyra olika
kunskapsformerna. Vid en jämförelse till Bowden & Marton skulle det motsvara nivå C-F, d.v.s.

                                                                
47 Bowden J. & Martin, F. (1998). The University of Learning, London: Kogan Page.
48 Skola för Bildning, SOU 1992:94, kap 2
49 Bowden J. & Martin, F. (1998). The University of Learning, London: Kogan Page.
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kunna använda sin kunskap, kunna förstå den, kunna se något på ett nytt sätt med hjälp av den nya
kunskapen som dessutom kan leda till att man förändras som person.

I Skola för Bildning beskrivs utveckling-inlärning som ett begreppspar som går hand i hand och som
båda påverkar varandra. Individens intellektuella utveckling påverkas av det han/hon lär och beroende
på hur denne utvecklas lär han/hon på olika sätt och lär olika saker. Det sociala sammanhanget är av
stor betydelse för elevens tankemässiga utveckling och vilket kollektiv man befinner sig i men också
det egna handlandet i sammanhanget. Skollagen betonar att elevens harmoniska utveckling ska
främjas, d.v.s. att elevernas alla olika anlag (intellektuella, praktiska, fysiska, konstnärliga...) måste få
utvecklas samtidigt.

I likhet med Gardner betonas här skillnader mellan olika kulturer, sammanhang och i tid uppfattningar
beträffande kunskapens former och vad som räknas som kunskap. Likaså spelar det en roll från
vilken kultur (eller tid) man kommer för hur man hanterar och tar till sig lika former av kunskaper.
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5. Metod

5.1. Uppläggning och genomförande av studien.

I denna studie är fokus lagt på de intervjuade personernas uppfattningar av och perspektiv på vad
intelligens är, varför arbetet kan ses som en kvalitativ studie. Jag har inspirerats av den
fenomenografiska forskningsansatsen så som den beskrivs i Starrin och Svenssons metodlitteratur.50

Målet med studien var att genom att intervjua några olika personer med skolanknytning ta reda på
deras uppfattningar kring begreppet intelligens. Jag har dessutom valt att intervjua personer som har
olika relationer till skolan, nämligen två lärare, en kvinnlig och en manlig, två lärarstudenter, en kvinnlig
och en manlig och fyra elever i år 7, två flickor och två pojkar. Via mina kontakter från en praktikskola
valde jag ut personer som stämde in i mina kriterier och som dessutom var intresserade av att ställa
upp. Jag klargjorde redan från början att jag hade för avsikt att spela in intervjuerna på band vilket
ingen hade något emot. Vi passade in det så att alla intervjuerna kunde göras under en förmiddag.

Eleverna, som jag kände sedan praktiken, fick jag intervjua under lektionstid i ett angränsande
grupprum. Jag intervjuade flickorna respektive pojkarna samtidigt med avsikten att lättare få dem att
prata. Intervjuerna gjordes enligt den kvalitativa forskningsmetoden51, d.v.s. att de var
semistrukturerade med öppna frågor som b.la. handlade om personer som de själva ansåg vara
intelligenta (Känner du någon intelligent person? Kan du beskriva honom/henne? Hur kommer det sig
att han/hon har blivit intelligent? Hur blir man intelligent? Använder du dig mycket av begreppet och
träffar du ofta på det? När?….) och med målet att beröra de frågor som jag från början ställt upp och
ville ha svar på:

• Vad är intelligens?
• Intelligensens ursprung och dess utveckling hos individen?
• Vem är intelligent?
• Intelligensbegreppets vikt och betydelse i samhället?

Med lärarna och studenterna gjordes intervjuerna en och en i ett konferensrum som vi fått tillgång till.

Alla intervjuer spelades in på band och skrevs ut. Intervjuerna skrevs ut som sex intervjuer. Jag valde
altså att räkna intervjun med flickorna som en intervju men med två namn. Samma sak gällde också
för  pojkarna. Jag gav dem fiktiva namn som ändå hade en viss bokstavsanknytnig till det riktiga
namnet för att jag själv inte skulle blanda ihop dem. Alla intervjuer skrevs ut ordagrant. Pauseringar
och mumlanden togs dock bort.

Utskrifterna resulterade så småningom i sex, ca fyrsidiga, dokument som skulle analyseras. Eftersom
det är en kvalitativ studie var min uppgift att försöka tolka meningen i det sagda52. Jag läste igenom
materialet flera gånger, dels för att bekanta mig med materialet men även för att jag senare började
upptäcka likheter och skillnader i utsagorna. För att få någon struktur på allt material använde jag
senare olika färgpennor för att markera olika citat eller avsnitt i texten som framförallt berörde de
fyra ovan nämnda frågeställningarna. Jag har valt att i resultatdelen dela upp resultaten från eleverna,

                                                                
50 Starrin, B. & Svensson, P.G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur.
51 Starrin, B. & Svensson, P.G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur.
52 Starrin, B. & Svensson, P.G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur.
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studenterna och lärarna för sig mellan vilka jag sedan i diskussionen drar paralleller och slutsatser
liksom till tidigare behandlade författare i litteraturstudien.

5.2. Diskussion av metod och genomförandet.

En risk föreligger alltid att det kan kännas obehagligt för den intervjuade med en bandspelare framför
sig på bordet vilket i sig kan påverka intervjun negativt. Att jag ändå valde detta, till skillnad från att
skriva ner dem för hand, var att jag hellre ville koncentrera mig på intervjun och de svar som gavs
liksom att få det till en så naturlig diskusson som möjligt än att istället försöka få ner alla svar på
papper, precis som det rekommenderas i Starrin och Svensson53. Det är dessutom viktigt att kunna
citera intervjuerna ordagrant. Att jag inte såg risken med bandspelaren som speciellt stor berodde på
att jag skulle intervjua fyra elever som jag kände sedan tidigare och fyra vuxna som troligen skulle
finna sig bra i situationen ändå. Jag tror mig också kunna säga att det inte fick någon avgörande
konsekvens för arbetet och materialet.

Under intervjun märktes det att det var ett svårt för de intervjuade personerna att förklara vad de
ansåg som intelligens. De hade alla en uppfattning kring begreppet men hade svårt att sätta ord på det.
Det var mycket pauser av funderingar och stönande samtidigt som de intervjuade ofta och intensivt
skruvade på sig. Ingen av de intervjuade använder sig speciellt ofta av begreppet intelligens när de
skulle beskriva någon person. Istället använde de andra ord som beskriver dessa eller liknande
egenskaper. Nils får tas som ett undantag från detta. Han använder ordet flitigt och förklarar detta
med den kultur han ursprungligen kommer ifrån, d.v.s. den afrikanska.

Att jag valde att intervjua två flickor respektive två pojkar samtidigt var med avsikten att lättare få
dem att prata ut och berätta om sina åsikter. Jag tänkte att de med hjälp av varandra skulle låta sina
funderngar komma till kännedom och att de tillsammans skulle våga säga vad de tänkte och tyckte.
Tyvärr tror jag att valet att intervjua eleverna tillsammans fick lite motsatt effekt. Som jag tidigare
nämnde hade de svårt att sätta ord på sina tankar kring begreppet intelligens varför de i stället
hoppades att kompisen skulle ta tag i det hela och svara på frågorna. Detta gjorde att det var lite svårt
att få dem att prata ut och utveckla sina uppfattningar.

Kvale54 varnar för risken med ledande frågor från intervjuarens sida vilka kan resultera i svar som
kanske inte stämmer överens med den intervjuades egentliga uppfattningar. När jag efter intervjun
lyssnat på de inspelade intervjuerna uppfattar jag inte att mina frågor är ledande, däremot hade den
manlige läraren, som har afrikanskt ursprung, vissa problem med språket varför jag ibland hjälpte
honom att få fram de ord han sökte, eller rättare sagt, de ord som jag trodde att han sökte. Känslan
jag fick av intervjun, men även när jag lyssnade på inspelningarna, var ändå att vi var överens om vad
vi båda menade, vilket gör att jag inte tror att det blivit någon förändring i betydelsen av det han (vi)
sa.

Arbetet med intervjuerna har underlättats i och med att jag redan från början har valt att rikta in mig
mot ett antal huvudfrågeställningar, vilket gjorde att varken intervjuerna eller kategoriseringarna av de
intervjuades svar var så pass förutsättningslösa som de hade varit annars. Redan från början fanns
alltså en viss riktning efter vilken arbetet skulle löpa. Detsamma gällde förstås för parallellerna mellan
de intervjuades uppfattningar och teorierna hos författarna i litteraturavsnittet.

                                                                
53 Starrin, B. & Svensson, P.G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur.
54 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur.
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Sammanfattningsvis anser jag att jag i min empiriska studie fått en uppfattning om hur begreppet
intelligens definieras av de intervjuade. Jag har fått resultat vilka jag tror är ganska generella för såväl
elever, lärarstudenter och lärare.
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6. Resultat

6.1. Vad är intelligens?

Eleverna

När flickorna ombads att beskriva någon som de tyckte var intelligent så valde de att beskriva en kille
i klassen.

Sara - Ja, Jens är ganska intelligent. Han kan nästan allt.
Helena - Ja. Matte är nog det han är bäst på.
Sara - Han gör allting fort.
Helena - Och ändå blir det rätt gjort, bra gjort.
Sara - Han är alltid typ en bok före oss.
Helena - ...fast nu är han inte så jättelångt före.
Sara - Han var den första som fick den nya boken.

Samma klasskamrat valdes också ut som en intelligent person av killarna.

Rikard - För han har lättare än vissa andra i typ matte och sån´t.
Pär - Han ligger jämt före alla andra......
Rikard - För han behöver inte tänka, han kan ju allt i huvudet. Som jag, jag måste räkna ut
och grejer. Han kanske bara kan det i huvudet.
Pär - Ja, precis.

Vidare i samtalen kommer flera citat fram som beskriver deras syn på intelligens.

Helena - Kanske är bra på att lära sig  svåra frågor och sånt där. Kan mycket grejer.

Rikard - När man är intelligent så kan man väl mycket grejer och så där.

Rikard - Ja, jag tänker typ på de som är duktiga på det mesta och så.
Pär - Mmm. Så här duktiga och bra i många ämnen. Få bra arbete.

Helena - Föräldrarna är intelligenta för de kan mycket om man har läxor ibland. Det var en
jättesvår matteuppgift som var jättesvår och då kunde de den.

Sara (om sin bror) - Man kan säga matte, den svåraste uppgiften jag kommer ihåg, han
behövde inte ens tänka, han bara säger det. Han är 14 år äldre än mig.

I de ovan nämnda citaten kan vi se att gemensamt för eleverna är att de förknippar begreppet
intelligens med framgång och goda  resultat i skolan. Återkommande kommentarer är att man ska
kunna mycket och ligga långt fram i skolböckerna och användandet av kunskaperna är främst till
för att kunna reproducera dem och därmed tillfredsställa skolan. För dem är det framförallt mängden
kunskaper som räknas, vilket tyder på att de har en kvantitativ inställning till kunskap och lärande.
Matematik är något som direkt och spontant kommer fram som ett statusämne där de som behärskar
området anses som intelligenta. Ur citaten kan man också se att föräldrar som kan lösa elevernas
uppgifter, framförallt i matte, ses som intelligenta. Eleverna tycker vidare att man kan bli intelligent
även inom de andra teoretiska ämnena, medan man i de praktiska ämnena blir duktig. Nedan kan
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man se att de tar upp matte, fysik, kemi, geografi och engelska som ämnen inom vilka man kan bli
intelligent medan bild, slöjd och idrott inte tas på samma allvar. De är inte så viktiga menar de.

Vilka kunskaper är det som räknas för att vara intelligent?
Pär - Räkna.
Rikard - Matte. Alla ämnen typ. Om man kan geografi och alla länder och sån´t.
Pär - Var de ligger och..
Rikard - ..alla huvudstäder och sånt. Då tycker jag att man är intelligent om man kan sånt.
Pär - Jaa..
Rikard - Ja man är väl intelligent om man kan engelska och kan prata det flytande. Jag tycker
alla ämnena är viktiga.....Bild är man väl inte så intelligent kanske.
Pär - Nej. Bara bra på att måla, men inte intelligent. Man är bara bra i fotboll, men man är
inte intelligent.
Rikard - Inte slöjd. Det tycker inte jag är så viktigt.

Hanna - Alla är väl intelligenta, så här på något sätt. På olika saker. Matte kan man väl vara
intelligent på. Det finns många saker.
Sara - Det finns väl de som är intelligenta på fysik och kemi och sånt som inte är lika bra i
matte t.ex.

Återigen märks det att det är viktigt för eleverna med en stor kvantitet kunskap. För att vara
intelligent ska man vara duktig i alla ämnen och kunna alla länder och huvudstäder. Ändå tycker
både flickorna och pojkarna att man kan vara intelligent inom ett visst område vilket går att utläsa ur
att de nämner avgränsade områden som tillräckliga för att anses som intelligent, t.ex. om man kan
huvudstäder eller om man kan prata engelska flytande. För killarna kan man nedan också se att
kunskaper kring och arbete med datorn har nära samband med intelligens.

Rikard - Man kan vara intelligent på en viss grej.

Rikard (om sin pappa)- Han jobbar på dator och sånt, så han kan det där och då blir man väl
intelligent.....Om man ska lära sig nya grejer och så där, då lär man sig nya grejer och blir
intelligent.
Pär instämmer.

Studenterna

Båda studenterna väljer att nämna kamrater som lyckas bra med sina studier som exempel på en
intelligent person.

Johan - Ja, en kompis till mig. En barndomskamrat som hade 4.8 på högstadiet och gick ut
19,5 på gymnasiet. Duktig i allt, dels då teoretiska ämnen men även mer estetiska. Så henne
anser man väl vara intelligent. När hon gör arbeten gör hon väldigt rejäla grejer. När hon
gjorde ett arbete i psykologin om drömmar så läste hon säkert tio böcker. Och sedan att...hon
är ju inte naturligt intelligent utan hon läser sig till. En kille på gymnasiet som var naturligt
intelligent. Han kunde en del grejer som andra inte kunde och så där. Men sen så var han i
allmänhet inte så bra. Intelligent..Sen hade jag en tjej på gymnasiet som var väldigt duktig på
att förklara all fysik på gymnasiet. Henne känner man ju att hon var åt det intelligenta hållet då
i och med att hon förstod och då kunde hon förklara. Det läraren sa kanske var på en lite
konstig nivå, men hon kunde tolka det och göra om det till mer förståeligt. Då tycker man ju att
hon var duktig.



24

Att vara naturligt intelligent för Johan innebär att man själv kan komma på och tänka ut saker till
skillnad från den som har läst sig till sin intelligens. Den naturliga intelligensen, menar han,  innebär att
man kan använda, tillämpa och göra om den kunskap man har. Naturlig intelligens kan alltså sägas
bestå av mer kvalitativa kunskaper till skillnad från den fakta man kan läsa sig till som snarare är av ett
kvantitativt slag. Han påvisar också en nivåskillnad beträffande språk och förståelse mellan elever och
lärare i det han berättar om tjejen, d.v.s. att hon gjorde om det läraren sa till en mer förstålig nivå.

Malin - En av mina kusiner tycker jag är intelligent. (Han heter Emil och han är ett år äldre än
mig, alltså 22.) Han läser teknisk fysik uppe i Umeå. Jag tycker att han är rätt smart, eller det
märks när man pratar med honom. Han är ganska allmänbildad också. Det är ju svårt det han
gör och det går ju bra för honom så....Han har ju klarat alla sina tentor och han har ju läst i
tre år och det är ju duktigt. Det är ju mycket att läsa och det klarar nog inte vem som helst
av. Jag tror inte att jag klarar den utbildningen.

Både elever och studenter tycks relatera begreppet intelligens till den egna situationen, d.v.s. skolan
och studiesituationen. Man kan ovan se att även studenterna förknippar intelligens med goda
studieresultat. Det är personer som klarar av utbildningar, prov och andra skolarbeten bra liksom att
få höga betyg som anses vara intelligenta. I diskussionen återkommer det flera gånger en tendens att
de hela tiden använder ordet duktig eller bra i stället för intelligent, varför jag bad dem att förklara
skillnaden.

Johan - Man kan väl vara bra på att spela fotboll, men sen så kan man väl göra det på ett mer
intelligent sätt också tror jag. Bra är nog att man kan göra alla olika bitar, klara av alla olika
grejer. Äh...intelligent... då tänker man nog mer på något sätt. Om man är duktig på att svetsa
så kanske man är mer händig, men intelligent på att svetsa så kanske man hellre skulle låta
någon annan göra jobbet fast man själv vet precis hur man ska göra. En tandläkare som är
intelligent kanske har bra lösningar men kanske inte är så stadig på handen. Man kanske inte
är född så händig, för det tror jag att man föds, man kanske har tummen mitt i handen men
man har ändå, ja, ser saker på ett annat sätt.

Återigen kan man se att intelligens förknippas med teori. Johan menar att det är tanken, teorin,
bakom det praktiska utförandet som är intelligens.

Malin - Om man kan något riktigt bra, då är man väl duktig, fast om man ska vara intelligent
tycker jag att man ska var duktig på flera saker. Kunna ganska mycket inom olika områden.

Malin tycker inte att det räcker med att vara duktig inom ett litet område utan för att vara intelligent i
stället för duktig behöver man vara duktig inom flera delområden. För Johan, som man kan se ovan,
var skillnaden på duktig och intelligent en tankeverksamhet som löser problemet eller som kommer
med själva idén, d.v.s. en mer kvalitativ verksamhet. Sedan kan någon som är duktig utföra det. De
har också samma åsikter som varandra (liksom med eleverna) om att man kan vara intelligent inom
olika övergripande områden.

Johan - Det finns väl olika sorts intelligens. Man kan vara intelligent på ett område då. Man
kanske är väldigt duktig inom data och kan verka intelligent på så sätt. Och sedan kan man
säga allmänbildad, då är man väl mer allmänbildad men andra uppfattar en som intelligent.
Sen kan man säkert läsa sig till intelligens också, om man har fotografiskt minne då så kan man
bli intelligent....Allmänbildad tycker jag nog. Om man kan mycket om mycket eller lite om
mycket. Just att man, man kan ju vara intelligent på en grej bara, men just att kunna mycket
allmänna saker.
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Samidigt som Malin menar att man kan vara intelligent inom olika områden antyder hon ändå att social
kompetens inte skulle vara detsamma som intelligens.

Malin - Man är ju duktig på olika saker, eller intelligent på olika saker. Och sen tycker jag så
som man är tillsammans med andra människor, social kompetens och så, fast det vet jag inte
om det är intelligens....

Studenterna har en uppfattning av intelligens som något mer komplext än vad eleverna har. De
senaste två citaten återspeglar att det  precis som hos eleverna handlar om att ha mycket kunskaper,
stor kunskapsmängd, för att vara intelligent. Den kvantitativa kunskapssyn som kom till uttryck hos
eleverna återkommer även hos studenterna. Duktig, kunna mycket och att vara allmänbildad är
begrepp som vid ett flertal tillfällen i intervjun återkommer som kännetecken för intelligens. Enligt
Johan, som ser mer kvalitativt på kunskap och inlärning jämfört med Malin, kan man även vara
intelligent inom praktiska områden såväl som inom teoretiska ämnen. Dock handlar det även här om
tankeverksamheten och idéerna bakom aktiviteten. Detta uttryckte han i ett av citaten ovan där han
berättade om svetsaren som hade lösningarna bakom själva svetsandet eller om fotbollsspelaren
som, till skillnad från att vara duktig på olika tekniker, kunde spela på ett mer intelligent sätt. För Malin
är praktisk kunskap inte förknippat med intelligens. När hon beskriver sin pappa som är duktig på att
snickra menar hon att det inte räknas som intelligens utan innebär bara att han är duktig.

Malin - Min pappa är intelligent. Han är mellanstadielärare och jag tycker nog att han är
allmänbildad, kan mycket i historia och så där, vad som händer i världen. Och sedan är han
duktig på att snickra också. Det är nog inte intelligens men det är i alla fall att vara duktig på
något.

Ordet allmänbildnig återkommer hela tiden i diskussionen med både Johan och Malin. För både Johan
och Malin är det en form av intelligens. Malin använde allmänbildad som ett av de ord som beskriver
både hennes kusin och hennes pappa vilka hon ansåg vara intelligenta.

Lärarna

Man kan se tydliga likheter mellan lärarnas intelligensuppfattning.

Nils - Att vara intelligent är större än att vara kunnig på ett område. Man måste vara kunnig
inom allt. Man utvecklar sin synvinkel och får bredare kunskap.

- Intelligens handlar om att utnyttja den kunskap man fått.

- Den som är intelligent använder sin hjärna och tänker på olika sätt. Det är inte bara att
följa några regler. Om jag t.ex. i matte kan lösa ett tal på flera olika sätt och ändå komma
fram till samma svar som de andra. Man har kapaciteten att räkna på olika sätt. Inte bara
göra på ett sätt. Intelligensen är något som ger mig olika vinklar. Som ger mig möjlighet att
kolla på olika sätt. Att analysera.

Anita är inne på samma linje som Nils.

Anita - Samlad bild av en som förstår helheten och kan använda sig av det.
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- Att koppla samman och använda sig av sin kunskap på ett bra sätt. Snappa saker fast man
kanske inte har läst det. Kunna se liksom en förlängning utav de kunskaper man har.
Använda sig av sin kunskap.

Kan man vara intelligent inom ett visst ämne/område?

Nils- Nej, det är större. Man utvecklar sin synvinkel. man blir inte bara bättre utan man
utvecklar sin syn på alla områden oavsett om man är duktig eller inte. Man har bredare
kunskap.

Anita - För mig tycker jag att en intelligent person är bredare alltså. Man kan säkert vara
smart i matte. Sen hänger ju oftast det här med om du har, är duktig i matte så hänger mycket
i att du kanske är konstnärlig, att du kan se bilder på det viset för man utvecklar den biten.
Det är det teoretiska man kan mäta. Det ska vara en blandning. En helhet. Jag tycker att
man är så torr om man är så nischad att man....man kan vara jätteduktig i sin del men frågan
är om man är intelligent om man är asocial och inte kan umgås. Det känns fel att använda
ordet intelligent då.

De är här i hög grad överens om att intelligens handlar om att använda sin hjärna på olika sätt. Det
handlar om att kunna använda sin kunskap och inte bara samla fakta, kunna följa regler eller tänka på
ett sätt. För lärarna handlar intelligens om att se flera alternativ och möjliga lösningar på ett problem.
En förmåga att kunna se något på ett nytt sätt, göra sitt arbete på olika sätt och att utnyttja den
kunskap man tidigare fått. I längden handlar det också om att få ett eget perspektiv vilket även innebär
en viss förändring som person.

Det räcker inte heller med att vara duktig inom ett område för att kallas intelligent. Det ska vara en
bred och övergripande kunskap och framförallt ett klokt och användbart användande av den och de
ger ett tydligt intryck av att ha en kvalitativ kunskapssyn.

Beträffande den praktiska delen så anser de att den, precis som med t.ex. matten,  att det ska vara
en del av den helhet som utmärker en intelligens.

Anita - Alla kan ju sin del. Är man inte teoretiker så kan man vara praktiker. Man kan
använda sina händer och forma. Om man tar en målare t.ex. kan han ju vara väldigt
intelligent, och se den bilden vilket jag inte gör.

Nils - För mig är det när båda händerna och hjärnan arbetar tillsammans. Det kommer från
hjärnan, det är den som ger signaler. Det är inte bara händerna.
Som man kan se har lärarna en komplex bild av intelligens där olika kunskaper och förmågor
sammanfaller till ett stort och övergripande problemlösningsverktyg för att kunna lösa olika problem
och klara av livets olika situationer.

6.2. Intelligensens ursprung och dess utveckling hos individen.

Eleverna

När pojkarna skulle redogöra för hur de personer som de ansett vara intelligenta blivit detta var det
ett ganska tydligt budskap.
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Pär - Genom att lära sig saker. De har väl lärt sig mer på lektionerna.
Rikard - Att lära sig saker och så, tycker jag. Typ i skolan. De har lättare för sig än vissa
andra.
Pär - Min brorsa har lärt sig i skolan. Och en massa saker av sina kompisar.
Rikard- Man ska väl lära sig saker i skolan först och främst, så man kan få ett jobb sen. Man
kan bli intelligent på jobbet också.

Intelligent blir man, enligt pojkarna, genom att lära sig saker. Återigen visar de att det handlar om
mycket kunskap, d.v.s. en kvantitativ inställning. Huvudsakligen sker inlärningen i skolan men även till
viss del på jobbet och av kompisar. Nedan kan man se att flickorna tror att det är något man till viss
del föds med men att det även är något som går att utveckla genom, förutom skolan, att läsa böcker
och se på TV.

Sara - Intelligens tror jag att man föds med. Jag tror inte att alla kan bli intelligenta.
Helena - Jag tror kanske samma sak som Sara.
Sara - Man kanske föds intelligent , men man kanske blir ännu mer intelligent i skolan.
Helena - Plugga kanske och lära sig saker.
Sara - Man kan ju faktiskt läsa böcker och kolla på TV och sånt där. Då kan man bli intelligent.

Osäkerheten om alla kunde bli intelligenta eller inte var stor. Alla fyra eleverna sa nämligen båda
alternativen under intervjun. Frågan är då om det är det spontana eller det eftertänkta svaret som är
värt mest?

Däremot var de alla överens om att intelligensen har med ålder erfarenhet att göra...till en viss gräns.
Förutom klasskamrater så är det, som man kunde se tidigare i resultatdelen, äldre familjemedlemmar
som ges som exempel på intelligenta personer, t.ex. föräldrar och äldre syskon. Dessa har hunnit lära
sig mer, d.v.s. besitter en stor kvantitet kunskap.

Rikard - Intelligentast är man nog när man är vuxen. Då kan man väl mer än nu.
Sara - Jag tror nästan att de som är lite äldre är mer intelligenta, för de har varit med om
mycket mera.

Är man jätteintelligent när man är jättegammal då?
Ingen av eleverna höll med om detta!
Hanna - När man blir gamlare kanske man glömmer bort lite.

Den ålder då man är som intelligentast är runt 20-års åldern, anser flickorna, medan pojkarna höjde
åldern till ca 30 år. När man blir ännu äldre kan intelligensen istället sjunka lite. En av pojkarna hade
en egen åsikt beträffande ålder och intelligens som skilde sig från de andra elevernas.

Pär - Man är väl intelligent för sin ålder.

Detta visar ändå en inställning till intelligens som en relativ företeelse. Att den, förutom att variera
beroende på ålder, även varierar mellan individer med samma ålder.

Studenterna

Hur anser då studenterna att man blir intelligent?
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Malin - Genom träning och så. Man lär sig mycket, lär sig saker och man övar inom praktiska
saker för att bli bättre på dem.

Johan - Man är nog inte intelligent när man föds kanske, men det skiljer sig nog ganska
snabbt redan första åren i skolan. Sedan är det ju vissa som har det med sig. Jag tror att det
ligger en del i arvet....och så väldigt mycket i miljön. Väldigt mycket i miljön. Men jag tror att
alla, om man säger i vuxen ålder, kan bli lite intelligentare om man kanske läser böcker mer
eller studerar och lär sig hur man ska studera. Men nivån på intelligensen, den bestäms nog
tidigt, den har man med via både arv och miljö.

Studenterna har lite skilda åsikter beträffande intelligensens ursprung. Malin blandar inte in arvet som
någon bakomliggande faktor över huvudet taget medan Johan tror att det har en viss inverkan. För
Malin är det framförallt personens eget ansvar och handlande som är avgörande för intelligensens
utveckling. Hon menar att det handlar om träning och att lära sig mycket saker och att intelligensen
kan utvecklas genom hela livet genom att läsa och studera. Det sista stämmer även Johan in i men
han menar att utvecklingen till största delen beror på den miljö man växer upp i och den stimulans
man får. Han menar dock att alla inte har samma möjlighet att uppnå samma intelligensnivå.

För båda studenterna spelar skolan en stor roll för intelligensens utveckling.

Lärarna

Enligt lärarna har miljön och det aktiva handlandet i den största betydelsen för intelligensens
utveckling.

Anita - Att vara vetgirig, aktiv själv och så där. När man får stimulans, utveckla sig. När man
föds så tror jag att man föds lika. Man har ju liksom ingenting. Och sedan beror det dels på
hur man stimuleras och utvecklar sina sinnen. För det handlar ju om det.

Nils - Det finns inget sätt att om man går igenom det här.....Genom livets olika
livserfarenheter, arbetserfarenheter. Jag tror att alla människor har sin intelligens, men
omständigheterna påverkar hur man utvecklar sin kunnighet, kompetens och sitt intresse.
Kanske finns det ärftlighet, men jag tror både och. Intelligensen utvecklar man med åren, med
erfarenhet.

Anitas uppfattning är att intelligensutvecklingen enbart hänger på i vilken miljö man befinner sig och
handlar samt på vilken stimulans man får. Alla föds lika, menar hon, och har därför lika utgångspunkt.
Nils tror däremot att det läggs en grund i och med arvet men att alla sedan kan utvecklas och bli
intelligenta om rätt omständigheter i miljön finns. Framförallt utvecklas intelligensen med åren och med
erfarenhet. Båda är överens om att intelligensen utvecklas genom en kvalitativ förändring hos
personens åsikter och uppfattningar och anser att alla kan bli intelligenta om de rätta
omständigheterna och den rätta stimulansen finns
.

6.3. Vem är intelligent?

Eleverna

Som tidigare nämndes ansåg alla elever vid något tillfälle under intervjun att alla är intelligenta. Vi ett
annat tillfälle nämndes också motsatsen. Däremot höll de fast vid att personer som är äldre, d.v.s.
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lagom mycket äldre, än de själva generellt sett är intelligenta liksom personer med mycket teoretiska
kunskaper.

Studenterna

Studenterna tror att alla kan utveckla sin intelligens. De gav en tydlig bild av vilka de spontant ansåg
som intelligenta, nämligen personer med stor kunskapsmängd och studieframgång.

Lärarna

Anita och Nils tror och hoppas att alla kan lära sig att använda sin kunskap och därigenom bli
intelligenta med rätt förutsättningar. Nils har ett speciellt sätt när han avgör om han tycker att någon är
intelligent.

Nils - Ja, om jag ser någon som har bredare kunskap än jag. Jag utgår ifrån mig själv och
jämför med den personen. Då kan man säga att han är mer än du. Då är han intelligent.

Enligt honom är intelligensen alltså ett relativt begrepp och innebär att man har utvecklats till en högre
och mer beundransvärd nivå jämfört med omgivningen.

6.4. Intelligensbegreppets vikt och betydelse.

Eleverna

Intelligensbegreppet är inget vanligt förekommande uttryck i elevers samtal med varandra. De
använder istället andra liknande ord för att beskriva begreppet och kompisar som är intelligenta. Ur
citaten nedan kan vi se att smart är ett sådant ord.

Brukar ni säga att någon är intelligent?

Rikard- Nej, jag säger smart eller nåt sånt där.
Pär- Ja, det gör jag med.
Rikard- Jag typ säger inte så här; ja min kompis han är så här asintelligent, det kan man ju
inte säga.
Pär- Man säger att han är assmart, heter det ju.
Rikard- Ja, han kan mycket och så där.

Helena- Jag säger att man är ganska smart, egentligen.

Även om de inte använder ordet speciellt ofta själva så hör de det regelbundet från andra källor,
framförallt TV och föräldrar.

Sara - Morsan kanske nämner det.

Rikard - Jag hör det på TV och sånt.
Pär - Ja, precis.
Rikard - Om man ser på hjärnkontoret.

Eleverna är alla överens om att det är viktigt att vara intelligent. Några av anledningarna följer nedan.

Rikard- Man har lättare för sig, typ i skolan.
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Pär- Och få jobb och sånt.
Rikard- Lättare sen när man ska få utbildning och så.

Sara- Det är nog ganska så viktigt tror jag. Så att man kan få en bra utbildning och bli
intelligent och tjäna en massa pengar och så.

Helena- För att få en bra utbildning och ett bra arbete där man kan tjäna mycket pengar.
Forskare t.ex. är ju intelligenta och de tjänar ju en massa pengar.

Man kan urskilja ett ganska entydigt samband med framtiden, d.v.s. utbildning, jobb och pengar.

Studenterna

Inte heller studenterna använder sig särskilt ofta av begreppet och träffar inte heller på det så ofta. Om
de gör det så är det via TV och tidningar. Duktig och smart används i stället för att beskriva en
person med liknande egenskaper vilket ständigt återkommer under intervjuerna.

Ingen av dem tycker att det är speciellt viktigt att vara intelligent, men båda ser det som en fördel.

Johan- Nej, viktigt det behöver jag ju inte tycka utan man klarar sig jättebra ändå. Det kan
nog gå till överdrift i stället om man känner själv att man är väldigt intelligent. Men det är ju
ingen nackdel att kunna saker. Däremot...allmänbildad är ju bra att vara.

Malin- Det blir väl lättare om man har lätt för sig. Man behöver inte anstränga sig för att läsa
in 40 sidor till ett prov. Det blir ju lättare för en. Det blir ju svårare för  dem som har svårt för
sig. De får ju jobba. Jag tycker inte att det märks så mycket i det vardagliga livet om någon är
mer intelligent än någon annan. Om man skulle ha en grupp människor och testa deras IQ...
det skulle man annars inte märka så mycket av.

Fördelen är, som man kan se ovan, starkt knuten till studierna där intelligensen skulle vara ett
underlättande verktyg.

Lärarna

Anita använder sig i stort sett aldrig av begreppet och tycker inte heller att hon träffar på det särskilt
ofta. Istället använder hon, precis som Malin duktig för att beskriva personer i omgivningen. Hon
tycker att det är viktigt att få fram vad varje individ är duktig på och sedan att man försöker bygga på
det, oavsett om man kallar det för intelligens eller inte.

Anita- Det är ju viktigt att man är duktig i något, och det tror jag att alla är. Det är svårt med
ordet intelligent. Det viktiga är att man tittar på vad kan du, vad är du bra på och sedan att
man försöker att bygga på det då och verkligen visa att du duger med det du kan.

För den manliga läraren är det däremot ett väl använt och ett ofta förekommande ord. Det flitiga
användandet tror han att han har med sig från Afrika, där han har sitt ursprung. Våra kulturer lägger
inte samma vikt vid begreppet.

Nils- Ja, det träffar jag på nästan varje dag. Om jag är bland andra, t.ex. mina kompisar, så
kommer det ofta att vi använder ordet. ”Ah, han är kunnig, han är intelligent.” det kan
handla om en idé, något nytt.
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-Intelligens är något nödvändigt i Afrika för att utveckla sig och känna respekt. Intelligens är
det högsta! ”Oh, han är intelligent”- det betyder mycket.

Själv tycker han inte att det är speciellt viktigt att vara intelligent. Däremot tycker han att det kan
vara bra i utbildningssammanhang och i samband med utbyte av kunskap.
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7. Diskussion

Vid en jämförelse mellan resultaten från intervjuerna och mellan dessa resultat och den litteratur jag
hänvisat till är det främst tre genomgående teman som går att urskilja.

Utvecklingen av synen på intelligens.

Det första är den trend där uppfattningarna kring begreppet intelligens förändras från eleverna, via
studenterna och till lärarna.

                      Elever                        Studenter                     Lärare

Kvantitativ syn                                                                                                                              Kvalitativ syn

 ( Fig.1 Förändring i intelligensuppfatting hos de intervjuade personerna.)

Bl.a. kan man se att uppfattningen av intelligens förändras från att intelligens ses som en
kunskapsmängd till att i stället ses som en förmåga att kunna använda den kunskap man har, d.v.s.
från en kvantitativ kunskapssyn till en mer kvalitativ. Jag ser detta som en naturlig övergång som beror
på i vilket sammanhang/vilken kultur man lever och vilka kunskaper som anses relevanta och
uppskattas av omgivningen. Eleverna befinner sig i skolan där nya kunskaper ständigt matas in
medan lärarna i stället har märkt behovet av att kunna använda de kunskaper man har. Studenterna
skulle kunna sägas befinna sig mitt emellan. Det finns tydliga paralleller mellan de nivåer vad gäller
lärande och den modell som Bowden & Marton55 uppmärksammat:

Lära för att....

A.....öka sin kunskapsmängd
B.....memorera och reproducera                         Lärande som en primär reproducering
C.....kunna använda
-----------------------------------------
D.....förstå
E.....kunna se något på ett nytt sätt          Lärande som primärt sökande efter mening/ betydelse
F.....förändras som person

När det gäller dessa nivåer skulle eleverna i min studie placeras in i den översta avdelningen. För dem
är det mängden kunskap som räknas för att vara intelligent, inte hur den används, varför de kan
tänkas befinna sig på den mest elementära nivån, A. För dem handlar dessutom mycket av
skolkunskaperna om att kunna läsa in och reproducera, varför dessa elever även kan tyckas befinna
sig på nivå B. Lärarna befinner sig däremot i den andra avdelningen, d.v.s. att de främst söker mening
och betydelse i sina kunskaper. Av nivåerna är det främst på nivå D och E som de skulle placeras in.
Studenterna befinner sig utvecklingsmässigt mellan elever och lärare och är därför också utspridda på
nivåerna mellan eleverna och lärarna. Malin befinner sig främst på första halvan av nivåerna, d.v.s A-C
medan Johans tankar och funderingar även kan tänkas passa in på nivå D och eventuellt nivå E.

                                                                
55 Bowden J. & Marton, F. (1998). The University of Learning, London: Kogan Page.
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Beträffande de fyra kunskapsformerna som tas upp i Skola för Bildning kan man också göra vissa
jämförelser med de intervjuade personernas kunskapsuppfattning. Eleverna, och till största delen
även studenterna, har endast fokuserat sig på kunskap som fakta, medan lärarna även ser förståelse,
färdigheter och förtrogenhet som den mest värdefulla kunskapen. De senares kunskapsuppfattning
liknar också till stor del det kunskapande som också nämns i Skola för Bilding.

Vidare anser eleverna att man blir intelligent med åldern och genom att lära sig saker i skolan,
studenterna genom träning och miljö och lärarna ser huvudsakligen miljön och stimulansen i den som
den främsta faktorn i intelligensens utveckling. Eleverna tror att intelligensen endast utvecklas upp till
ca 25- årsåldern till skillnad från lärarna som menar att det är en utveckling som pågår genom hela livet.

Trenden återkommer alltså igen och det verkar som om de själva ser just det som är aktuellt för deras
egen intelligensutveckling. För eleverna som ännu inte har skaffat sig särskilt mycket erfarenhet är
skolan den värld där de ser en möjlighet att inskaffa kunskaper och därigenom uppnå intelligens.
Skolans sätt att lära ut och testa kunskaper genom läxförhör och prov spelar naturligtvis en stor roll
för elevernas uppfattningar kring kunskap, lärande och intelligens. Att kunna mycket fakta och rätt
frågor leder till bra betyg, som är ett av tecknen på intelligens och som leder till framgång i framtiden.
För eleverna är det snarare betygen (siffrorna) än kunskaperna som gör att man klarar sig bra i
framtiden.

Även studenterna ser kunskapsinhämtande som en väg mot intelligens, men då tillsammans med
stimulans i omgivningen. Lärarna pratar enbart om miljön från vilken de själva känner att de kan
utveckla sin egen kunskap. Detta kan i och för sig även korrelera med elevernas skoluppfatting.
Genom uppfattningen om miljöns och stimulansens betydelse kan de i skolan skapa bra situationer
för eleverna där olika former av kunskaper och erfarenheter kan inskaffas. Även den kunskapen att
använda sin kunskap, vilket lärarna ansåg som intelligens, även om inte eleverna ser densamma.

Eleverna ser skolan som främsta forum för intelligensens utveckling och lärarna ser det vardagliga
livet och stimulansen i den som utvecklingens arena. Studenterna befinner sig nu, som så många gånger
förut, emellan dessa uppfattningar.

Den ovan nämnda trenden (förändring i intelligensuppfattning från eleverna till lärarna) blir återigen
synlig genom att uppfattningen av vikten och behovet av att vara intelligent minskar med ålder och
erfarenhet. För eleverna var det viktigt att vara intelligent, studenterna ser det som en fördel och
lärarna anser inte att det är speciellt viktigt. Lärarna har hunnit få en uppfattning och en erfarenhet vad
som är viktigt i livet och värderar som en naturlig följd av detta på ett annat sätt än vad yngre
personer gör.

Paralleller till Eysenck, Gardner, Piaget och Vygotskij.

Den andra trenden är att förändringen i intelligensuppfattning även går att finna hos de i
litteraturavsnittet nämnda författarna.

  Eysenck                       Gardner                        Piaget                      Vygotskij
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Kvantitativ syn                                                                                                                              Kvalitativ syn

( Fig.2 Förändring i intelligensuppfatting hos författarna.)

Det skall klargöras att detta inte är någon skala utan en linje utefter vilken man kan placera vissa
förändringar i uppfattningarna. Jag lägger här inte någon värdering i de olika teorierna eller stämplar
dem som mer eller mindre utvecklade än de andra. De representerar alla olika teoretiska traditioner
och tillhör olika grupper av teorier. Denna linje representerar alltså endast olika uppfattningar kring
begreppet intelligens som jag uppmärksammat hos de olika författarna i samband med mina
litteraturstudier.

Man kan lägga märke till en generell förändring längs linjen i t.ex. uppfattningarna beträffande
intelligensens varande eller väsen. Eysencks uppfattning innebär att intelligensen är ett mått på
inlärningsmöjligheterna och den kunskapsmängd man erhållit och menar att detta lätt går att kartlägga
m.h.a. IQ-test. Gardner menar att intelligens är ett vidare begrepp för problemlösningsverktyg men
som ändå måste uppfylla vissa kriterier för att få kallas intelligens. I andra änden av utvecklingslinjen
befinner sig Piaget och Vygotskij som till största delen skiljer sig från framförallt Eysenck. De menar
att intelligensen är en del av allas person och att det är ett redskap för det vardagliga samspelet
mellan individ och omvärld. De olika författarnas teorier förändras också enligt linjen när frågan om
intelligensens ursprung och utveckling tas upp. Eysencks ganska snäva teori går ut på att intelligensen
beror på arv och att den utvecklas med åldern, dock endast fram till de sena tonåren. Via en successiv
förändring via Gardner och Piaget kommer man fram till den teori som Vygotskij står för, vilken
innebär att intelligensen istället främst beror på miljön och att den utvecklas genom hela livet i takt
med att personen som helhet förändras och i det socio-kulturella sammanhang där individen lever.

Skillnader mellan de olika författarna kunde man se i samband med de ovan beskrivna
förändringarna, men det finns också vissa likheter. Dessa förekommer till största delen mellan
författarna på det sätt som de är placerade på förändringslinjen.

Generellt kan då sägas att Eysenck står lite för sig själv med sina teorier jämfört med de andra
författarna. De största likheterna finns i stället mellan de tre övriga. Både Gardner , Piaget och
Vygotskij är t.ex. överens om att intelligensutvecklingen sker i olika stadier eller steg, liksom att den
uppnås dels genom fysisk mognad men även genom aktivitet. Piaget och Vygotskij lägger tyngden på
den sociala aktiviteten eller agerandet i denna. Gemensamt för de två sistnämnda är också att de, till
skillnad från Eysenck och Gardner ser intelligensen som en del av människan som helhet.

Mellan den förändring i intelligensuppfattning som jag här antyder och som går från eleverna via
studenterna till lärarna respektive från Eysenck via Gardner och Piaget till Vygotskij har jag kunnat
dra vissa paralleller.

  Eysenck                         Gardner                         Piaget                      Vygotskij

               Elever                              Studenter                                Lärare

Kvantitativ syn                                                                                                                              Kvalitativ syn
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( Fig.3 Paralleller i förändringen i intelligensuppfatting mellan författarna och de intervjuade personerna.)

Lägger man ihop de båda förändringslinjerna kan man se att de olika uppfattningarna ligger ganska
parallellt och förändras på ett liknande sätt. Detta gäller framförallt de tre tyngre frågorna, nämligen
intelligensens varande från att vara en kunskapsmängd till ett i stället i vardagen klokt användande av
kunskaperna, att idén om intelligensens ursprung förändras från att bero på arvet till att i stället bero på
miljön samt att teorin där intelligensen utvecklas i takt med åldern förändras till att man i stället tror att
den beror på det aktiva handlandet i den sociala miljön.

Man kan t.ex. se att elevernas intelligensuppfattning till viss del sammanfaller med Eysencks medan
lärarna i stället uppvisar likheter med de andra tre författarna, främst Vygotskij. Likheterna korrelerar
som nämndes främst på de tyngre punkterna, d.v.s. beträffande varande, ursprung och dess
utveckling hos individen. För de förstnämnda handlar intelligens om en kvantitativ kunskap som är till
för att lösa en viss kategori problem (inte minst matematiska), medan de sistnämnda istället ser
intelligensen som ett verktyg för livets olika situationer där kvalititativ kunskap är viktigare än
kvantitativ. Från eleverna och Eysenck förändras också uppfattingen beträffande intelligensens
ursprung från att vara arvsrelaterad till att hos de vuxna och Vygotskij i stället bero av miljön. De
sistnämnda anser också att miljön spelar den största rollen för intelligensens utveckling hos individen
och menar att den inte utvecklas genom arv eller utökad kunskapsmängd.

Det finns naturligtvis också avvikelser från denna linje eller hopp mellan de olika teorierna. De
stämmer inte enbart överens så som de är placerade. Gemensamt för eleverna och Vygotskij, som
enligt linjen ju inte befinner sig särskilt nära varandra åsiktsmässigt, är t.ex. att skolan bär den tyngsta
rollen för intelligensens utveckling. Bakgrunden till dessa åsikter är naturligtvis olika men
uppfattningarna stämmer överens. Vidare är Piagets teori om att det aktiva handlandet är den största
faktorn i intelligensutvecklingen, något som faktiskt återfinns hos alla de intervjuade.

Intelligensuppfattningarna som kontextberoende.

Tätt knutet till, och något som troligen är en av de viktigare orsakerna till den förändring i uppfattning
som gick att följa från eleverna via studenterna till lärarna, är att den den stora skillnaden i
uppfattningar mellan elever, studenter och lärare beror på i vilket sammanhang/kontext man befinner
sig. Alla de tidigare nämnda förändringarna i uppfattingar genom ålder och erfarenhet kan ses som ett
tecken på det både Gardner och Vygotskij påpekar, nämligen att intelligensens betydelse och
innebörd varierar och beror på i vilken ”kultur” man befinner sig. Man kan säga att barn och vuxna,
liksom elever och lärare, lever i olika kulturer där språk, uppfattningar och värderingar skiljer sig åt.
Däregenom skiljer sig också innebörden av t.ex. intelligensbegreppet dem emellan. Den manlige
läraren, Nils, som har ett Afrikanskt ursprung, styrkte detta när han berättade att det var stor skillnad
i intelligensuppfattningar mellan Sverige och Afrika. I Afrika är intelligens verkligen det högsta en
person kan uppnå, medan han inte tycker att vi svenskar höjer begreppet riktigt lika högt.

Övrigt

Vid en jämförelse mellan de intervjuade och författarna från litteraturbakgrunden kan man dra en i
sammanhanget viktig slutsats, nämligen hur oense man egentligen är beträffande intelligensbegreppets
innebörd och hur många olika intelligensuppfattningar det egentligen finns. På materialet ovan har jag,
för att försöka få struktur på jämförelserna, gjort tabeller i vilka jag har försökt att kategorisera de
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olika personerna och därigenom lättare kunna jämföra de ovan nämnda personerna.  Faktum är att
lika snabbt som jag hittat några likheter, lika snart hittade jag också skillnader mellan dem samma. Det
går ändå att återfinna vissa mönster eller trender som regelbundet återkommer. Jag har uppfattat att
intelligens tas som ett relativt öppet och avdramatiserat begrepp jämfört med hur jag uppfattat att
man gjort förr utifrån den äldre litteratur jag läst inom området. Nya kunskaper och egenskaper
uppskattas och värderas på ett annat sätt än man tidigare gjort och man sätter numera större värde på
kvalitativa egenskaper, oavsett vad man kallar det.

Samtidigt som jag har kunnat urskilja vissa likheter och mönster har det också påtagligt visat sig att
det inte finns en enda uppfattning som stämmer helt överens med någon annan. Antalet olika
uppfattningar beträfande begreppet intelligens är troligtvis lika många som (eller fler än) det antalet
personer som har en uppfattning om det.
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