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Sammanfattning  

  
Syftet med detta arbete var att studera hur matematiklärare ställde sig till Gardners 

intelligenskategorier som inlärningsstrategi och hur de sedan varierade sin undervisning 

utifrån elevernas behov. Jag valde intervjumetoden som den främsta informationskällan för att 

besvara mina tre frågeställningar. Slutsatsen blev att elever är olika och måste få vara det och 

tanken att undervisningen ska vara varierad finns i bakhuvudet mer eller mindre hos de 

samtliga av de tillfrågade lärarna. Intelligensteorier är inget som majoriteten intresserar sig för 

i någon större utsträckning, utan de litar till sin erfarenhet och använder snarare sina egna 

beprövade teorier när de undervisar och bemöter elever. Arbetet belyser den sociala 

förmågans plats i matematikundervisningen, något som väcker tankar kring den egentliga 

kunskapen om ämnet. 
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1 INLEDNING 
Det talas ofta om vikten att se varje individ, vilket kan vara svårt när grupperna blir allt större 

och många olika moment kallar på lärarens uppmärksamhet. Alla är vi olika och måste tillåtas  

vara det, undervisningen ska inte stressa eleverna utan intressera dem. Min upplevelse är att 

arbete i läroböcker förvandlas till en tävling, där snabba elever upplevs som duktiga av de 

andra eleverna. Fokus förflyttas från själva matematiken, och förståelsen ombyts till 

systematik, där eleverna löser mönstret i uppgifterna istället för själva problemet. 

Matematikundervisningen behöver därför möta varje elev på deras nivå och intresseområde, 

vilket kräver både variation och blandade arbetsformer, frågan är hur och på vilka grunder 

som läraren ska planera sin undervisning för att bemöta de ökande kraven. Nyutexaminerade 

lärare möter ofta en verklighet som är långt ifrån den teoretiska, då de enbart har fått en 

försmak på de få veckor praktik som erbjuds under utbildningen.  

 

"I initialskedet är de mest intresserade av sig själva och sin egen överlevnad som lärare." 

          (Claesson, 2002, s. 99) 

 

Howard Gardners teori  kring människans multipla intelligenser presenteras i hans första bok 

"De sju intelligenserna" (Gardner, 1983). Teorin presenterar en grund som är en intressant 

planeringshjälp för den nyexaminerade lärarstudenten, men den borde även återfinnas i både 

tanke och undervisning i någon form hos den erfarne läraren. 

  

. 

 

Frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete blir därmed att studera hur fem strategist utvalda matematiklärare 

ställer sig till Gardners intelligenskategorier som inlärningsstrategi och hur de sedan varierar 

sin undervisning utifrån elevernas behov. 

 

1. Är lärarna medvetna om Gardners teori? 

2. Vilka faktorer styr planeringen av undervisningen? 

3. Är det några intelligenser som gynnas mer än andra? 
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1.1Bakgrund och syfte 
I det kommande kapitlet presenteras övergripande delar av Gardners teori med fokus på 

intelligenserna som grund för planering. Motiveringar till variation och planering utefter 

individen ur Lgr11, samt några punkter om brister i variationen av matematikundervisningen 

idag. Vidare presenteras förslag och riktlinjer vid planering utifrån två olika perspektiv och 

slutligen några tankar kring rollen som yrkesverksam lärare. 

 
1.1.1 Vad säger styrdokumenten? 

Värdegrund och uppdrag 

Enligt styrdokumenten ska eleverna ges möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett 

bostadsort. Med likvärdighet menas inte enbart likformad undervisning, utan även anpassad 

undervisning utifrån elevernas specifika behov och förutsättningar. Under rubriken skolans 

värdegrund och uppdrag återfinns följande text: 

 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av utveckling och arbetsformer[...] Ett ömsesidigt 

möte mellan de pedagogiska synsätten i  förskoleklass skola och fritidshem kan berika 

utveckling och lärande. 

     (Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Övergripande mål och riktlinjer 

 

Med utgångspunkt i lärarens roll bör bland annat följande punkter uppfyllas i samband med 

lärargärningen för att öka elevernas ansvar och inflytande. 

 

 Läraren ska: 

 

  Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och  för 

sitt arbete i skolan. 

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad. 

 verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen. 

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer 

 

     (Skolverket, 2011, s. 12) 

 

Skolan ska även ansvara för att varje elev utvecklar en bra grund för fortsatt utbildning. Detta 

bör uppnås genom lärarens förmåga att skapa en balanserad undervisning där varje enskild 

elevs behov , förutsättningar, erfarenheter samt tänkande ligger som grund för planering och 

undervisningsformer. Arbetet ska med andra ord organiseras på ett sätt som ger eleverna 

möjlighet att "utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla sin förmåga" (Skolverket, 2011, s. 11).  
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1.2 Mi-teori (Multipel Intelligens teori) 
Människan besitter minst sju intelligenser menar Howard Gardner professor i kognitiv- och 

utvecklingspsykologi vid Harvard University. Han använder sig av åtta särskilda 

intelligenskriterier för att påvisa intelligensbegreppets existens i  de förmågor som tidigare 

kallats talang eller begåvning. 

 

Grunden till teorin förklarar bland annat i sin första bok Frames of mind: The Theory of 

Multiple Intelligences(1983) I svensk version: "De sju intelligenserna". Han motiverar 

kortfattat teorin såhär: 

 

 "Mina sju "kärnintelligenser" är ett försök att belysa sju intellektuella fält på 

 vilka de flesta människor har möjlighet att göra framsteg"  

         (Gardner, 1983, s. 339) 

 

Barn lär sig genom att observera och delta aktivt i de aktiviteter som utövas i den befintliga 

kontexten, trots detta arbetar många skolor fortfarande med de abstrakta materialen. Enligt 

Gardner har elever som anses duktiga i skolan, lärt sig de strategier som krävs för att lösa de 

uppgifter som läraren delar ut, ofta lösryckta ur sitt sammanhang och enbart för att skolan 

och/eller läraren kräver det. Dessa elever behöver med andra ord inte besitta ett högt IQ-värde 

som länge och fortfarande används som ett mått på människors intellektuella förmågor.      

IQ- tester baseras på en människas intellektuella prestationer inom en specifik kategori av 

frågor ofta baserade på logiskt tänkande i någon form. Dessa kvoteras sedan in i en 

jämförelsegrupp baserad på exempelvis kön, ålder etc. Snittvärdet är 100, d.v.s. har en person 

detta värde så finns det alltid lika många som har ett högre eller lägre värde inom den 

specifika jämförelsegruppen.  

 

1.2.1Kriterier för  fullvärdiga intelligenser 

Intelligens förknippas ofta med språklig och matematisk begåvning, de kroppsliga 

intelligenserna så som spatial, kinestetisk och även den musikaliska har snarare setts som en 

medfödd talang. Det är sällan som uttrycket " Han/hon är en riktigt intelligent musiker" 

används i vardagligt tal. Därför valde Gardner att skapa åtta kriterier som stärker hans teori 

kring vad som är en fullvärdig intelligens kontra begåvning eller talang. Nedanstående 

kriterier innefattar tolkningar av bl.a. (Armstrong, 2002, ss.14-17; Vesterlund, 2002).  

 

1. Möjligheten att avskilja hjärnskada avser personer vars hjärna delvis har skadats 

men ändå behållit fullvärdiga funktioner i övriga delar. Den skadade mister 

exempelvis sin förmåga att läsa och räkna, men kan samtidigt exempelvis dansa och 

avläsa andra människors känslotillstånd. Detta indikerar på att människan besitter sju 

relativt autonoma hjärnsystem, något som kan återkopplas med den med den tidigare 

teorin om hjärnans indelning av höger och vänster hjärnhalva. Vesterlund(2002) tolkar 

det som genetiska faktorer orsakade före, under och efter födseln. Detta förtydligar 

även vikten av ett inkluderat arbetsätt där alla elever ska delta i undervisningen efter 

sin förmåga, oberoende av vilka särskilda behov som återfinns hos eleven. 

 

2.  Underbarn och andra unika personligheter kan vara människor vars personlighet 

sticker ut från mängden likt" jättehöga berg" i en annars platt omgivning. De besitter 

ofta en ovanligt god förmåga i någon  av intelligenserna men har ofta en avsaknad av 

de övriga förmågorna, exempelvis sociala relationer o.s.v. 
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Ur lärarens perspektiv skulle detta kunna vara ett tänkbart offer för mobbning av andra 

elever, vilket belyser vikten av god planering där eleven ges möjlighet att upprätta 

goda relationer utefter sina förutsättningar. 

 

3. En säregen utvecklingshistoria och en högsta nivå med begränsade 

expertprestationer innebär att varje intelligens har en högsta nivå som återfinns 

under olika åldrar hos människan. Detta sker inte enbart naturligt utan påverkas av 

omgivningen genom "intelligensbaserade" aktiviteter. Träning av vissa förmågor ger 

resultat i tidiga åldrar, exempelvis komposition, matematiska beräkningar osv. medan 

den språkliga kompetensen har en betydligt längre start och bromssträcka. Här ställs 

läraren inför ett vanligt men inte alltid så enkelt val, vad kan han/hon göra för att 

underhålla alla nivåerna av kunskapsinhämtning hos eleverna och om möjligt hålla en 

relativt jämn linje. Eller är det just det som läraren ska undvika och istället uppmuntra 

alla elever till att nå en ytterligare nivå oberoende av de övrigas prestationer.    

 

4. En utvecklingshistoria och evolutionär sannolikhet innebär att människan utvecklar 

sina intelligenser beroende av den yttre världens förutsättningar och krav. 

Intelligenserna har värdesatts olika beroende av vilket land och tidsera som personen 

lever eller har levt i. Den livsnödvändiga kroppsliga och kinestetiska intelligensen  har 

ersatts med spatial i och med den tekniska utvecklingens framfart där kunskap om 

teknik går före fysisk kraft många gånger.  

 

5. Underlag från psykometrisk forskning visar att det finns återkommande 

intelligensteorier tester delas upp i mindre delar och på så vis mäter samma 

intelligenser som räknas upp inom MI-teorin. Den väsentliga skillnaden är utförandet 

och bedömningen av testen, då MI-teori bygger på sammanhang medan 

standardiserade tester saknar koppling till ett direkt konkret problem i individens 

nuvarande kontext.  

 

6. Stöd från psykologiska undersökningar visar att det finns intelligenser vars funktion 

är oberoende av varandra. En person vars sifferminne är överlägset kan istället 

glömma ansikten och ordföljder i t.ex. ramsor då denne till stor del återfinner sin 

specifika intelligens i logik och matematik. Detta innebär att människor kan besitta 

många begåvningar i de olika intelligenserna baserat på kognitiva förmågor såsom 

minne, uppmärksamhet, tänkande, inlärning etc.  

 

7. En identifierbar grundläggande komponent/ komponenter innebär att det krävs 

utvalda delar för att utveckla en fullvärdig intelligens, alla dessa delar sätts sedan ihop 

till en procedur för att en specifik intelligensutvecklande aktivitet ska kunna 

genomföras. En av dessa komponenter kan exempelvis vara rytmisk känsla inom 

musiken eller förmåga att imitera andras rörelser i kroppsliga aktiviteter. 

 

8. Potential att koda i symbolsystem  

Människan har sedan urminnes tider använt sig av symboler i kommunikationen med 

varandra. Gardner framhäver vikten av symbolspråket och menar att detta återfinns i 

någon form inom alla de sju intelligenskategorierna.  
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1.2.2 Intelligenserna  

Många har tolkat Gardners teori genom åren se t.ex. (Armstrong,1998; Lazear,1998; Schmidt 

och Aabrandt, 2002) nedan följer en beskrivning av de olika intelligenserna utifrån nämnda 

författares tolkningar. 

 

1.2.2.1 Språkklok/ lingvistisk 

Förmågan att använda språket som uttrycksmedel, genom t.ex. poesi, dramatik och ordlekar. 

Enligt Lazear (1998) uppvisas denna intelligens av t.ex. författare, talare, komiker, poeter 

m.fl. Han anser även att denna intelligens är den mest framstående inom de västliga 

utbildningssystemen en teori som även stärks av Ozdemir,Guneysu och Tekkaya (2006). 

Människor som besitter denna intelligens har en förmåga att övertyga andra, memorera samt 

informera med enbart språket som redskap. De är med andra ord goda retoriker som älskar att 

tala, läsa, skriva, stava, berätta och höra historier. Därmed borde undervisningsformer då 

diskussioner, högläsning och samtal ingår ge dessa individer en möjlighet till inlärning. 

 

1.2.2.2 Logikklok/ logisk- matematisk 

Förmåga att urskilja mönster samt resonera kring matematiska begrepp och  processer är till 

viss del utmärkande för denna intelligens. Med koppling till grundskolans undervisning 

återfinns denna intelligens i barn vars intresse består av att räkna, experimentera, och 

undersöka. De ställer gärna frågor och försöker lösa sina uppgifter genom att söka samband 

för att sedan kunna kategorisera och ev. räkna ut sina slutsatser. Denna intelligens är av 

betydande roll inom den vetenskapliga världen och återfinns ofta i många av dagens 

standardiserade intelligenstester (Lazear, 1998). Dessa individer stimuleras genom tillgång till 

mätinstrument och datorer där de kan bevisa och studera sitt resonemang. Denna förmåga 

återfinns inom många yrkeskategorier men framträder mer naturligt  hos exempelvis, 

revisorer, vetenskapsmän och matematiker.  

 

1.2.2.3 Bildklok/ spatial 

Förmåga att tänka i bilder och skapa föreställningar återfinns inte ovanligt nog hos skulptörer, 

konstnärer men även hos fotografer och piloter, då denna intelligens även innefattar förmågan 

att föreställa sig saker samt navigera och läsa kartor. De intresserar sig för att tänka och 

visualisera genom sin inre bild, vilket tar sig uttryck då de ges tillgång att använda material 

som lämpar sig för just skapande i olika former. Inom skolan kan utvecklande aktiviteter bestå 

av t.ex. dans, kampsporter, mimik, drama eller uppfinnande. 

 

1.2.2.4Musikklok/ musikalisk 

Personer med denna intelligens hämtar kunskap genom att sjunga  sånger, lyssna på musik 

utöva rytmiska lekar m m. Dessa människor är duktiga på att uppfatta ljud och memorera 

texter genom melodier. Deras förmåga tar sig många gånger i utryck genom spontant 

trummande och klappande till olika rytmer, något som kan stimuleras ytterligare då de ges 

tillgång till olika instrument i undervisningen. Enligt Schmidt&Aabrandt (2002) bidrar denna 

förmåga till god lyssnarteknik, då dessa personer hör saker med sitt "inre öra". 

 

1.2.2.5 Kroppsklok/ kroppslig- kinestetisk 

Individer med denna intelligens använder kroppen som ett redskap för kunskapsinhämtning. 

De arbetar gärna med händerna och vill gärna röra vid saker för att bilda sig en uppfattning. 

Den optimala inlärningsmiljön erbjuder rörelsefrihet där personen t.ex. kan utöva idrotter, 

konstruera konkreta modeller eller studera föremål genom beröring. Människor som besitter 
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denna förmåga återfinns t.ex. inom läkaryrken, dans och hantverk av olika slag där händerna 

är ett viktigt arbetsredskap. 

  

1.2.2.6  Naturklok/ naturlig 

Att se sammanhang och mönster är utmärkande för personer med naturlig intelligens 

(Schmidt&Aabrandt, 2002). Meteorologer och bönder är exempel på yrken där intelligensen 

kommer till sin rätt, då vistelser i skog och mark, kontakt med djur och möjlighet att skapa 

ordning genom identifikation och experiment är metoder som passar dessa individer.  

 

1.2.2.7  Människoklok interpersonell 

Dessa människor är riktiga lagspelare som utvecklas genom att samverka med andra, samtala 

och utbyta idéer i grupp. De har en god förmåga att sätt sig in i andras situationer och vägleda 

därefter, vilket gör dem till attraktiva vänner och till naturliga ledare som gärna står i centrum. 

Denna förmåga behövs i de flesta yrken men återfinns flitigt i t.ex. lärarkåren, politiken och 

bland präster.  

 

1.2.2.8 Jagklok/ intrapersonell 

Förmåga att känna sig själv och förstå sina egna känslor. Dessa personer arbetar gärna enskilt 

och drömmer sig gärna bort mot egna mål som de håller för sig själva. De stimuleras av 

möten likasinnade människor som de kan bedriva djupare självstudier med, för att uppnå en 

unik känsla gentemot omvärlden. Elever som besitter denna intelligens behöver tid för 

reflektion och måste tillåtas att följa sin intuition i möjligaste mån inom ramarna för 

skolarbetet. De är potentiella filosofer då de gärna går till djupet med de tankar som 

intresserar dem. Frågor som väcker funderingar över elevernas eget liv uppmuntras av 

Lazear(1998) som menar att lektionsinnehållet behöver anpassas för att passa in i elevernas 

egen verklighet. 

 

1.4 Matematikundervisning 
Den västerländska skolans undervisningsformer är i första hand anpassade för elever med en 

väl utvecklad språklig och logisk/matematisk förmåga. En anledning kan vara att lärarna 

fokuserar mer på färdighetsträning än på förståelse, något som får konsekvenser för 

elevernas förmåga att resonera kring matematiska problem. 

 

För att kunna tillvarata de matematiska förmågor som varje barn besitter krävs en kreativ 

lärare som stimulerar eleverna till att använda nya tankemodeller i sina lösningar. Pettersson  

och Wistedt (2013) hänvisar till Krutetskii (1976) som menar att problemlösning är en central 

del i den matematiska verksamheten. Enligt kursplanen för matematik ur Lgr11 ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för matematik samt ges möjlighet 

att uppleva "estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och sammanhang". 

Detta skulle med andra ord kunna innebära att undervisningen bör kopplas till elevens kontext 

på ett sätt som ger  själva resultatet av beräkningen ett värde i sig t.ex. konstruktioner av egna 

hus, rum lådbilar o.s.v. Självklart i förenklad form, men det har ändå ett värde för eleven på 

ett personligt plan. Det går även att utläsa en tydlig fokusering på förmågan att se logiska 

samband och  föra  ämnesrelevanta resonemang inom matematikämnet, vilket stimuleras om 

eleverna kan knyta an begreppen till något bekant. Den logiska och matematiska intelligensen 

framhävs  redan i kursplanen, vilket resulterar i en dominans av den språkliga och logiska 

intelligensen inom västvärldens skolor. En teori vars relevans stärks av bland annat 

(Ozdemir,Guneysu och Tekkaya, 2006; Lazear,1998) som särskilt påpekar den språkliga 

förmågans återkommande användning i både undervisning och redovisning. 
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 Lazear nämner även den logisk/matematiska förmågans dominans inom de standardiserade 

intelligenstestens forum och drar paralleller med den vetenskapliga världens krav och 

studieformer, där intagningsprov ofta baseras på en väl utvecklad språklig och matematisk 

intelligens. 

 

1.4.1 Matematiska förmågor 

Studier utförda av bland annat TIMSS(Trends in International Mathematics and Science 

Study) och  PISA(Programme for International Student Assesement) påvisar svenska elevers 

sjunkande resultat i matematik, se exempelvis (TIMSS, 2011;  PISA, 2006). Lärarna 

fokuserar på färdighetsträning istället för  förståelse, något som får konsekvenser för 

elevernas framtida utveckling av matematiskt tänkande, exempelvis problemlösning. Enligt 

Krutetskii  (citerad i Pettersson & Wistedt, 2012, s. 11) så ska undervisningen utveckla 

följande matematiska förmågor: 

 

 formalisera och generalisera matematiska material 

 operera med siffror 

 sekventiellt, logiskt resonerande 

 flexibilitet och reversibilitet 

 minnas matematisk information 

 fallenhet och intresse. 

 

Eleverna ska med andra ord kunna se samband och välja bort den information som är 

irrelevant för uppgiften för att sedan resonera och dra slutsatser utifrån resultatet. Tanken är 

att eleverna ska skapa ett intresse för matematik som uppmuntrar dem till att använda sina 

kunskaper i nya sammanhang och i varierande modeller. De behöver med andra ord 

stimuleras till eget tänkande där lösningen inte är enbart rätt eller fel, utan snarare ses som ett 

led i en utvecklingsprocess där förmåga går före färdighet. Framgångsrika elever använder 

den språkliga förmågan som en tillgång i den matematiska lösningsprocessen, i motsats till de 

svagare eleverna som ofta brister i just detta. Malmer (2002) menar att minnesfunktionen hos 

eleverna är en ytterligare faktor till framgång, svaga elever glömmer lätt innebörden av 

matematiska begrepp och formler, vilket i sin tur leder till bristande förmåga att resonera fram 

möjliga lösningar.  

 

1.5  Lärarens arbete 
Idag ska undervisningen planeras och utformas av lärarna själva med stöd av läroplanen och 

i samråd med eleverna. Detta ställer högre krav på lärarnas förmågor att planera och 

tillvarata elevernas befintliga kompetens, något som Gardner fokuserar på inom planeringen 

för MI-teoretisk undervisning. 

 

Oavsett om lärare befinner sig på landsbygden, i staden, i norra, södra eller mellersta Sverige 

har de en sak gemensamt när det gäller målet med sin undervisning. De ska se till att den 

följer läroplanen på ett sätt som får eleverna att klara kunskapskraven i respektive ämne. Hur 

de sedan planerar och undervisar är en fråga om personliga val och teorier om hur 

undervisning ska gå till. I många skolor är det vanligt att läraren reagerar på problem med 

principen "more of the same" något som ofta stjälper mer än hjälper (Carlgren, 2000). Hon 

menar att många lärare inte ser bristerna i sin egen undervisning, utan låter elever fortsätta 
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med samma inlärningssätt i hopp om att mängden ska befästa kunskapen tillslut. 

Utformningen av undervisningen har övergått från statligt styrd till lärarstyrd i och med 

utvecklingen av bla läroplanerna (Carlgren, 2000). Idag ska eleverna vara högst delaktiga i 

planeringen av undervisningen vilket ställer höga krav på lärarna. Då dessa måste ta ställning 

till hur den ska genomföras, för att tillfredställa elevernas krav och samtidigt följa läroplanens 

mål och riktlinjer.  

 

1.5.1 Riktlinjer för planering enligt skolverket 

För att planera och dokumentera en lektions syfte och mål rekommenderar skolverket att varje 

lärare bör tydliggöra det aktuella ämnets syfte och variera lektionen utifrån läroplanen och det 

centrala innehållet. Lektionen ska planeras på ett sätt som ger eleverna rätt förutsättningar att i 

möjligaste mån utvecklas utefter kunskapskraven. 

Läraren bör ställa sig frågande till: 

 

 Hur ska de redovisa sina kunskaper? 

 Vilka arbetssätt ska vi använda? 

 Vilka intressen och erfarenheter har eleverna sedan tidigare? 

 Hur stor arbetsbelastning har eleverna i andra ämnen? 

 

 

1.5.2 Planering utifrån Gardner 

Genom att stimulera varje individs olika intelligenser kan läraren urskilja ett intresse men 

även vilka framsteg som görs, beroende av aktivitet. Dessa aktiviteter ska i motsats med 

tidigare standardiserade test, utövas under helt normala förhållanden för individen. Fördelen  

med denna metod är att barnen kan njuta av sitt arbete medan pedagogen iakttar dem anser 

Gardner (1983). Han förespråkar temabaserad undervisning som lägger fokus på det eleverna 

kommer ihåg och utelämnar ämnen som inte logiskt kan kopplas till ett specifikt tema. Detta 

förenklar planeringen då läraren kan lägga tid på att studera hur han/hon ska variera det 

specifika temat för att alla elever ska befästa de planerade kunskaperna.  

 

Grundfrågor vid planering utifrån Mi-teori: 

 

 
Det är av betydande roll att läraren själv är medveten om sina starka respektive svaga sidor 

utifrån ett intelligensperspektiv. En självutvärdering av den egna undervisningen kan påvisa 

små val som får stor betydelse för elevernas förståelse. En mycket språk och kroppsintelligent 

lärare, kanske omedvetet favoriserar inslag av detta i sin undervisning, vilket kan få 

konsekvenser för den exempelvis musik och bild- intelligenta eleven. Denna kunskap om sig 

själv kan kännas som en belastning, då läraren kanske behöver lägga tid på sin egen 

 Vilka medel ska användas, för att individen ska utveckla en talang eller skaffa sig en 

viss kompetens? 

 Vad är viktigast? Stärka de svaga eller stödja de starka sidorna? 

 Fokusera på den specifika ålderns intresseinriktning. Vilket innebär, genetiskt 

framtagna uppgifter för nybörjare med inriktning mot speciella intelligensområden, 

som sedan stegvis försvåras för att ev. ta barnet till en ny fas (Gardner, 1983). 
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utveckling för att kunna bemöta alla elever. Ett alternativ till detta presenteras av      

Armstrong (1998) som menar att fokus ska läggas på sökandet av resurser vars bidrag kan 

komplettera de intelligenser som fattas. Dessa kan t.ex. finnas inom lärarlaget, hos eleverna 

själva eller i den tekniska utrustning som finns på skolan. 

1.6 Bidragande orsaker till utveckling 
Utvecklingen av intelligenserna kan både bromsas och uppmuntras genom specifika 

upplevelser hos en individ. Läraren har en betydande roll i att frambringa dessa upplevelser, 

men påverkas i stor utsträckning av sin egen erfarenhet inom yrket. 

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja vissa betydande faktorer  som kan stärka eller 

försvaga en människas möjlighet till ytterligare utveckling av intelligenserna. För det första 

kan en eller flera upplevelser, ofta förekommande i de tidiga levnadsåren påverka en individs 

kommande intressen i en specifik riktning. En så kallad "Kristalliserad upplevelse" enligt 

(Armstrong, 2002,  s. 31). Detta ses ofta som positivt, då det i sin tur leder till en stark 

utveckling inom just detta område. En annan aspekt av påverkan är däremot den 

"Paralyserande upplevelsen" där personen upplever ett obehag eller känsla av förnedrande i 

samband med en speciell aktivitet. Negativa upplevelser skapar ofta känsla av mindrevärde 

och ovilja att fortsätta, därmed hämmas även utvecklingen av denna förmåga då övning ofta 

ger färdighet. Båda dessa upplevelser är möjliga inom skolan och kräver en uppmärksam och 

kunnig lärare för att både förhindras och uppmuntras. Lärare och många andra 

yrkesverksamma genomgår fem steg i sin utveckling från nybörjare till "mästare". Från att 

tillägna sig t.ex. en teori oftast inom en meningslös kontext långt ifrån den miljö som han/hon 

förväntas arbeta, till att bemästra sitt yrke där "kunskapen är en del av henne själv" (Claesson, 

2002). De tre mellanstegen definieras som Avancerad nybörjare då teori börjar utövas i 

praktiken för att sedan accelerera till den kompetenta där erfarenheter från det tidigare stadiet 

börjar generera i förmåga att särskilja och prioritera vad som är viktigt. Den skickliga behöver 

inte prioritera och fundera längre utan finner sig i situationen och handlar efter sin känsla och 

erfarenhet.  

 

Men faktum är att i alla skeden styr läroplanen och i denna återkommer ofta begreppet 

förmåga som en grundbenämning på det som är möjligt att utveckla hos varje individ. För att 

utveckla en förmåga, bör läraren se till varje individ och därmed bidra till en likvärdig 

undervisning. Med likvärdig  menas inte likformad undervisning, utan anpassad undervisning 

utifrån elevernas specifika behov och förutsättningar. Detta förtydligar vikten av ett inkluderat 

arbetssätt där alla elever ska delta i undervisningen efter sin förmåga, oberoende av vilka 

särskilda behov som återfinns hos eleven. Den individualiserade matematikundervisningen är 

relativt obefintlig i dagsläget och är snarare individuellt anpassad i form av eget arbete i 

läroböckerna. Samtal mellan elever och lärare sker när eleven behöver hjälp med uppgifter 

som de inte förstår i boken därefter fortsätter lärarens till nästa elev som behöver hjälp. 

Planerade uppgifter där  elever samarbetar fram tänkbara lösningar är relativt ovanligt  

(Pettersson &Wistedt, 2013).  

 

 "Olika yttre strukturer och sätt att organisera undervisningen ger varierande 

 möjligheter men det finns knappast en modell som i sig garanterar hög kvalitet".  

     (Skolverket, 2003, s. 13)  
 

Skolverkets granskning pekar istället på en rad olika faktorer vilka inom de givna 

undervisningsramarna är de väsentliga och som skapar lust eller olust hos elever. Hur man 

bäst hjälper elever till lusten att lära sig matematik eller något annat ämne, är alltså en 
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betydligt mer komplex fråga, gentemot vilken yttre undervisningsstruktur som är bäst. Det 

finns samtidigt indikationer från inspektörer om att undervisningen i andra ämnen än 

matematik är mer framåtskridande i att utveckla djup och bredd samt arbetssätt och innehåll. 

 

 

Sammanfattning 
 

Gardner presenterar en intressant planeringsgrund för den nyutexaminerade lärarstudenten, 

men den borde även återfinnas i både tanke och undervisning i någon form hos den erfarne 

läraren. Enligt styrdokumenten ska eleverna ges möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett 

bostadsort. Med likvärdighet menas inte enbart likformad undervisning, utan även anpassad 

undervisning utifrån elevernas specifika behov och förutsättningar. Intelligens förknippas ofta 

med språklig och matematisk begåvning, de kroppsliga intelligenserna så som spatial, 

kinestetisk och även den musikaliska har snarare setts som en medfödd talang. Den 

logisk/matematiska samt språkliga intelligensen framhävs redan i kursplanen, vilket resulterar 

i en dominans av dessa inom västvärldens skolor. Lärarna fokuserar även på färdighetsträning 

istället för förståelse, något som får konsekvenser för elevernas framtida utveckling av 

matematiskt tänkande, exempelvis problemlösning. Framgångsrika elever använder den 

språkliga förmågan som en tillgång i den matematiska lösningsprocessen, i motsats till de 

svagare eleverna som ofta brister i just detta. I vissa skolor är det vanligt att läraren reagerar 

på problem med principen "more of the same" något som ofta stjälper mer än hjälper. Då de 

själva inte ser bristerna i sin egen undervisning, utan låter eleven fortsätta med samma 

inlärningssätt i hopp om att mängden ska befästa kunskapen tillslut. Det är av betydande roll 

att läraren själv är medveten om sina starka respektive svaga sidor utifrån ett 

intelligensperspektiv. Där kan en självutvärdering av den egna undervisningen påvisa små val 

som får stor betydelse för elevernas förståelse. Ur ett individanpassat perspektiv är den 

individualiserade matematikundervisningen relativt obefintlig i dagsläget och är snarare 

individuellt anpassad i form av eget arbete i läroböckerna. Samtal mellan elever och lärare 

sker när eleven behöver hjälp med uppgifter som de inte förstår i läroboken. 

 

1.7 Syfte  
Syftet med detta arbete blir därmed att studera hur fem strategiskt utvalda matematiklärare 

ställer sig till Gardners intelligenskategorier som inlärningsstrategi och hur de sedan varierar 

sin undervisning utifrån elevernas behov. 

 

1.7.1Frågeställningar 

 

1. Är lärarna medvetna om Gardners teori? 

2. Vilka faktorer styr planeringen av undervisningen? 

3. Vilka intelligenser gynnas mest? 
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2 METOD 

2.1 Urval 
Undersökningen inriktar sig på grundskolans tidigare åldrar med ett strategiskt urval av  sex 

olika matematiklärare, alla arbetande inom samma kommun men på fyra olika skolor. Tre av 

de tillfrågade lärarna har jag mött tidigare under min utbildning, men enbart en av skolorna 

har besökts vid ett tidigare tillfälle. Valet av kommunbegränsning grundas till största del på 

möjligheten att studera skillnader av uppfattningar inom skolor som leds av samma 

förvaltning. Med hjälp av min VFU-skolas kontaktnät och andra lärarstudenter, upprättade jag 

via telefon en första kontakt med de utvalda lärarna. Enbart en av de tillfrågade nekade till 

deltagande, övriga var positiva vilket resulterade i fem deltagande lärare. Jag valde att inte 

ersätta den sjätte läraren då denne inte bidrog med någon specifik egenskap utifrån de 

urvalskriterier som använts vid urvalet. För att bredda spektrat men samtidigt hålla ett 

relevant ämnesfokus samt urskilja eventuella skillnader i undervisning och planering är 

intervjupersonerna utvalda utefter följande urvalskriterier: 

1. Undervisningsämne 

2. Kön 

3. Ev. specialkunskap eller erfarenhet 

4. Ålder 

 

Kriterierna är numrerade utefter prioriteringsordning med motiveringen ämnesfokus på 

matematik i första hand, könsberoende på grund av eventuella och intressanta 

meningsuppfattningar mellan kvinnor och män. Eventuella specialutbildningar eller 

arbetslivserfarenheter som kan ha betydelse för undervisningsplanering och deras 

pedagogiska synsätt samt åldern som även den har betydelse i samband med det pedagogiska 

synsättet utifrån den egna skolgången och antal år som aktiv pedagog.  

 

 

Tabellen visar en översikt av de intervjuade lärarna, alla med fingerade namn för att bibehålla 

deras anonymitet. Parentesen i den vänstra kolumnen visar vilka årskurser som de aktivt 

undervisar i matematik och således har som utgångspunkt, när de tar ställning till mina 

intervjufrågor. 

 

NAMN & ÅLDER 
(UNDERVISNINGS- 

KLASS/ER) 

ANTAL  ÅR I YRKET UNDERVISNINGSÄMNEN 

ENLIGT  LEGITIMATION 

Sylvia   50+    (1-6) 29 varav 17 i grundskola MA/NO spec.ped matte 

Åsa       20+       (3) 3 MA/NO/SV åk 1-6  

Lennart 50+       (6) 21, varav 14 inom särskola SV/SO åk 1-7, MA åk 1-3 

Peter     50+    (2,3) 25 SV/SO + utländsk grundlärarutb  

Terese  30+     (4,5) 7 MA/NO/TE åk 4-9 

Fig.1 översikt av de intervjuade 
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2.2 Forskningsetiska överväganden  
De intervjuade lärarna har hela tiden haft möjlighet att kliva ur undersökningen och jag har 

varit extra tydlig med information angående inspelningen av intervjuerna. 

  

Med utgångspunkt ur Kvale (2009) delas undersökningen in i följande etiska analys: 

 

Vilka effekter får undersökningen för framtiden och de deltagande lärarna? 

Genom att delge och undersöka de tillfrågade lärarnas undervisningsmetoder och planering 

hoppas jag belysa de viktiga aspekter som krävs för en god undervisningsplanering. Den 

insikt som lärarna får om sig själva och sin undervisning när de blir tvungna och gå tillbaka 

och reflektera över sina val och tidigare ageranden i undervisningen, leder förhoppningsvis till 

en utveckling av deras synsätt på sitt och andras arbete i skolorna. 

 

Hur har samtycke erhållits och information delats ut till deltagarna? 

Samtliga deltagare har givit sitt medtyckande via telefon samt erhållit ett informationsbrev 

innan intervjutillfället. Orsaken till att jag valde enbart muntligt samtycke, grundade sig på 

deltagarnas inställning, då samtliga visade ett tydligt förtroende för mig som student. Ämnets 

karaktär kan också ha spelat en betydande roll då de flesta lärare är vana att diskutera sin 

undervisning i någon form, vilket gör dem mer bekväma i situationen. Jag valde ändå att 

skicka ut en skrivet informationsbrev  för att förtydliga mitt syfte samt ge deltagarna en 

möjlighet att i lugn och ro kunna fundera över några av de aktuella frågeområdena. Där 

informerades de även om att intervjun skulle spelas in och sedan arkiveras vid högskolan i 

Gävle. Ett brev skickades även till respektive rektor, då jag besökte skolor där elever och 

lärare vistas under deras ansvar. Jag förklarade mitt syfte och förtydligade att inga elever eller 

aktiva lektioner skulle iakttas under mitt besök, då observationer av elever under 15år kräver 

målsmans tillstånd. 

 

Konfidentialitet 

Ingen av deltagarna kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet, vilket har varit tydligt 

under hela arbetets gång. Allt material har hanterats varsamt och samtliga deltagare har inte 

uttryckt någon oro eller haft frågor över detta. De är införstådda med att deras svar kommer 

presenteras i något omarbetad och oidentifierbar form. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Intervju  

Jag valde intervjumetoden som den främsta informationskällan för att besvara mina tre 

frågeställningar. Denna metod är troligen den vanligaste inom lärarutbildningen och möjligen 

den mest givande, när det handlar om fokus på undervisning, förhållningssätt och planering 

inom läraryrket (Johansson & Svedner, 2006). Intervjuerna var till största del strukturerade då 

jag förutbestämt vilka frågor som skulle besvaras, men försökte samtidigt vara öppen för nya 

tolkningar av dem. Intervjuaren bör vara beredd på att omformulera sin fråga, för att öka 

chansen till ett relevant svar på sin frågeställning, då det första svaret ofta ger en fingervisning 

om hur den intervjuade tolkade den första versionen av frågan (Arfwedson, 2005;  Kvale, 

2009). För att säkerställa intervjuns fokusområde och underlätta den kommande analysen 

skapades en mall (se bil.1) med så kallade "ramfrågor" (Arfwedson, 2005, s.100). 

Ramfrågorna delades in i tre grupper, beroende av vilken del i frågeställningen som de var 

ämnade att söka svar på. Detta för att underlätta mitt eget fokus under intervjun samt försäkra 
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att alla frågeområden blev behandlade. Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av en 

applikation på min mobiltelefon, detta för att kunna delta med alla sinnen i samtalet och ställa 

relevanta följdfrågor. 

 

2.3.2 Observationer 

Observationerna utfördes på de respektive lärarnas skolor, främst i klassrummen men även i 

de eventuella matterummen. Jag studerade eventuella material som användes i 

undervisningen, vissa plockades fram på lärarens eget initiativ under intervjuerna i syfte att 

förtydliga deras pedagogiska tankar och synsätt, medan vissa presenterades under de 

rundvandringar som gjordes i samband med observationen. För att skilja och strukturera upp 

de olika materialen som presenterades, använde jag en bestämd mall (se bil. 2). En så kallad 

"faktasökning" (Arfwedson, 2005 s,102) gjordes både i samband med intervjuerna och vid 

observationerna, det vill säga skriftliga notiser om deras utformning av undervisningsmiljö 

utifrån möblering och eventuella tekniska hjälpmedel, hantering och tillgänglighet av material 

osv. 

2.4 Procedur 
Efter den första kontakten via telefon med de aktuella lärarna, skickade jag ut ett 

informationsbrev och en medföljande sammanfattning av intelligenserna (se bil. 3 & 4) via e-

post. Deltagarna var medvetna om brevet, då jag informerat om detta vid samtalet och 

samtidigt frågat om deras mailadress. I brevet fann de en kortare information om mig, mitt 

mål med intervjun, en beskrivning av mina urvalskriterier, samt en kort sammanfattning av 

intelligenserna hämtad från Multipla intelligenser.se(2013). Det är viktigt att deltagarna får en 

rättvis och begriplig beskrivning av undersökningen och de metoder som används, samt 

försäkras om att deras anonymitet skyddas (Johansson & Svedner, 2010). Därför informerade 

jag extra tydligt kring inspelningen och arkiveringen av ljudupptagningarna. Denna detalj var 

bland annat en bidragande orsak till det enda bortfallet av deltagare, vilket jag ser som delvis 

positivt då jag tror att de eventuella svaren hade påverkats för mycket om denne hade gått 

miste om informationen i förväg. Följande frågor presenterades i brevet för att ge en riktning 

om den kommande intervjuns frågeområden.  

 
1. Vad är din inställning till intelligensteorier? 

2. Hur går du tillväga när du planerar din undervisning? 

3. Hur skulle du själv kategorisera din undervisning utefter ett beskrivet intelligensschema? 

 

I och med att jag besökte varje skola under intervjuerna, informerades även respektive rektor 

(se bil. 5) av respekt för deras yrkesroll inom skolan då denne både ansvarar för att eleverna 

får en kvalificerad undervisningstid, samt för elevernas säkerhet inom skolans område. 

Okända personer uppmärksammas fort och kan bidra till obehagskänsla hos både elever, 

föräldrar och pedagoger vilket i detta fall kunde leda till "onödiga" diskussioner om 

respektive rektor hade varit oinformerad inför besöket.    

 

Den första läraren intervjuades i ett anslutande grupprum, då han hade en pågående lektion i 

samband med intervjun, den andra intervjuades i sitt hem och de övriga tre i sina respektive 

klassrum efter lektionstid. Alla intervjuades individuellt, med enbart få avbrott av kollegor 

eller elever som besökte lokalen. Observationerna gjordes efter  varje intervju i samband med 

några strukturerade frågor kring lärarens ålder, undervisningsåldrar i dagsläget, utbildningar, 

antal år i yrket och eventuella läromedel som inte visats under intervjun.  
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2.5 Analysmetoder 
Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats genom ett  fenomenografiskt perspektiv 

då jag främst är intresserad av variationer i uppfattningen av intelligensbegreppet och hur det 

visar sig i lärarnas planering av undervisningen. Det liknar även det som Kvale (2009) 

benämner "bricolage" där ett sorts hopplock av olika sorters verktyg får ligga till grund för 

analysen. De resultat som vid en första anblick saknar mening kan utvecklas till något som 

har stor betydelse för det kommande arbetet, där kunskap om ämnet betyder mer än valet av 

analysteknik.  
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3 RESULTAT 
Nedan följer ett resultat baserat på de tolkningar som lärarna gjort av mina intervjufrågor  

och efterföljande frågor beroende av vilka tankar som väckts hos de tillfrågade lärarna under 

intervjuns gång. 

3.1 Undervisningsmaterial 
Följande material har observerats av mig eller uppgetts av lärarna att det har tillgång till när 

de bedriver sin undervisning.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2 & 3 observerade material 

  

 

 

Den största betydande faktorn om lärarna väljer att använda materialen eller inte, verkar vara 

tillgängligheten och ordningen. De material som av någon anledning kräver tid till hämtning 

och iordningställande p.g.a. oordning eller liknande faller lättare bort från lärarnas planering. 

Många av materialen finns redan i klassrummet så som miniräknare, tiobasmaterial och 

tärningar m m  

PRAKTISKA  
Bråkcirklar 

Bråkräknelåda 

Geobräden  

Hopprep 

Kortlekar 

Linjaler 

Magimixer 

Miniklockor 

Miniräknare 

Multilinks 

Måttband 

Plockstenar 

Rummikub 

Små och stora gem 

Små whiteboards 

Snottror 

Tangram 

Termometrar 

Tiobasmaterial  

Tärningar 

Vågar 

TEORETISKA 
Mästerkatten(Lärobok) 

Strävor från NCM 

Enhetshus 

Mattesafari (Lärobok) 

Tallinjer 

Matteborgen(Lärobok) 

Tiotalblad av Gudrun 

Malmer(Stencil) 

"Matteproblem i 3 nivåer"  
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3.2 Intervjuresultat 

3.2.1 Lärarnas medvetenhet om Gardners teori 

Vad är din inställning till intelligensteorier och vilka är dina tidigare erfarenheter av 

Gardner? 

 

Sylvia anser att det finns olika sätt och lära utefter olika inlärningsteorier, och av erfarenhet 

vet man att de lär sig på olika sätt. Namnet Gardner känns inte bekant för henne, däremot 

nämner hon boken "De sju intelligenserna" under vårt samtal. När jag påtalar att den är 

skriven av just Gardner, menar Sylvia att det är just det som är svårigheten med alla teorier. 

 

 " De går ju i varandra, de använder bara olika ord för olika teorier. Men det är    

   ju det här att förstå att alla olika elever lär in på olika sätt" 

 

Åsa  menar att alla är vi olika och måste få vara det i skolan, som lärare talar vi ofta om hur 

en viss elev är och konstaterar att den är mer praktiskt eller teoretiskt lagd men inte att den har 

någon viss intelligens. När hon berättar att lärarna talar med varandra om detta associerar hon 

i första hand till de möten som sker i lärarrummet under rasterna. Hon har hört talas om 

Gardner under sin utbildning men har inte medvetet intresserat sig för hans teori i någon 

större utsträckning. 

Lennart kopplar direkt till det vardagliga livet och menar att just intelligens är något som han 

sällan tänker på, men att det ändå finns  där i bakhuvudet. Om ett sätt inte funkar så försöker 

han fundera ut något annat sätt t.ex. gå till gymnastiksalen så att de får " springa in det" som 

Lennart uttrycker det. Enligt honom sitter det mer eller mindre automatiserat i bakhuvudet att 

försöka finna nya vägar till inlärning om ett inte fungerar. En orsak till detta tankesätt kan 

vara många års undervisning av elever med särskilda behov menar han, då dessa elever kan 

kräva mer individualiserad undervisning än andra. För det mesta går han på erfarenhet och 

känsla mer än teorier, och menar att det finns med i tanken men inte just som 

intelligensbegrepp.  

 

 "Eleverna ska inte vara rädda att göra fel, utan tillåtas pröva olika metoder som 

 de själv insisterar på, jag tror att de lär sig bättre då de inte blir tvingade  till 

 ett visst sätt av inlärning." 

 

Lennart har kommit i kontakt med Gardners teori under ett flertal tillfällen och även han 

nämner just boken "De sju intelligenserna" under vårt samtal. Han säger att det är den enda 

bok som han vet var den står, men läser den aldrig... 

Peter däremot menar är att det finns inget facit i matteundervisningen utan det är mångfalden 

som räknas. Hans spontana reaktion på min fråga, resulterade i en direkt koppling till lärares 

olika sätt att förklara... 

 

 " Barn har så många olika intelligenser så det spelar ingen roll vilken 

 lärandemiljö de befinner sig i. Jag har jobbat inom många olika pedagogiska 

 riktningar och ibland spelar det ingen roll hur en och  samma lärare försöker 

 förklara ett begrepp, det är ändå goddag yxskaft sedan kan en annan lärare 

 förklara och då  förstår de med en gång."  
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Terese arbetar redan utifrån Kolbs teori där läraren enbart behöver ta hänsyn till fyra 

inlärningsstilar ( för beskrivning se bil .6), hon anser att Gardner har onödigt många 

indelningar av intelligensbegreppet. Terese tycker det verkar svårt att jobba med så många 

som sju till åtta olika plan i skolan, då grupperna ofta är stora och läraren ska hinna med alla 

elever på en gång, "Man känner sig ju som en spindel som ska nätverka med alla". Enligt 

henne så är Kolbs teori mer lättöverkomlig än Gardners, med motiveringen att Kolbs teori 

använder sig av fyra tydliga lärstilar medan Gardners blir mer riktade mot en specifik 

intelligens.  

 

3.2.2 Vilka faktorer styr planeringen av undervisningen? 

Hur går du tillväga när du planerar din undervisning? 

 

Sylvia hänvisar direkt till läroplanen och det centrala innehållet hon tycker att  läroböckerna 

är en styrande faktor. Dock påpekar hon att ju längre erfarenhet en lärare får desto lättare är 

det att frångå läroböckerna, då innehållet ofta är detsamma från år till år. Hon tycker inte att  

lokalerna och materialtillgången är något som påverkar planeringen i större utsträckning, det 

brukar ofta lösa sig på något vis. Skolan där hon arbetar har i nuläget inget specifikt rum där 

de har tillgång till diverse matematiska material, utan allt förvaras i särskilda skåp placerade i 

en korridor. Sylvia tror detta kan bidra till att lärarna glömmer bort att använda materialen, i 

jämförelse med tidigare då de var schemalagda vissa dagar i veckan till ett iordningställt 

matematikrum. Något som hon tycker är synd då många av materialen bidrar till en varierad 

undervisning, vilket är viktigt om man ska ta hänsyn till Gardners teori. Hon tycker inte att 

behovet av att variera undervisningen är den styrande faktorn utan det är snarare de olika 

matematiska momenten styr hennes val av undervisningsform. 

 

Åsa förespråkar variationen i undervisningen men medger att läroboken finns där som en 

stöttepelare trots att den har sina brister på vissa plan. Bland annat tycker hon att det saknas 

kommunikativa uppgifter i böckerna, där eleverna kan diskutera länge och inte enbart räkna 

uppgifter sida upp och sida ner. Hon tror att det blir lättare och frångå boken ju längre man 

arbetar som lärare. Skolan där hon arbetar har precis köpt den nya versionen av läroboken 

vilket förenklar användandet ytterligare då den nya versionen följer Lgr11. Åsa ser det som 

positivt då läroplanen har en betydande roll i hennes planering av undervisningen och 

hänvisar även till kunskapskraven där det faktiskt står vad de ska kunna. Åsa deltar i ett 

projekt vars syfte är att låta olika lärare planera sina lektioner tillsammans, för att sedan utföra 

lektionerna i sin respektive klasser och slutligen utvärdera resultatet tillsammans igen. Hon 

tycker att diskussionerna med andra lärare ger väldigt mycket till den egna undervisningen, 

även om projektet enbart står i startgroparna i nuläget. 

 

 " Jag tror att det är ganska bra att få sätta ord på hur man verkligen tänker och 

 hur andra tänker, man jobbar ju ändå ganska mycket själv...många gånger tror 

 jag att man tar en massa beslut under en lektion som man inte själv är medveten 

 om att man gör" 

 

Lennart däremot fokuserar på känslan av gemenskap och förmåga att kunna samarbeta med 

alla i gruppen. Han poängterar vikten av att alla känner sig delaktiga av det som sägs, vilket 

påverkar hans planering i den riktning att helklassen går först tätt åtföljt av hans elever med 

speciella behov. En tydlig effekt av denna tanke är elevernas placering i klassrummet, alla 

väljer sin egen plats men förutsätts kunna jobba med vem som helst utan protest. 



 18 

 Den enda restriktion som finns är själva placeringen av bänkarna, då dessa ska vara placerade 

i en hästskoform.  

 

 

  " Den pedagogiska tanken med hästskon är att jag ska nå 

     alla...ingen ska sitta bakom någon när jag ska prata för under 

     hela  undervisningssituationen vill jag vara kommunikativ" 

 

 

Illustration: hästsko-möblering 

 

Möbleringen har dock viss betydelse för planeringen då gruppuppgifter försvåras vid denna 

form av placering men gynnar istället arbetet med enskilda uppgifter. Gruppuppgifterna 

förläggs istället utomhus i gympasalen eller i något intilliggande grupprum.  

  

Peter försöker fånga stunden och går gärna ut i naturen med barnen, där finns möjligheter för 

alla i jämförelse med att räkna i boken som enligt honom kanske passar ca en tredjedel av en 

klass. "Men å andra sidan vore jag en hemsk person om jag tog bort den, för de älskar sina 

böcker." I naturen kan han sätta undervisningen i ett sammanhang och vi använda naturens 

resurser till ytterligare lektioner. De kan safta, sylta, mäta träd och räkna löv bland annat, är 

några av hans argument för denna form av undervisning. Det gäller att undvika situationer där  

läraren måste ägna sin tid åt att kontrollera istället för att stimulera, vilket sker då han/hon 

måste rätta böcker, stenciler och hjälpa enskilda elever med uppgifter i boken. Peters 

arbetssätt skiljer sig från de andra tillfrågade lärarna då han väljer ut vissa elever som får sin 

stimulans under just en lektion, det kan vara både duktiga elever som behöver utmanas eller 

elever som behöver ytterligare stimulans för att förstå ett visst begrepp. Grupperingarna 

baseras på samtal som utförs med eleverna under lektionerna och där han "checkar" av vilka 

förmågor eller begrepp som eleverna behöver mer stimulans att utveckla, vissa faktorer som 

t.ex. automatiserad huvudräkning " checkar" han av via färdiga stenciler som delas ut i början 

eller slutet av en lektionerna.  

 

 "Jag använder mig av checklistor baserade på läroplanen men även på min 

 erfarenhet och känsla, vad är vettigt att kunna inom matematik."  

 

Han har aldrig lyckats fylla i alla sina punkter på listorna utan använder dem för att kunna 

redovisa och bevisa vad barnen kan och deras framsteg. "De bidrar till ett friare sätt att 

jobba". Checklistorna redovisar och påvisar att det funkar istället för berätta att eleven har 

kommit till sidan femtiotvå i matteboken. Det visar enbart att han/hon har kommit till den 

sidan och inget mer.. utifrån checklistorna formar han sedan grupperingar baserat på vad han 

har prickat av hos varje elev. Han förtydligar att det handlar inte enbart om de som inte kan 

utan även om de som kan väldigt mycket. Han ger ett exempel:  

 

 "Jag kan plocka ut en grupp tvåor och köra algoritmer med tiotals växlingar 

 och övergångar för att de är där och tycker att det ät kul och intressant. Nästa 

 grupp kan jag plocka ut och hålla på laborera med tiokompisar och t.ex. 

 diskutera, vad är tiokompisar?"  

 

Peter har försökt med listor där eleverna får fylla i själva men har inte lyckats hitta den rätta 

varianten ännu. Kravet är att själva ifyllandet inte ska stjäla onödigt mycket undervisningstid 

från varken honom eller eleverna, något som verkar svårt att finna. 
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Terese spinner vidare på Kolbs teori och tycker att de lärstilstest som ingår i hans teori är ett 

bra redskap då eleverna ska lära känna varandra. "Eleverna kunde diskutera med varandra när 

de träffades och resonera utifrån resultaten". Att jobba utifrån dessa fyra infallsvinklar på 

inlärning skapar en vana att automatiskt "scanna" av eleverna i undervisningssituationer, för 

att i nästa skede kunna erbjuda en viss sorts uppgift som borde passa den typen av elev. Trots 

detta tankesätt menar hon att det inte finns möjlighet att alltid se och planera för varje individ, 

utan det bidrar snarare till en "grovplanering". Risken att eleverna placerar sig själva i ett fack 

ser hon som minimal, då de flesta elever har mer eller mindre av alla inlärningsstilar. En 

annan  fördel är att läraren kan planera undervisningen så att eleverna får möjlighet att 

använda sin starkaste lärstil när de ska lära sig något nytt eller svårt.  

 

 "Man tänker liksom lärandet som en spiral, så ska man kanske börja spiralen 

 med sin starkaste lärstil och sen använda den på fyra olika sätt" 

 

 

3.2.3 Gynnas några intelligenser mer? 

 Anpassas undervisningen för individen eller gruppen och anser du att någon intelligens 

gynnas mer i din undervisning? 

 

Sylvia tycker att hon ofta anpassar efter gruppen. "Då det är så stora klasser finns det oftast 

någon av varje, så varierar man brukar man nå alla någon gång i alla fall". Oftast jobbar alla 

elever med samma material, men hon  väljer ut vissa uppgifter i boken som alla gör, i syfte att 

färdighetsträna de tidigare övningarna som ofta varit av laborativt slag. Uppgifterna utförs 

ofta i grupper eller par, där de får arbeta med konkreta material. De kinestetiska, språkliga, 

spatiala och matematiska intelligenserna stimuleras automatiskt tycker hon, då läraren väljer 

att förklara både muntligt och med hjälp av enkla bilder på tavlan. Hon betonar "enkla bilder", 

då hon tycker det är viktigt att matematikundervisningen ska visa på det matematiska och inte 

det konstnärliga i en förklaring.  

 

 " Jag tycker också att i matte kan man också tillgodose de som behöver göra, då 

    jag är mycket för konkret material" 

 

Åsa anpassar till viss del efter individen då hon ofta ser till de svagare eleverna i första hand. 

De gör ofta samma sak i helklass, orsaken är att det är lättare att överblicka och hjälpa alla då 

anser hon. De som kan sätta ord på hur de tänker och/eller ser mönster och strukturer i 

matematiken har det oftast lättare. De behöver en språklig förmåga för att lära sig 

"mattespråket" där de kan sätta rätt ord i rätt sammanhang. 

Lennart tänker i första hand på helklass då hans motto är att alla ska med oavsett särskilda 

behov eller inte. Detta tankesätt finns med från placering i klassrummet, planering av 

lektionen och  även vid genomförandet. Förmågan att kommunicera och fungera med andra är 

det han värdesätter mest, fungerar det socialt så fungerar det mesta menar han. Därför lägger 

han mycket tid på att se varje elev även om det inte resulterar i individuell undervisning med 

alla elever under en arbetsdag. Enligt honom är den språkliga förmågan en viktig faktor i 

matematik, " man måste kunna prata och förklara, det lägger jag mycket vikt på". 
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Peter beskriver sin matematikundervisning så här: 

 

 "Jag brukar säga att matematikundervisningen ska vara som ett smörgåsbord, 

 det ska alltså finnas någonting för alla. Vegetarianer allergiker o.s.v. de som 

 inte tycker om en rätt ska kunna ta något annat men ändå få i sig den näring 

 som behövs." 

 

Ur mattesynvinkel kan detta innebära att lektionernas utbud är så varierat att varje individ 

utvecklar sin egen förmåga där den är just nu. Han tycker själv att planeringens svaghet är 

användandet av diskussioner inom hela elevgruppen, "det blir lätt att jag nivågrupperar barnen 

beroende av hur de hanterar de begrepp som jag checkar av i min lista." 

Problemlösningsmetoden där  barnen ska använda dialogen i grupp för att lösa olika problem, 

tycker han är bra men dock har han inte kommit dit med sin undervisning ännu. Att planera 

för individen är jättesvårt enligt honom, därför är det bättre om de får välja själva vad de vill 

jobba med. Läroboken blir därmed inget hjälpmedel som han lägger större vikt vid, då så 

kallade "fylla i aktiviteter" ofta innebär att han "slösar sin tid"  på att försöka hålla fast de 

elever som inte klarar av att koncentrerar sig på samma uppgift under en längre tid. "Jag 

dränker mina elever i olika erfarenheter, och hoppas att någonting fastnar". 

 

Terese tycker att det är viktigt att alla jobbar i samma rum och inom samma område, det 

underlättar när läraren ska berätta något om alla känner att det berör dem på något plan. Även 

om eleverna jobbar med olika uppgifter är det bra att gemensamt introducera saker och sedan 

knyta ihop säcken tillsammans. Det kan vara svårt att veta vilken nivå som genomgångarna 

ska läggas på om gruppen är väldigt spridd i sin kunskap eller inlärningsstilar, därför försöker 

hon hålla ihop gruppen så gott det går. Som hon nämnt tidigare är det svårt att se till varje 

individ men menar att detta tankesätt om lärstilar underlättar vissa delar av planeringen. Om 

läraren vill arbeta med grupper så kan han/hon lättare "komponera" grupperna utefter vilket 

syfte uppgiften har om läraren är medveten om klassens uppdelning av lärstilar. Terese tror att 

hennes undervisning hade missgynnat gruppen med svagare elever i större utsträckning om 

hon inte intresserat sig för Kolbs teori. 

 

  " Det handlar helt enkelt om hur jag är och hur jag lär..."  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning  

Elever är olika och måste få vara det, tanken att undervisningen ska vara varierad finns i 

bakhuvudet mer eller mindre hos alla lärarna. Det tar sig i uttryck i lite olika former då någon 

understryker mångfalden, medan någon annan anser att en socialt fungerande grupp är 

nyckeln till ett bra lärande. Lärare är en reflekterande yrkesgrupp som planerar efter 

helklassen pga. dess nuvarande storlekar, men de försöker att finna lösningar som hjälper 

varje individ på bästa sätt. Intelligensteorier är inget som majoriteten av de tillfrågade 

intresserar sig för i någon större utsträckning, utan de litar till sin erfarenhet och använder 

snarare sina eget beprövade teorier när de undervisar och bemöter elever. En av de yngre 

lärarna har intresserat sig för Kolbs inlärningsteori och anser att Gardner har för många 

infallsvinklar på inlärning vilket försvårar planeringen och analysen av elevers behov, då 

tiden är knapp och elevgrupperna stora. Undervisningen varieras, men på olika sätt och med 

olika utgångspunkter, några stödjer sin undervisning mot läroboken, men de flesta använder 

den som ett medel för färdighetsträning. Alla lärarna använder någon form av praktiskt 

material, någon är förespråkare för  laborativa material så som Geobräden, Multilinks o.s.v. 

medan en annan tycker att de inte befäster den inre kunskap som eleverna behöver för att 

förstå matematik "på riktigt". De flesta av lärarna förklarar muntligt och bildmässigt vilket 

gynnar den logisk- matematiska, språkliga och spatiala intelligensen utifrån Gardners teori. 

Två av de fem tillfrågade lärarna använder den kroppsliga och naturliga intelligensen mer i 

sin undervisning båda uppger att de har ett flertal elever med speciella behov i sina respektive 

klasser.  

4.2 Teoretisk tolkning 

4.2.1 Intresset för teorier 

Alla lärarna har hört talas om antingen Gardner eller hans bok "De sju intelligenserna", dock 

har enbart en intresserat sig för en specifik inlärningsteori, något som förbryllar kan jag tycka. 

Å andra sidan brukar erfarenhet gå före teori inom många yrken, men det är ingen ursäkt för 

att inte vidga sin sinne och vara öppen för ny forskning. Just Gardners teori är inte av nyaste 

rön men har ändå en poäng då han menar att alla kan lära på sitt sätt, alla har möjlighet att 

uppfylla kriterier för en fullvärdig intelligens (se sid. 3). Alla är vi olika och måste få vara det 

även i skolan, menar en av de intervjuade. Då måste lärarna planera för det också, variationen 

finns där men följer ändå till viss del det mönster som forskningen pekar på, vilket gynnar de 

redan de duktiga eleverna som besitter den "rätta" intelligensen utifrån gamla mått. Med andra 

ord de som redan utvecklat förmågan att resonera logiskt och se samband och sedan uttrycka 

detta i matematiskt språk. Gardner beskriver en av sina kriterier som unika personligheter där 

personen ofta besitter en väldigt god förmåga men har en total avsaknad av en annan, ofta den 

sociala förmågan. Detta ter sig extra intressant då den lärare som uppger att han arbetat hos 

elever med speciella behov under många år även är den ende som uppenbart fokuserar på den 

sociala förmågan och gruppdynamiken när han planerar sin undervisning. Fungerar inte 

gruppen fungerar ingenting menar han, något som jag kommer att ta med mig när jag planerar 

framöver.  
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4.2.2 Materialtillgång och variation 

Enligt Carlgren (2000) uppmuntrar läroplanen till att eleverna ska vara delaktiga i sin egen 

planering av undervisningen, detta talar med andra ord för att skolan ska ta hänsyn till deras 

personliga behov. I en tidigare undersökning gjord av Appé (2006) dras slutsatsen att 

pedagoger ofta säger sig använda variation i undervisningen och att detta innebär att de 

automatiskt anpassar sin undervisning efter individen. Jag håller inte med om detta eftersom 

mitt eget resultat talar delvis emot just individanpassning och variation. Då respondenterna 

uppger en ton av missnöje då många av dem vill se varje elev på det sätt som teorierna önskar 

men uppger att de ändå faller på planering utefter gruppen istället för individen. Terese som 

jobbar utefter Kolbs teori beskriver lärandet som en spiral och menar att det som är svårt och 

nytt ska läras in med den starkaste intelligensen, troligen är det också den intelligens som 

ligger närmast elevens intresseområde och världsuppfattning. Abur och Söderberg (2009) 

konstaterar i sin undersökning att lärarens roll har förändrats från att vara förmedlare eller 

instruktör till att bli en handledare åt eleverna där de själva ska utveckla ett kunskapssökande. 

Enligt dem så utformades den tidigare undervisningen på ett mer strukturerat sätt där det gavs 

tydliga instruktioner om innehållet. Detta fungerade för elever med olika problem då dessa 

behöver struktur och riktlinjer i undervisningen. Vilket i sin tur bidrog till att läraren kunde 

följa eleverna mer individuellt och inte som en grupp.  

 

Två av de intervjuade lärarna uppger att de jobbar mycket i gymnastiksalen och ute i naturen 

för att kunna ge saker ett sammanhang, en av dem använder insamlade naturliga material till 

ytterligare undervisning, något som jag tror höjer intresset hos eleverna. Dessa arbetssätt har 

inspirerat mig mycket då jag tror på ämnesöverskridande arbetssätt främst för att befästa de 

språkliga och logisk/matematiska ämnena i samarbete med de mer estetiska och kroppsliga. 

Det gäller att flytta undervisningen dit den hör hemma i möjligaste mån och undvika abstrakta 

exempel där syftet, målet och själva metoden saknar samband med varandra. Alla uppger att 

de använder läroplanen som grund i sin planering, vilket är befogat då detta är riktlinjerna 

som ska verka för en likvärdig undervisning i hela landet. Jag är en planering och 

organisationsmänniska ut i fingerspetsarna men saknar ändå en mall för hur planering av 

undervisning ska gå till. Alla som utbildar sig till lärare är inte intresserade av organisering 

och strukturering utan mer av barnen, undervisningsämnet och samhällsutveckling något som 

är helt naturligt, men ändå oroande kan jag tycka. Möjligheten till variation skulle vara ännu 

större om det fanns tydliga mallar och riktlinjer för planeringen. Då syftar jag inte på mallar 

för Lpp:er, Iup:er osv. utan snarare en översiktskarta av veckan, månaden, terminen, 

kunskapskraven, ämnesinnehåll och möjliga undervisningsmetoder. Kanske inget för erfarna 

lärare i första hand men nog så viktigt för nyutexaminerade och eventuellt lärarpraktiserande. 

Många av de som tolkar Gardners teorier presenterar färdiga lektionsplaneringar, baserade på 

intelligenserna och påvisar verkligen möjligheterna till variation av undervisningen se t.ex. 

(Lazear,1998; Armstrong, 1998; Schmidt & Aabrandt, 2002). Trots detta faller lärarna i de 

traditionella spåren och matematikundervisningen förblir abstrakt i många hänseenden. Viljan 

att stimulera färdighet istället för förmåga återfinns hos samtliga lärare med undantag för, en 

som gärna ser automatiseringen av huvudräkning som ett viktigt kunskapsmoment. Dock har 

jag förståelse för detta i viss mån då huvudräkning är ett problem om det ständigt återkommer 

på fingrarna istället för i tanken.  

 

Undervisning och kön 

En annan aspekt är materialen på skolorna, vissa av de tillfrågade lärarna presenterar mer 

material än de andra, men faktum är att enligt min uppfattning använder kvinnorna i denna 

studie mer konkret material än männen. En anledning kan vara tillgången men även det egna 
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intresset, men å andra sidan är 2/5 män och således 3/5 kvinnor i studien varav en är mycket 

intresserad av främst laborativa material. Hon använder materialen flitigt i sin undervisning 

vilket höjer kvoten markant gentemot männen. En teori kring metodval kan vara blandningen 

mellan männens och kvinnornas pondus i undervisningen. Båda männen har erfarenhet och en 

relativt mogen ålder därav ett mer utsvävande arbetssätt, som grundar sig i personlig säkerhet 

och erfarenhet av bland annat  de "unika personligheter" som återfinns inom Gardners teori.  

De har mer eller mindre varit tvungna att anpassa sin undervisning och fundera på nya 

alternativa lösningar för att nå dessa elever.  

 

Planering utifrån schema 
Följande schema har presenterats för samtliga lärare, men ingen har ställt sig vidare positiv till 

det som ett verktyg för planering. Jag kan se vissa fördelar med det då det öppnar sinnet och 

fantasin för variation, men respekterar deras åsikter och konstaterar än en gång att alla är vi 

olika och måste få vara det, även när det gäller lärare och planering. 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hämtad från larandelek.se 31-08-2013 

4.3 Tillförlitlighet 
Allt material har samlats in på relativt samma sätt med undantag för den första intervjun som 

gjordes i lärarens hemmiljö. Troligen har inte detta påverkat lärarens svar nämnvärt, men å 

andra sidan hade hon kanske varit i en annan sinnestämning om intervjun gjorts direkt efter en 

arbetsdag. Samtliga lärare gavs möjlighet till viss förberedelse innan intervjuerna men 

noterbart är ändå att de fyra övriga hade vistats i skolmiljö under hela dagen innan de svarade 

på mina frågor. Urvalet var i första hand baserat på ämne tätt följt av erfarenhet och kön, då 

jag ville få ett brett spektra av uppfattningar kring min frågeställning. Om urvalsgruppen varit 

mer ålder eller köns -inriktad hade studien mist sin funktion då vi troligen tänker olika 

beroende av kön och tidigare erfarenheter från både skolgång och uppväxtförhållanden. Jag 

hade gärna sett en yngre man bland mina intervjuade, då jag tror att han hade bidragit med en 

ytterligare vinkling av yrkets konst, samt en aspekt från den underrepresenterade kategorin 

inom grundskollärare. Urvalet visar snarare på en typisk bild av grundskolans fördelning av 
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lärare då kvinnor är överrepresenterade inom just denna del av skolan. Därmed torde det vara 

extra viktigt med manliga lärares syn på undervisningen anser jag. Eventuella brister återfinns 

bland annat i antalet intervjuade, då fem uppfattningar är svåra att dra några generella 

slutsatser av. Dock anser jag att det finns vissa mönster i de intervjusvar som samlats in och 

dessa har givit mig inspiration till utveckling av min kommande lärargärning. Alla frågor har 

inte besvarats utefter ställda förväntningar, men detta ses delvis ur en positiv synvinkel, då 

föreställningar om yrkesområdet hade varit oförändrad om undersökningen aldrig genomförts. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning.  
Samtliga lärare följer läroplanen mer eller mindre, men varierar i uppfattningarna kring hur 

eleverna ska tillägna sig kunskapen. Vissa av dem börjar spontant att analysera sina egna 

intelligenser när jag ställer frågan om vilka faktorer som styr deras planering. De börjar sedan 

förklara att de ofrivilligt undviker vissa former av undervisning då de anser sig okunniga 

inom just det intelligensområdet. Detta visar hur viktigt det är med medvetenhet om hur de 

styr sin undervisning och eventuellt missgynnar vissa kategorier av elever. De sociala 

förmågorna får däremot stor plats i matematikundervisningen, men är det dessa eller de 

matematiska förmågorna som ska stimuleras? En följdfråga blir således, är det så att lärarna 

saknar de egentliga kunskaperna för att undervisa i ämnet matematik och istället hoppas på att 

eleverna själva ska komma fram till den kunskap som efterfrågas? En möjlig utveckling av 

denna studie vore att studera aktiva lektioner, för att bekräfta eller motbevisa teorin att 

läraryrket utvecklats till ett sorts handledarskap där de sociala aspekterna går före 

ämneskunskap. 
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Bilaga 1. Guide med ramfrågor 
 

 

 

 

 

 

 

Är matematiklärarna 

medvetna om Gardners 

teori? 

 

Berätta.. 

 

1. Vad är din inställning till intelligensteorier? 

 

2. Vilka är dina tidigare erfarenheter av Gardners 

teori om att människan besitter fler 

intelligenser? 

 

3. Är detta något du tänker på när du planerar din 

undervisning? 

 

 

Hur varierar lärarna sin 

undervisning? 

4. Hur går du tillväga när du planerar din  

undervisning? 

 

5. Hur stor betydelse har materialtillgången och 

lokalerna för din planering? 

 

 

 

 

 

 

Vilken intelligens gynnas 

mest? 

 

              Tänk efter... 

 

6. Vilka förmågor värdesätter du mest hos 

eleverna? 

 

7. Anpassas undervisningen för individen eller 

gruppen? 

 

8. Hur skulle du själv kategorisera din 

undervisning utefter ett beskrivet 

intelligensschema? 

 ( Visa schema över intelligenserna, se bil.5) 
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Bilaga 2. Observationsmall 

 

Ålder: 

Utbildningsnivå: 

Antal år i yrket: 

Undervisningsåldrar i dagsläget: 

Hur ser lokalerna ut: 
 

Vilka material används: 

 
 

Praktiska Teoretiska 

 Namn + ev. beskrivning och användning  Namn + ev. beskrivning och användning 
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Bilaga 3. Informationsbrev lärare 

 

Hej! 

Jag heter Katarina Dufvenberg och studerar  för närvarande till lärare inriktning svenska 

matematik vid högskolan i Gävle. Just nu läser jag min sista termin och skriver ett 

examensarbete inom matematik med fokus på planering och MI- teori (Multipla intelligenser). 

Min tanke med arbetet är att fördjupa och analysera vilka faktorer som påverkar lärares val av 

undervisningsmetoder i sin undervisning.  Jag har valt ut några lärare beroende av kön och 

ålder  och eventuella specialkunskaper/ erfarenheter som jag vill intervjua och du är en av 

dem. 

 

Intervju: 

Under intervjun, kommer jag att intressera mig för dina val av undervisningsmetoder och 

planering av matematikundervisningen. 

 

Jag vill även genomföra en del observationer av undervisningsmiljön och materialtillgången 

om detta är möjligt. 

Det kommer inte att ske några studier av aktiva lektioner med eleverna,  utan jag är enbart 

intresserad av dina val av aktiviteter och de underliggande faktorerna till dessa val. 

 

Jag ser gärna att du redan nu börjar fundera över nedanstående frågeställningar: 

1) Vad är din inställning till intelligensteorier? 

2) Hur går du tillväga när du planerar din undervisning? 

3) Hur skulle du själv kategorisera din undervisning utefter ett beskrivet 

intelligensschema? (För kort information om de olika intelligenserna. Se bilaga 2.) 

 

Intervjun kommer att spelas in, detta för att säkerställa den kommande analysens 

tillförlitlighet. Inspelningen kommer sedan att  arkiveras vid högskolan i Gävle.  

 

Väl mött! 

 Katarina Dufvenberg 

 

Har du frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig på? 

 

plu10kdg@student.hig.se 
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Bilaga 4. Sammanfattning av intelligenser 

Hämtad från multiplaintelligenser.se(31-08-2013) 
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Bilaga 5. Rektorsbrev 

 

 

Hej! 

Jag heter Katarina Dufvenberg och studerar  för närvarande till lärare inriktning svenska 

matematik vid högskolan i Gävle. Just nu läser jag min sista termin och skriver ett 

examensarbete inom matematik med fokus på planering och MI- teori (Multipla intelligenser). 

Min tanke med arbetet är att fördjupa och analysera vilka faktorer som påverkar lärares val av 

undervisningsmetoder i sin matematikundervisning. 

Vill bara informera dig kort om att jag kommer besöka och utföra intervjuer med lärare på din 

skola under den närmsta veckan. Vill  poängtera att jag kommer inte observera eller intervjua 

några elever utan är enbart intresserad av lärarnas åsikter. 

Har du några frågor eller funderingar kontakta mig gärna på: 

 

Plu10kdg@student.hig.se 
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Bilaga 5. Kolbs learningcykle 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Hämtad från Brainboxx.co.uk (25-09-2013) 

 


