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Förord 
 
Vi vill tacka våra praktikhandledare och klasserna vi varit hos för ett gott samarbete. Det har 
varit intressant och lärorikt. 
 
Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Crister Björk för mycket bra rådgivning. Han 
har gett oss många bra tips och idéer under arbetets gång. Han har även gett oss mycket 
positiv feedback och fått oss att tro på vårt kunnande. 
 
Till sist vill vi självklart tacka varandra för att vi stått ut med varandra och haft överseende de 
dagar humöret sviktat. Samarbetet har fungerat ypperligt. 
 
 
Luleå 2004-01-12 
 
 
 
Linda Ekman   Sara Nilsson 
 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om lektioner, strukturerade för några olika 
intelligenser, kunde förbättra elevernas upplevelse av inlärningen. Särskilt ville vi granska hur 
trivsel och känslan för matematik påverkats. Vi ville även undersöka om det fanns några 
skillnader mellan en svensk och en amerikans klass när det gällde just detta. Vi genomförde 
vår undersökning under slutpraktiken v.42 - 48. Praktiken gjordes på två olika skolor, en 
svensk och en amerikansk, i en åttonde respektive sjunde klass. Under dessa sju veckor fick 
eleverna arbeta efter ett visst arbetssätt med olika problemuppgifter. Uppgifterna byggde på 
Gardners (1996) teori och var utformade så att de skulle använda fyra olika intelligenser 
under arbetets gång. Under tiden ägnade vi oss åt att observera klassen. Efter varje 
lektionstillfälle gjordes en snabb utvärdering där eleverna fick skriva ner vad de tyckte och 
tänkte. I slutet av praktiken fick eleverna fylla i en enkät och vi gjorde även en kort muntlig 
intervju med klasslärarna. Resultatet visar att trivseln, engagemanget och känslan för ämnet 
matematik förbättrades. Arbetet kan även leda till bättre lagkänsla inom klassen. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Under vår utbildning på Luleå tekniska universitet har vi kommit i kontakt med många olika 
sätt för inlärning. Det pratas ofta om vikten av att se alla elever och deras olika förutsättningar 
eftersom alla har rätt till en bra och givande utbildning. Inför denna undersökning hade vi 
tittat på olika litteratur och fått upp ögonen för ett visst begrepp, nämligen multipla 
intelligenser. Det var då naturligt för oss att rikta in vårt examensarbete mot detta begrepp. Vi 
som människor har olika kunskaper och färdigheter och nu insåg vi att detta hörde samman 
med dessa multipla intelligenser. Detta begrepp anser vi borde återkomma kontinuerligt i 
lärarutbildningen och övas praktiskt, vilket det inte har gjort i vår egen utbildning. Ingen av 
oss kan minnas att begreppet någonsin nämnts, därför kände vi att vi ville utforska ämnet och 
lära oss mer om begreppet multipla intelligenser. En av oss gjorde praktiken i USA och det 
kändes därför intressant att jämföra den svenska och amerikanska klassen när det gäller detta. 
 
 
En eller flera intelligenser? 
 
Vi har valt att börja med en granskning av vad intelligens är och vilka synsätt som finns 
runtomkring detta ämne. I kommande text kommer vi att redogöra för vad Piaget och Gardner 
har för synsätt vad gäller intelligenser. 
 
 
Jean Piaget 
 
Piaget var ursprungligen naturvetare och biolog. Vid ett tillfälle när Piaget skulle bedöma ett 
intelligenstest väcktes hans intresse för barns sätt att tänka. Inte på grund av de rätta svaren 
utan deras sätt att svara fel. Han upptäckte att barn vid samma ålder svarade fel på ungefär 
samma sätt. Enligt honom tydde detta på att utvecklingen hos barn sker i olika stadier. Dessa 
stadier, fyra enligt Piaget, är som en trappa där de senare faserna bygger på de föregående. 
Piaget sa också att människan ständigt strävar efter att förstå omvärlden och det som händer i 
den. Resultatet menar han då utgör intelligensen (Hwang, Nilsson, 2000). 
 
Piaget betraktar intelligensens funktion och dess utveckling ur biologens synvinkel och denna 
funktion inordnas i en biologisk anpassningsmodell. Den intellektuella utvecklingen utgörs av 
en serie handlingar för att uppnå en allt bättre anpassning i förhållande till omvärlden. De 
intellektuella funktionerna är placerade i barnets aktiva handlingsmönster. Barn skaffar sig 
med hjälp av alla sinnen nya erfarenheter av omvärlden och införlivar dessa med redan 
tidigare gjorda. Upplevelserna bearbetas följaktligen av barnets egna tidigare erfarenheter. 
Men han menar också att barnet förändrar sina tankestrukturer för att kunna möta ändrade 
förhållanden. Piaget anser att ett barns utveckling består av olika faser där en fas måste nå en 
viss mognad för att barnet ska ha förmågan att gå vidare till nästa fas. Han tycker också att det 
väsentliga för barn med långsammare inlärnings- och arbetstakt är att barnet får övningar som 
kan vidareutveckla dess förmåga på den utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. 
 
Barns sociala miljö påverkar utvecklingen lika mycket som den fysiska miljön, samhället 
förändrar i viss mån barnets struktur. Den sociala miljön påverkar således intelligensen genom 
aspekter som språket och logiska normer. 
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Alltså måste även samhället och all yttre påverkan på barnet också räknas in i helhetssynen. 
Intelligensen är inget medfött utan något som växer fram eftersom man får mer och mer 
erfarenheter av livet (Piaget, 1971). 
 
Enligt Piagets synsätt är barnets mentala konstruktion av hur yttervärlden är uppbyggd och 
fungerar i stort sett individuell. Lev Vygotskij och även Jerome Bruner såg det mer som 
resultatet av ett socialt samspel med omgivningen. Många anser att Piaget underskattade 
spädbarnens kompetens och att han lade för stor vikt vid det motoriska under detta första 
stadium. Piaget har även blivit kritiserad för sitt tillvägagångssätt, bland annat det att han 
studerade för få barn. Men i flera, mer omfattande undersökningar, har ändå hans resultat 
bekräftats (Hwang, Nilsson, 2000). 
 
När vi läser om Piaget uppfattar vi att han ser på intelligensen som ett enda fenomen och att 
man bygger vidare på den under hela livet. Denna intelligens innefattar alla talanger och 
färdigheter som en individ kan ha. Vi tolkar det till att Piaget anser att människan har en vilja 
att sträva framåt och att varje nytt steg ger oss viljan att ta ännu ett steg. Intelligensen byggs 
upp av tidigare erfarenheter – ju mer erfarenheter desto större intelligens. Någon som har tagit 
efter Piagets teorier och utvecklat dem är Howard Gardner. I nästa avsnitt kan vi läsa mer om 
honom. 
 
 
Gardner 
 
En undersökning av hur konstnärlig begåvning utvecklas och fungerar startades redan år 1967 
vid Harvards universitet i USA. De nu biträdande cheferna för detta projekt är Howard 
Gardner och David Perkins. Gardner var i början av sin karriär en stark anhängare till Piaget, 
men genom sina egna undersökningar insåg han att Piagets teorier gav en alltför snäv bild av 
hur människans intellekt fungerar. Gardners egna åsikt var den att det inte finns enbart en 
sorts begåvning som täcker allt mänskligt tänkande. Hans teori var att det finns många 
intelligenser med av varandra oberoende intelligensresurser.  
 
Under konferensen "The Coming Education Explosion" 1984, presenterade Gardner sin nya 
teori för ett stort antal lärare. Många insåg omedelbart teorins användbarhet inom utbildning 
på alla nivåer och i alla sammanhang. Det stod klart att Gardners teori gav en ram där alla de 
andra metoderna rymdes. Konferensen utlöste en våg av innovationer inom utbildning över 
hela landet och ledde till en serie av sju internationella konferenser som New Horizons for 
Learning anordnade med Multipla intelligenser som ram. Under de senaste åren har ett stort 
antal nya Multipel intelligens-program dykt upp över hela världen (Lazear, 1998). 
 
Denna teori hänger samman med de svenska läroplanerna där det talas om hur viktigt det är 
att se till den enskilda individen. Därför tar vi i nästa avsnitt upp hur undervisningen har 
utvecklats genom åren. 
 
 
Läroplanerna 
 
Den allmänna uppfattningen i Sverige ända fram till 1980-talet är, enligt Bergström (2001), 
att de flesta lärare undervisat utifrån att alla barn lär sig på samma sätt. Denna typ av 
undervisning leddes av en kunskapsförmedlande lärare framme vid katedern och det ansågs 
orättvist att behandla och lära barn på olika sätt. 
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I bland annat Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998), talas det om att man ska möta elevernas olika 
behov, lära ut på olika sätt och att man som lärare ska individualisera undervisningen och utgå 
från varje barns behov. Pedagogens uppgift är nu att vara en handledare som presenterar 
attraktiva och motiverande kunskaper till eleverna. Det talas även om det livslånga lärandet, 
där lärandet inte begränsades till tiden i skolan utan något som pågår hela livet. 
 
I jämförelse med Piagets syn på intelligens så upplever vi att Gardners teori är mycket vidare 
och mer genomtänkt. Gardner ser till varje individ och dess förutsättningar. Han tycker att alla 
föds med en multipel intelligens där varje enskild intelligens utvecklas i olika takt beroende 
på tillgång och möjlighet till stimulans. Piaget är inriktad på olika faser och åldrar medan 
Gardner anser att alla har olika förutsättningar beroende på stimulansen. Det de har 
gemensamt är funderingar om intelligenser. Men vad är då intelligens? 
 
 
Intelligens 
 
Enligt Gardner (1996) har det genom århundradena rått enighet om att den intellektuella 
förmågan spelar en stor roll för människan. Däremot har det ofta diskuterats om den kan eller 
bör delas upp i olika beståndsdelar. Det anses dock att varje individ föds med ett visst mått av 
intelligens, och att vi kan rangordnas efter ett objektivt existerande intellekt som mäts i 
intelligenskvot (IK). Detta är antagligen inte helt fel, poängtalet i ett intelligenstest säger en 
hel del om hur bra man tar åt sig den kunskap som våra skolor förmedlar. Det säger däremot 
inget om hur bra eller dåligt man kommer att klara sig senare i livet. Dessa tester har medfört 
att många sätter etiketter på andra och kallar dem mer eller mindre ”smarta”, ”begåvade”, 
”skärpta” eller ”intelligenta”. Gardner hävdar också att det finns bevis för förekomsten av 
flera mänskliga intellektuella förmågor. Han anser att det borde vara möjligt att ta fram 
individuella intellektuella profiler och utifrån det ge barn och ungdomar en högklassig 
utbildning så att deras valmöjligheter ökas. Individer med hög intellektuell kompetens på 
särskilda områden skulle då kunna slussas in i skräddarsydda utbildningar. 
 
Första tanken som slår oss är att detta skulle kunna leda till att en elitskola bildas – är det ett 
mål att sträva mot? Det som vi tycker kan vara bra med en elitskola är att de elever som 
verkligen kan och har begåvningen får en bra möjlighet att utveckla sig själva. Nackdelen 
med detta kan vara att de som är mindre begåvade med sämre förutsättningar riskerar att få en 
stämpel som dum och ointelligent, något som vi anser skulle kunna hämma barn och 
ungdomars naturliga kunskapstörst. 
 
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts inom biokemisk, genetisk och 
neurofysiologisk forskning. Därför kommer troligen biovetenskapen inom en snar framtid 
kunna ge en sammanhängande beskrivning av intellektet. Problemet har däremot alltid varit 
att psykologer och biologer rört sig i skilda akademiska världar och biologin har därför knappt 
använts för att förklara mänsklig intelligens. Många forskningsrön tyder på att människans 
utveckling är mycket påverkbar men även att människan föds med förutsättningar för att 
utföra vissa specifika intellektuella operationer. I pedagogiken bör vi därför bygga på 
kunskapen om dessa intellektuella förutsättningar och ta reda på vid vilka tidpunkter de är 
mest påverkbara (Gardner, 1994). 
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När vi sen börjar prata om skolan och undervisningen så borde utbildningsplanerna både ta 
hänsyn till individuella mål och intellektuella profiler. Vi måste bestämma oss för vad som är 
viktigast, att stärka de högt utvecklade sidorna, att stödja svaga sidor eller att jobba med båda 
sakerna parallellt. Gardner uppmanar alla pedagoger att ta hänsyn till människors biologiska 
och psykologiska förutsättningar men även till speciella historiska och kulturella 
omständigheter (Gardner, 1994). 
 
För att vi som pedagoger ska kunna ta hänsyn till människors biologiska och psykologiska 
förutsättningar måste vi skaffa oss kunskap och insikt om de olika intelligensernas innebörd. 
Nästkommande avsnitt klargör de sju intelligenserna och vad dessa innebär. 
 
 
De sju intelligenserna 
 
 
Verbal-lingvistisk intelligens 
 
Den verbal-lingvistiska intelligensen handlar om förmågan att tänka med ord och att använda 
språket för att uttrycka och uppfatta komplexa sammanhang (Campbell, 1997). Den språkliga 
intelligensen engageras vid användandet av metaforer, liknelser och analogier. Den används 
även vid inlärningen av korrekt grammatik och syntax (språkets grammatiska uppbyggnad) i 
tal och skrift. När vi talar med varandra, antingen via formellt tal eller informell konversation, 
använder vi vår verbal-lingvistiska intelligens. Vi använder den även när vi skriver ner våra 
tankar på papper, skapar poesi eller skriver ett brev (Lazear, 1996). 
 
Den fonologiska aspekten av språket handlar om ljudvärden och musikalisk klang och är nära 
knuten till hörseln, där lyhördheten för ordets kvalitet finns. Dessa reflexmässiga 
associationer är kopplade till den emotionella principen som står för våra känslor, relationer, 
kommunikation, flexibilitet och vårt kreativa skapande. En emotionellt centrerad person vill 
starta sin inlärning genom att höra och kan ta till sig instruktioner och information bättre om 
den ges i muntlig form. Det talade språket är en förutsättning för att skapa tankar och komma 
framåt i tankeprocessen hos den emotionellt centrerade personen. En metod som passar dessa 
personer bäst är processkrivning där eleverna i samarbete lyssnar till, värderar och 
kommenterar varandras arbete för att få en så bra text som möjligt (Bergström, 2001).  
 
Verbal-lingvistisk intelligens finns främst i ett område i vänstra hjärnhalvan som kallas för 
"Broccas område". De mentala funktioner som aktiveras när denna intelligens stimuleras är en 
intensiv känslighet för ordens ljud, rytm, tonfall och tempo och ett intresse för språkets olika 
användningsområden (Lazear, 1998). 
En annan intelligens som är förknippad med hörsel och tal är den musikaliska intelligensen – 
individers förmåga att läsa in mening och betydelse i tonsekvenser för att kommunicera med 
andra. Språk och musik kan ha växt fram ur gemensamma uttrycksmedel, men de har följt 
olika linjer och utnyttjats för olika syften. Gemensamt för dem är deras relativa oberoende av 
den fysiska objektvärlden (Gardner, 1996). 
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Musikalisk-rytmisk intelligens 
 
Den musikalisk-rytmiska intelligensen gör att vi kan känna igen, skapa, reproducera och 
reflektera över musik med hjälp av förmågan att urskilja tonhöjd, rytm, klangfärg och ton. 
Kompositörer, dirigenter, musiker, sångare och lyhörda lyssnare uppvisar denna intelligens. 
Musik och känslor har ofta ett starkt samband med varandra och det är därför troligt att den 
musikaliska och matematiska intelligensen har vissa gemensamma processer i hjärnan 
(Campbell, 1997). Den musikaliska intelligensen påminner om den språkliga, men har andra 
processer som styr den musikaliska förmågan (Bergström, 2001).  
 
Både vänstra och högra hjärnhalvan är involverade i den musikalisk-rytmiska intelligensen. 
Den vänstra hjärnhalvan styr hur vi lär oss att läsa noter, att markera en viss rytm och att 
känna igen olika toner och/eller instrument. I den högra hjärnhalvan upplever vi den rena 
musikglädjen för dess egen skull (Lazear, 1998). 
 
Sambandet mellan musik och matematik har under väldigt lång tid fascinerat människor. Det 
systematiska studiet av musik har åtskilligt gemensamt med praktisk matematik, bl.a. intresset 
för proportioner, förhållandet mellan delarna och helheten, upprepning, regelbundna mönster 
och sekvenser. En människa måste ha en matematisk baskapacitet för att kunna uppskatta hur 
musikens rytmiska mönster är uppbyggda. Men det rör sig hela tiden om ett matematiskt 
tänkande på en relativt jordnära nivå (Gardner, 1996). 
 
 
Logisk-matematisk intelligens 
 
Den logisk-matematiska intelligensen är mest tydlig i en situation som kräver problemlösning 
eller en ny utmaning – vårt vetenskapliga tänkande (Lazear, 1996). Denna intelligens visar på 
förmågan att göra beräkningar, kvantifiera, reflektera över matematiska påståenden och 
hypoteser och att utföra komplexa matematiska operationer (Campbell, 1997). Vi använder 
denna intelligens när vi känner igen abstrakta mönster, finner förbindelser eller ser samband 
mellan åtskilda och särpräglade informationsdetaljer. Den logiska/matematiska intelligensen 
ansvarar för de olika tankemönster som vi använder varje dag, som t.ex. att prioritera och 
planera (Lazear, 1996). 
 
Logisk-matematisk intelligens innehåller en blandning av reaktioner i vänstra och högra 
hjärnhalvorna. Förmågan att läsa och skriva matematiska tecken och symboler är en 
verksamhet i vänstra hjärnhalvan. Förmågan att förstå förhållanden mellan tal, att urskilja 
abstrakta mönster och att förstå logisk-matematiska begrepp är istället en verksamhet i högra 
hjärnhalvan (Lazear, 1998). 
 
Genom den logisk-matematiska intelligensen får vi en allt större förståelse för hur människan 
kan påverka objekt, vilken inbördes relation olika handlingar har, hur vi kan med hjälp av 
olika satser och påståenden beskriva verkliga och tänkta handlingar och hur de förhåller sig 
till varandra. Det finns många länkar mellan logisk-matematisk intelligens och andra 
intelligenser. En matematiker eller logiker hittar mönster, system och ordning inom alla 
områden överallt i sin omgivning. Logisk-matematisk intelligens och spatial intelligens har 
alltid samverkat fruktbart, som t.ex. inom områden som schack och arkitektur (Gardner, 
1996). 
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Visuell-spatial intelligens 
 
Den visuell-spatiala intelligensen är förmågan att tänka i tre dimensioner. Förmågan att tänka 
i bilder, att tänka spatialt, att manipulera symboler, att vara grafiskt och konstnärligt begåvad 
och att ha livlig fantasi är viktiga delar av denna intelligens. Sjömän, piloter, bildkonstnärer 
och arkitekter har hög visuell-spatial intelligens (Campbell, 1994). Med denna intelligens kan 
vi utföra omvandlingar, modifiera objekt och återskapa element i visuella upplevelser utan att 
få fysisk stimuli. Spatial förmåga är att kunna identifiera ett föremål när det betraktas ur en 
annan synvinkel. Vi använder den när vi t.ex. orienterar oss i olika miljöer eller känner igen 
olika föremål (Bergström, 2001).  
 
Inom den visuell-spatiala intelligensens sfär finns symboler, mönster, färger, konstruktioner, 
strukturer, bilder och liknande. När man ser nått med det "yttre" ögat aktiveras hjärnans 
visuella område. Denna intelligens finns till största delen i ett område kallat "hjässloben" i 
vänstra hjärnhalvan. När nervcellerna stimuleras ser vi en bild (Lazear, 1998). 
 
I kontrast med logisk-matematisk intelligens som utvecklas högre i takt med ökande 
abstraktion är visuell-spatial intelligens utpräglat knuten till konkreta ting, till objektvärlden 
och föremåls plats i sin miljö. En tredje intelligensform som är objektbaserad är den 
kroppslig-kinestetiska intelligensen, den ligger ännu närmare individen då den har att göra 
med förmågan att använda kroppen och låta den samspela med omvärlden (Gardner, 1996). 
 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens 
 
Den kroppslig-kinestetiska intelligensen handlar om förmågan att handskas med föremål och 
att använda olika fysiska färdigheter, den omfattar även känsla för timing och en samverkan 
mellan kropp och själ som gör att färdigheterna blir fulländade. Idrottsmän, dansare och 
hantverkare har en högt utvecklad kinestetisk intelligens (Campbell, 1997). Med denna 
intelligens använder vi vår kropp komplicerat och varierat både när det gäller finmotorik och 
grovmotorik. Kroppsspråket är vårt icke-verbala språk och med vår kropp visar vi hur vi mår, 
vårt sinnestillstånd, självförtroende etc.  
 
Mentalt centrerade personer rör sig ofta i det vertikala planet, är raka i kroppshållningen och 
rör sig återhållet i sidled - t.ex. dansare. Dessa personer har en välutvecklad finmotorik. En 
emotionellt centrerad person rör sig mer i det horisontella planet, från sida till sida, där 
kroppsspråket är mer varierat, flexibelt och mer personligt. De kan ha svårigheter med att 
koncentrera sig på att utföra en rörelse exakt och precist. Den som är fysiskt centrerad är ofta 
lugn i kroppen, dess rörelsemönster är inte så varierat och personen sitter stadigt. De har god 
kontroll över sin kropp, kan däremot ha en mindre välutvecklad finmotorik (Bergström, 
2001). 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens använder ett antal operationer i hjärna, sinne och kropp. 
Högra hjärnhalvan kontrollerar de motoriska funktionerna på vänster sida av kroppen och i 
den vänstra hjärnhalvan sker det motsatta. Hjärnbarken (cortex) fungerar som ett radarsystem 
som hela tiden tar emot och tolkar olika data från hela kroppen. Informationen sänds via 
ryggmärgen till storhjärnan som behandlar och tolkar denna information och sätter igång 
motoriska cortex som producerar de kroppsrörelser som behövs (Lazear, 1998). 
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Kroppen är också ett säte för individens upplevelse av sitt eget jag och för de mest personliga 
och privata känslor och önskningar. Människans kropp väcker även speciella reaktioner hos 
andra på grund av de unika kvaliteter som finns hos var och en. Dessa påverkar andras sätt att 
bemöta oss, våra personligheter och beteenden (Gardner, 1996). 
 
 
Interpersonell intelligens  
 
Till den interpersonella (sociala) intelligensen räknar man förmågan att förstå andra och att 
effektivt samspela med dem (Campbell, 1997). Den interpersonella intelligensen använder sig 
av vår förmåga att delta i verbal och ickeverbal kommunikation och vår förmåga att upptäcka 
särdrag hos varandra. Kärnan i denna intelligens är förmågan att se och göra skillnad mellan 
andra individer, särskilt att uppfatta deras känslotillstånd och tolka deras motiv och avsikter 
(Gardner, 1996). 
 
Inlärning med interpersonell intelligens innebär att man lär sig genom personliga kontakter 
och relationer. För att kunna uttrycka sig är denna intelligens beroende av alla de övriga 
intelligenserna. När interpersonell intelligens används förekommer stor neurologisk aktivitet i 
både högra och vänstra hjärnhalvorna (Lazear, 1998). 
 
 
Intrapersonell intelligens  
 
Den intrapersonella (reflekterande) intelligens är förmågan att förstå och uppskatta sig själv 
och människans villkor. Att förstå sina tankar och känslor och att använda kunskapen om sig 
själv till att planera och inrikta sitt liv är viktigt för den egna utvecklingen (Campbell, 1997). 
Den intrapersonella intelligensen tillåter oss att vara självreflekterande, vilket är unikt för 
människan som varelse. Denna intelligens omfattar kunskap om och medvetenhet om de inre 
aspekterna av jaget, som t.ex. känslor, tankeprocesser, självreflektion och intuition om vårt 
själsliga tillstånd.  
 
Intrapersonell intelligens är riktad inåt och når kunskap genom att utforska jaget. Den behöver 
alla de andra intelligenserna för att uttrycka sig och sammanför de andra sätten att lära sig 
precis som den interpersonella intelligensen (Lazear, 1998). 
 
Dessa två personliga intelligenser (social och reflekterande) har en koppling till vår 
mognadsutveckling och den integrerade personligheten. Den person som är mentalt centrerad 
vill ha distans till sin omgivning och knyter kontakt med omvärlden på ett avvaktande sätt. 
Den emotionellt centrerade personen vill ofta vara i centrum av omgivningens 
uppmärksamhet och tar en spontan och ljudlig kontakt, medan den fysiskt centrerade personen 
lugnt betraktar sin omgivning och agerar utifrån detta lugn och med få känsloyttringar 
(Bergström, 2001).  
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Förankring i styrdokument 
 
Hur kommer synen på multipla intelligenser till uttryck i styrdokumenten? 
 
 
Lpo 94 
 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (s.7). 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (s.8). 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev  
• Lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (jmf. 

interpersonell intelligens) (s.11). 
• Lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper (jmf. verbal-

lingvistisk intelligens) som redskap för att  
- formulera och pröva antaganden (jmf. logisk-matematisk intelligens) och lösa 

problem, 
- reflektera över erfarenheter (jmf. intrapersonell intelligens),  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (s.12). 
(Skolverket, 1998). 

 
Lpo 94 tar allmänt upp vad skolans uppdrag är, vill man däremot titta närmare in på varje 
enskilt ämne ska man gå till kursplanen. Vi har då valt att titta på kursplanen för matematik.  
 
 
Kursplan för matematik i grundskolan 
 
Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik 
som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för 
att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 
delta i beslutsprocesser i samhället.  
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att elever  
• Förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 
• Förstår och kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt tolka och 

värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen. 
• Inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer 

(Skolverket, 1998). 
 
För att kunna undervisa alla elever utifrån deras olika förutsättningar och se till deras individ 
anser vi att pedagoger måste veta vilka metoder som finns och vilka redskap som ska 
användas för att kunna tillgodose varje elevs behov och intresse. 
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Att undervisa för/med/om multipla intelligenser 
 
För att vi som pedagoger ska kunna undervisa utifrån de olika intelligenserna behöver vi veta 
lite om vad som behövs för att väcka intresset hos eleverna. Därför har vi nedan tagit upp 
några punkter som enligt Lazear (1998) kan följas vid undervisning mot multipla 
intelligenser. 
 
I. Väcka intelligensen. Aktivera sinnena och koppla på hjärnan. 
II. Förstärka intelligensen. Öva och stärka de väckta förmågorna. 
III. Undervisa för/med intelligensen. Strukturera lektionerna för multipla intelligenser. 
IV. Överföra intelligensen. Användning av metoderna och kunskaperna utanför 

klassrummet. 
 

I 
Väcka intelligensen 

Var och en av intelligenserna har anknytning 
till de fem sinnena. Rent allmänt kan en viss 

intelligens väckas eller aktiveras genom 
övningar och aktiviteter som använder 

följande grundläggande sinnesupplevelser. 
Synintryck, ljud, smak, beröring, doft, tal och 
kommunikation med andra samt även "inre 
sinnen" som intuition, metakognition och 

insikter. 
 

III 
Undervisa för/med intelligensen 

Detta steg innebär att man lär sig tolka, 
använda och lita på en viss intelligens genom 
att uppfatta, lära sig och förstå information 

och arbetsuppgifter. 
 
 
 
 

II 
Förstärka intelligensen 

Detta innebär övningar för att utveckla, 
fördjupa och ge näring åt en nyväckt eller 

aktiverad intelligens. Precis som varje 
färdighet kan våra intelligenser inte bara 

väckas utan också förbättras och stärkas om 
vi använder dem regelbundet. Och liksom 

alla färdigheter faller de i glömska om 
de inte används. 

 
 

IV 
Överföra intelligensen 

Här försöker vi integrera intelligensen i det 
dagliga livet så att eleverna kan använda den 
för att lösa problem och tackla de utmaningar 

som de möter i livet utanför skolan. 
Målsättningen med detta steg är att 

intelligensen skall bli en integrerad del 
av vårt liv med dess insikter, kunskaper, 

känslor och sinnesupplevelser. 
 
När vi nu vet vad som är viktigt för att kunna undervisa mot olika intelligenser är det bra, som 
pedagog, att få veta hur man kan förstärka en specifik intelligens. I nästa avsnitt tar vi upp 
några exempel på detta som kan användas i ämnet matematik.  
 
 
Idéer för hur man ska undervisa mot en viss intelligens 
 
Vi har nu läst oss till att hos de flesta människor arbetar intelligenserna tillsammans även om 
vissa av dem brukar vara starkare eller mer utvecklade än andra. Ju fler intelligenser som kan 
införlivas i en lektion desto djupare och grundligare kommer inlärningen att bli. Några 
exempel som Lazear (1998) tar upp för att belysa detta är: 
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Verbal-lingvistisk intelligens ansvarar för språket och alla de komplexa möjligheter som det 
innehåller. 
• Hitta på och skriv ner några benämnda tal som andra ska lösa. 
• Förklara hur man löser ett problem för kamrater som samtidigt följer dina anvisningar. 
• Hitta på ordlekar som innehåller matematiska ord eller termer. 
• Lösa problem tillsammans med en kamrat – den ene löser och den andre förklarar de olika 

stegen. 
• Skriva dikter som berättar när man ska använda olika matematiska procedurer. 
 
Logisk-matematisk intelligens associeras oftast med det vi kallar vetenskapligt tänkande. 
• Finna obekanta storheter i ett problem. 
• Lära ut hur man använder räknedosan vid problemlösning. 
• Hitta på talföljder och låta en kamrat räkna ut hur de är uppbyggda. 
• Bevisa geometriska satser med hjälp av mindmaps. 
• Formge klassifikationsschema för matematiska formler och operationer. 
 
Interpersonell intelligens är förmågan att samarbeta i grupp. 
• Lösa komplicerade benämnda räkneuppgifter i grupp. 
• Göra en statistisk undersökning och beräkna procenttal. 
• ”Lär in – lär ut” nya matematiska processer/beräkningar. 
• Beskriva för en kamrat allting man gör när man löser ett problem. 
• Låta grupper konstruera problem som innehåller många matematiska operationer och 

sedan lösa problemen. 
 
Intrapersonell intelligens innebär inre självkännedom, kunskap om egna känslor. 
• Försök finna tankemönster för olika typer av matematiska problem. 
• Överföra matematiska begrepp till områden utanför skolan med hjälp av ”kunskap – insikt 

– användning”. 
• Använda styrda fantasier för att lösa komplicerade benämnda tal. 
• Bedöma sina starka/svaga sidor när det gäller att förstå matematik. 
• Uppmärksamma sinnesförändringar vid lösning av matematiska problem – anteckna 

orsakerna. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om lektioner, strukturerade för några olika 
intelligenser, kunde förbättra elevernas upplevelse av inlärningen. Särskilt ville vi granska hur 
trivsel och känslan för matematik påverkats. Vi ville även undersöka om det fanns några 
skillnader mellan en svensk och en amerikans klass när det gällde just detta. 
 
 
Metod 
 
Innan praktikperioden förberedde vi lektioner (bilaga 1). Dessa lektioner inriktades på fyra av 
de sju intelligenserna, där intelligenserna behandlades var för sig. Vi ville inrikta oss mot 
intelligenserna verbal-lingvistisk, matematisk-logisk och interpersonell.  
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Vi valde just dessa intelligenser av olika orsaker: verbal-lingvistisk därför att vi tyckte det var 
viktigt att kunna ”prata” matematik, matematisk-logisk för att träna det vetenskapliga 
tänkandet och interpersonell för att den handlar om förmågan att samarbeta med andra. 
Faktakorten (bilaga 2) användes som verktyg i vårt arbete med dessa intelligenser. I slutet av 
praktikperioden delade vi ut en enkät (bilaga 3) till eleverna där de fick öva sin intrapersonella 
intelligens, det vill säga att de reflekterade över sitt eget lärande. I denna enkät kunde vi sen 
utläsa vad eleverna tyckte och kände för detta arbetssätt. Till vår hjälp lät vi även eleverna 
reflektera över sitt lärande efter varje övningstillfälle. Under praktikperioden gjorde vi även 
observationer (bilaga 4) av eleverna för att se om de trivdes med att arbeta utifrån de olika 
intelligenserna. Dessa observationer sammanfattas i resultatavsnittet. Även en intervju med 
klassläraren skedde, detta omnämns i resultatavsnittet. Detta för att vi ansåg att klassläraren 
var den person som bäst kunde se skillnader i elevernas lärande. När praktiken inleddes 
skickades ett informationsbrev (bilaga 5) ut till elevernas föräldrar. Patel och Davidson (1994) 
beskriver i sin bok metoderna som vi valde att använda. 
 
 
Försökspersoner 
 
Undersökningsgruppen bestod dels av en åttondeklass i en svensk skola med 15 elever varav 9 
pojkar och 6 flickor, dels en sjundeklass i en amerikansk skola med 13 elever varav 6 pojkar 
och 7 flickor. 
 
 
Bortfall 
 
I den svenska skolan var det vid det fjärde tillfället en elev borta på grund av sjukdom. I den 
amerikanska skolan var det vid fyra tillfällen en elev borta, ej samma elev vid alla tillfällen. 
Orsaken till bortfallet var sjukdom och ledighet. Vi anser att detta inte påverkat resultatet i 
märkbar omfattning. 
 
 
Material 
 
Det material som användes vid genomförandet av lektionerna var plastkort med olika 
matematiska problem (bilaga 2) och en enkät (bilaga 3) som delades ut och besvarades i slutet 
av undersökningsperioden. För analysen av utvecklingsarbetet använde vi 
observationsschema (bilaga 4) och lektionsutvärderingar (sid. 17). 
 
 
Genomförande 
 
 
Tidsplan 
 
Ht-02 PM till examensarbetet lämnades in. 
Vt-03 Kontakten med vår vetenskapliga handledare Crister Björk upprättades. 

Bakgrunden skrevs och lämnades in tillsammans med arbetssyfte, metod och 
tidsplan. 

Ht-03 Praktikundersökningen genomfördes under sju veckor och därefter skrevs 
examensarbetet klart. 
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Detaljerad tidsplan för praktikperioden 
 
v.1 Presentation av oss och introducering av matematikarbetet som vi skulle 

genomföra tillsammans med eleverna.  
 
v.2 Vi som lärare valde ut ett faktakort som skulle användas under lektionen. Om 

faktakort 1-5 användes kunde det behövas en genomgång av det aktuella ämnet 
innan arbetet genomfördes. Faktakort 6-10 behövde ingen genomgång eftersom 
de behandlade problemlösning. Om tid fanns kvar av lektionen fick eleverna 
fortsätta med sin egen matematikbok.  

 
v.3  Nytt faktakort valdes ut och arbetet genomfördes som föregående vecka. 
 
v.4  Nytt faktakort valdes ut och arbetet genomfördes som föregående vecka. 
 
v.5  Nytt faktakort valdes ut och arbetet genomfördes som föregående vecka. 
 
v.6  Nytt faktakort valdes ut och arbetet genomfördes som föregående vecka. 
 
v.7 Gemensam avslutningsfika där vi tackade för oss. Elevenkäten delades ut och 

genomfördes av eleverna. Under tiden intervjuade vi klassläraren om hur de 
tyckte att eleverna hade påverkats av arbetssättet. 

 
 
Proceduren i klassrummet 
 
Första veckan med klasserna gick åt till att lära känna eleverna och komma sig tillrätta i 
klassrummet. För att vi skulle kunna genomföra ett bra arbete i klasserna kändes det viktigt att 
eleverna kände förtroende för oss som lärare. Därefter var det tid att sätta igång arbetet. Första 
tiden gick åt till att förklara för eleverna hur arbetet skulle gå tillväga. Efter det delade vi in 
dem i olika grupper. 
 
Gruppindelningen för det aktuella tillfället gjordes genom att faktakortets fem olika 
problemkort delades ut slumpmässigt i klassen. Detta gjorde att 3-5 elever fick samma 
problem.  
 
Inledningsvis fick eleverna ungefär fem minuter för att själva tänka ut en möjlig lösning på 
sitt problemkort. Därefter samlades eleverna i en första grupp, där alla hade fått samma 
problemkort, för att diskutera fram en gemensam lösning. Till detta fick de 10-15 minuter. 
Sen var det dags för eleverna att delas in i en ny grupp där alla hade var sitt problem med 
tillhörande lösning. Till denna grupp gavs sedan ca 15 minuter för att varje elev skulle få 
redovisa sin problemlösning. Under arbetets gång ägnade vi lärare oss åt att observera 
eleverna, deras arbete och engagemang utifrån vårt observationsschema. 
 
Efter övningarna återgick eleverna till sina platser för att skriva en kort utvärdering 
(intrapersonell intelligens) om hur de upplevde att arbetet hade gått. Eleverna fick anvisningar 
från oss vad de skulle inrikta sina tankar mot vid varje tillfälle. Anvisningarna handlade om 
hur de förklarade för sin kamrat och hur eleverna tänkte när de löste uppgiften. 
Lektionsutvärderingarna samlades in och lektionen avslutades. 
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Under den sista lektionen fick eleverna fylla i en enkät (bilaga 3) som behandlade vad 
eleverna tyckte och tänkte om ämnet matematik och hur mycket de ansåg att de lärde sig när 
de arbetade med gruppövningarna vi presenterade. 
 
 
Observationer 
 
Under genomförandet av arbetet med klassen gjorde vi lärarstudenter observationer, vid varje 
lektionstillfälle, för hur arbetet gick. Det vi tittade lite närmare på var om eleverna såg ut att 
ha ett engagemang för uppgiften, hur mycket av arbetstiden som nyttjades av eleven till den 
egentliga uppgiften och hur delaktiga alla var i diskussionen och presentationen inför andra. 
Vi använde oss av ett observationsschema (bilaga 4) för att enklare kunna strukturera våra 
observationer och för att kunna vara så objektiv som möjligt. 
 
 
Intervju med klassläraren 
 
Efter den sista lektionen gjorde vi en kort intervju med klassläraren (sid. 18) i form av ett 
muntligt samtal för att få höra om klassläraren anser sig se någon skillnad i elevernas 
engagemang, uppförande och trivsel när de jobbat med detta arbetssätt. Intervjuerna skedde 
sporadiskt, men upplevdes vara viktiga för att vi skulle veta om vi gjorde korrekta 
bedömningar. 
 
 
Resultat 
 
När vi redovisar resultatet väljer vi att behandla våra data på olika sätt. Observationerna och 
intervjun med klassläraren redovisas i löpande text då resultatet var mest lämpat för det. De 
korta kommentarerna, lektionsutvärderingarna, från eleverna redovisas med exempel på svar 
som vi fått. De engelska svaren har vi översatt till svenska för enkelhetens skull. Elevenkäten 
redovisas i form av cirkel- och stapeldiagram. 
 
Ordningsföljd av resultatredovisningen: 

- observationer 
- lektionsutvärderingar 
- intervju med klasslärarna 
- elevenkät 

 
 
Observationer 
 
Svenska skolan: 
Eleverna verkade tycka att det var svåra uppgifter eftersom många tappade koncentrationen 
fort. De flesta var engagerade och ville förstå, men några gav upp utan att ens försöka. 
Koncentrationen på sin egen uppgift avtog då nyfikenheten över de andras uppgifter var för 
stor. När de skulle berätta sina lösningar så var många dåliga på att lyssna och samtidigt var 
det många som hade svårt att hitta orden, antagligen på grund av brister i det matematiska 
språket. Vid tredje tillfället såg jag att viljan att klara uppgiften var uppenbar. Grupperna 
krävde olika lång tid för att lösa sin uppgift, de som var snabba blev därför lätt ett 
störningsmoment för de andra.  
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Ljudnivån blev hög och det blev mycket ”spring” i klassrummet. Klassen var i allmänhet 
stressade över ett kommande prov och hade därför svårt att fokusera på uppgiften. De ville 
hellre ägna sig åt matematikboken för att inte hamna efter och bli tvungna att jobba hemma. 
Även om tillfällena i sig blev rörigare och rörigare så upplevdes det som att arbetet kändes 
lättare och gick fortare och bättre att genomföra. I slutet arbetade eleverna mer koncentrerat 
och uppgiften gick smidigare att genomföra. 
 
Amerikanska skolan: 
Eleverna lyssnade bra på instruktionerna, lite förvirring inför de olika grupperna uppstod 
dock. När de fått arbetsuppgiften arbetade de mycket bra och fokuserat. De var engagerade i 
uppgiften, inget onödigt prat och spring. Vid andra tillfället lyssnade de inte lika bra men 
aktiviteten hos eleverna var nästan den samma även om det var lite mer rörigt. Lagkänslan var 
låg bland eleverna och många ville visa att just deras svar var det rätta, de lyssnade inte så bra 
på varandra. När vissa grupper var färdiga före de andra blev det pratigt i klassrummet. Vissa 
elever var inte så delaktiga i aktiviteterna, men med tiden förbättras det. I slutet arbetade de 
flesta mycket fokuserat, de visste vad som skulle göras. Överlag har det varit ett engagerat 
arbete från klassen, eleverna såg ut att trivas med detta arbetssätt och tyckte att det var roligt. 
 
 
Lektionsutvärderingar 
 
Här ger vi några exempel på elevsvar från de olika arbetstillfällena. Vi har valt ut några svar 
från både den amerikanska och den svenska klassen som är typiska. 
 
Tillfälle 1, faktakort 7 

- Det var för svårt för mig men bra ändå (SVE). 
- Jag tycker att det var roligt att arbeta i grupp. Man fick klura lite. Det svar man 

trodde var självklart från början var helt fel efter ett tag (SVE). 
- Jag löste det när jag diskuterade med min grupp (USA). 
- Jag berättade problemet och när de inte förstod ritade jag en bild för att förklara mitt 

svar (USA). 
 
Tillfälle 2, faktakort 8 

- Det är bra man får lära sig att tänka mer praktiskt. Istället för att räkna tal som ser 
oftast likadana ut (SVE). 

- Bra, lättare uppgift den här gången (SVE). 
- Jag ritade ett diagram. Sen ritade jag om det för att få bättre förståelse (USA). 
- Det här var väldigt roligt, men min kompis hade svårt att räkna ut mitt problem 

(USA). 
 
Tillfälle 3, faktakort 9 

- Det är bra att träna på att förklara för andra. Killarna är j**ligt irreterande! (SVE). 
- Lätt, men jag tycker det är bättre att jobba i matteböckerna (SVE). 
- Jag förklarade genom att rita ett användbart diagram (USA). 
- Det är lättare för en person att förstå ett problem om man ritar, eftersom personen då 

får en idé om hur det ska vara (USA). 
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Tillfälle 4, faktakort 10 
- Det blir tråkigt efter ett tag. Det var skitkul första gången, men inte nu (SVE). 
- Det går bättre och bättre att lösa sånna här uppgifter (SVE). 
- Jag tyckte att det var svårt till en början, men sen kom jag på en strategi (USA). 
- Jag försökte rita upp problemet, men det funkade inte från början eftersom jag hade 

läst fel i uppgiften. Men sen kom jag på det (USA). 
 
Tillfälle 5, faktakort 6 (genomfördes endast i den svenska skolan) 

- Jag tycker denna gång var väldigt lätt…men jag tycker fortfarande att det är 
”skit”kul! Jag vill göra mera sådana här uppgifter! (SVE). 

- Jag tycker att det är roligt men jag MÅSTE räkna i boken (SVE).  
 
Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att många elever tyckte att det var roligt att arbeta med 
detta arbetssätt, några få elever tyckte att det var tråkigt eller stressigt. Det finns flera exempel 
på reflekterande över hur man lärt sig (intrapersonell intelligens). Många elever tyckte även 
att det var bra att de fick diskutera matematik (interpersonell intelligens). 
 
 
Intervju med klasslärarna 
 
Svenska skolan: 
Klassläraren tyckte att det var intressant att se eleverna jobba på ett nytt sätt. Han jobbar själv 
på ett mera traditionellt sätt där alla elever jobbar i sin bok och med jämna mellanrum hålls ett 
prov. De elever som inte hinner räkna hela kapitlet under lektionstid får själv ansvara för att 
jobba ikapp hemma. Efter proven påbörjas ett nytt kapitel. Han tyckte att detta var ett trevligt 
inslag och erkände att han säkert skulle kunna göra liknande saker med eleverna någon gång 
ibland för att ”lätta” upp stämningen. 
 
Amerikanska skolan: 
Under klasslärarens egna lektioner arbetade han på ett i våra ögon gammalmodigt sätt. Större 
delen av lektionerna ägnades åt undervisning av klassläraren framme vid tavlan medan 
eleverna antecknade. Arbetet gjorde eleverna i sina hem efter skoldagens slut. Klassläraren 
tyckte att det var väldigt bra att de skulle arbeta mycket i grupper eftersom elevernas 
lagkänsla var väldigt låg. Han tyckte även att uppgifterna var ”lagom” svåra och att det var 
bra att eleverna fick använda sitt matematiska språk. 
 
I både den svenska och amerikanska skolan dominerade katederundervisningen, men utifrån 
intervjun kan vi utläsa att dessa lärare var öppna för nya idéer och ansåg att detta var ett bra 
arbetssätt. 
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Elevenkät 
 
 

Vad tycker du om matematik?

Mycket 
viktigt
60%

Viktigt
33%

Mindre 
viktigt
7%

Inte alls 
viktigt

0%

Figur 1. Diagrammet visar vad de svenska 
eleverna tycker om matematik. 

 

 

Vad tycker du om matematik?

Mycket 
viktigt
54%

Viktigt
31%

Mindre 
viktigt
15%

Inte alls 
viktigt

0%

 Figur 2. Diagrammet visar vad de 
amerikanska eleverna tycker om 
matematik. 

 
 

Figur 1 och 2 visar att det inte är så stor skillnad på svaren från de svenska och de 
amerikanska eleverna. I båda grupperna har majoriteten svarat att matematik är viktigt eller 
mycket viktigt. 
 
 
 

Hur ofta arbetar du med övningar i grupp i 
matematik?

Ofta
7%

Ibland
80%

Inte alls
13%

Figur 3. Diagrammet visar hur ofta de 
svenska eleverna jobbar med 
gruppövningar i matematik. 

 

 
 

Hur ofta arbetar du med övningar i grupp i 
matematik?

Ofta
0%

Ibland
92%

Inte alls
8%

 Figur 4. Diagrammet visar hur ofta de 
amerikanska eleverna jobbar med 
gruppövningar i matematik. 

 
Figur 3 och 4 visar att man i båda klasserna faktiskt arbetar med gruppövningar fast inte så 
ofta.  
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Vad tycker du om arbetssättet som du fått 
prova på?

Mycket bra
33%

Bra
47%

Mindre bra
7%

Dåligt
13%

Figur 5. Diagrammet visar vad de svenska 
eleverna tyckte om arbetssättet de 
fick prova på. 

 
 

Vad tycker du om det arbetssättet som du 
fått prova på?

Mycket bra
31%

Bra
61%

Mindre bra
8%

Dåligt
0%

Figur 6. Diagrammet visar vad de 
amerikanska eleverna tyckte om 
arbetssättet de fick prova på. 

 
 

 
Figur 5 och 6 visar en skillnad mellan klasserna. I den amerikanska skolan tyckte de allra 
flesta att det var ett bra eller mycket bra arbetssätt. I den svenska skolan var svaren nästan 
detsamma förutom att det fanns en liten grupp som inte alls gillade arbetssättet. 
 
 
 

Hur känner du dig när du arbetar med detta 
arbetssätt?

Väldigt 
säker
0%

Säker
67%

Mindre 
säker
13%

Inte alls 
säker
20%

Figur 7. Diagrammet visar hur de svenska 
eleverna kände sig när de arbetade 
med detta arbetssätt. 

 
 

Hur känner du när du arbetar med detta 
arbetssätt?

Väldigt 
säker
46%Säker

46%

Mindre 
säker
8%

Inte alls 
säker
0%

 Figur 8. Diagrammet visar hur de 
amerikanska eleverna kände sig när 
de arbetade med detta arbetssätt. 

 
Figur 7 och 8 visar en avgörande skillnad mellan de olika klasserna. De svenska eleverna 
kände sig mindre säkra i jämförelse med de amerikanska eleverna. 
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När du arbetar med gruppövningar, hur mycket 
anser du att du lär dig när det gäller...

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tänka
matematik

Förståelse Samarbete Prata i grupp Förklara för
kompisar

an
ta

l e
le

ve
r

1 Lite
2
3
4
5 Mycket

 
Figur 9. Diagrammet visar hur mycket de svenska eleverna anser att de lärt sig när 

det gäller tänka matematik, förståelse (matematisk-logisk intelligens), 
samarbete (interpersonell intelligens), prata i grupp och förklara för kompisar 
(verbal-lingvistisk intelligens). 

 

När du arbetar med gruppövningar, hur mycket 
anser du att du lär dig när det gäller...

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tänka matematik Förståelse Samarbete Prata i grupp Förklara för
kompisar

an
ta

l e
le

ve
r 1 Lite

2
3
4
5 Mycket

 
Figur 10. Diagrammet visar hur mycket de amerikanska eleverna anser att de lärt sig 

när det gäller tänka matematik, förståelse (matematisk-logisk intelligens), 
samarbete (interpersonell intelligens), prata i grupp och förklara för kompisar 
(verbal-lingvistisk intelligens). 

 
Figur 9 och 10 visar att de amerikanska eleverna anser sig ha lärt sig mycket utifrån 
gruppövningarna medan de svenska eleverna är mer osäker på hur mycket de har lärt sig. De 
svenska eleverna tyckte att de hade lärt sig mest när det gäller att samarbeta och att prata i 
grupp. De amerikanska eleverna tyckte att de hade lärt sig mycket i fråga om alla fem 
områden. 
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Diskussion 
 
 
Reliabilitet 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) är reliabilitet ett mått på hur trovärdigt någonting är, det vill 
säga om det finns några faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
 
En viktig faktor som har påverkat denna undersökning är vi själva. Vårt sätt att presentera 
uppgiften i klasserna påverkar hur mycket eleverna kommer att intressera sig för uppgiften. 
Även det faktum att vi är nya lärare i klassrummet gör att eleverna inte har samma respekt och 
tillgivenhet för oss som för deras ordinarie lärare. Samtidigt kan det ge en positiv fläkt. Det 
kan vara lättare att ha energi och tycka att saker och ting är mer spännande när det kommer 
nya människor in i klassrummet. När man ska göra sådana här ostrukturerade uppgifter ser 
eleverna ofta sin chans att testa gränser, vilket kan påverka resultatet ytterligare. 
 
I ett så tidsbegränsat projekt som detta är det svårt att få ett pålitligt resultat. Att under sju 
veckors tid hinna lära känna eleverna så pass att de får respekt för oss och projektet kan 
kännas svårt. Faktum är att har man lite tid till ett projekt så blir uppgifterna rätt så 
komprimerade och man kan ifrågasätta hur pass bra och ärligt svaret blir. Med det vill vi inte 
påstå att det första svaret är fel, ibland kan det vara bra med tidspress så att man inte hinner 
tänka så mycket. Om man får mycket tid till en uppgift inbillar man sig att uppgiften är svår 
och man ser inte de lätta lösningarna. 
 
En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är det faktum att vi har varit i två olika skolor i 
två olika länder. Skolsystem, värderingar och levnadsstandard skiljer sig mellan dessa länder. 
I den amerikanska skolan var eleverna positiva till skolan och mycket engagerade i sitt 
skolarbete. I den svenska skolan var många elever däremot mer likgiltiga och tyckte det mesta 
var jobbigt, även denna uppgift. Denna skillnad är viktig att ha i bakhuvudet när man jämför 
resultaten. Det är också viktigt att poängtera att enkäten och uppgifterna har gjorts på svenska 
sen översatts till engelska. Hur mycket det påverkar vår undersökning är svårt att avgöra. 
 
Uppgiftens utformning gör att det blir rörigt i klassrummet då eleverna ska in i olika grupper 
två gånger. Detta kan störa koncentrationen hos eleverna, men det kan samtidigt sätta igång 
blodcirkulationen i kroppen. De kan även störas av varandra när de diskuterar problemen. 
 
I våra observationer har vi försökt vara objektiva för att se både positiva och negativa 
effekter. Vi blev båda avbrutna i våra observationer flera gånger under arbetets gång för att 
hjälpa eleverna. Tyvärr kan detta ha påverkat vår uppmärksamhet. 
 
Lektionsutvärderingarna som eleverna gjorde kan också ha påverkats av tidsbristen, då de 
gjordes i slutet av lektionen. 
 
Intervjun med klassläraren skedde mycket sporadiskt och muntligt vid sista lektionstillfället. 
Det är kanske inte så tillförlitligt för resultatet, men för oss kändes det viktigt att få höra 
lärarens åsikt om detta arbetssätt. 
 
Elevenkäten känns i stort mycket tillförlitlig. Eleverna fick gott om tid på sig och hade inga 
större problem med att fylla i enkäten utan vår medverkan. Svaren vi fick känns ärliga och 
trovärdiga. 
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Validitet 
 
I validitetsavsnittet ifrågasätts det om vi undersökt det vi avsåg att undersöka, enligt Patel och 
Davidson (1994).  
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om lektioner, strukturerade för några olika 
intelligenser, kunde förbättra elevernas upplevelse av inlärningen. Särskilt ville vi granska hur 
trivsel och känslan för matematik påverkats. Vi ville även undersöka om det fanns några 
skillnader mellan en svensk och en amerikans klass när det gällde just detta. Vi tycker att vår 
undersökning är baserad på vårt syfte och vi anser att resultatet visar detta. Det är möjligt att 
resultatet kunnat bli bättre om undersökningen gjorts i fler klasser och under en längre tid. 
Undersökningen visar hur dessa två klasser har påverkats av denna undervisning, men att 
generalisera detta till andra klasser skulle vara att dra för långtgående slutsatser. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Efter att vi avslutat alla våra undersökningar och fått fram ett resultat så känns det som att 
detta är ett arbetssätt som går att använda. Det är ett bra komplement till den vanliga 
matematikundervisningen, men bara någon gång i månaden. Eleverna var positiva och tyckte 
det var roligt med något nytt. Om matematikundervisningen enbart bestod av sådana uppgifter 
skulle det säkert leda till ett mer utvecklat matematiskt språk, men inom en ganska snar 
framtid kan engagemanget och intresset minska. När det gäller ämnet matematik är det viktigt 
att kunna vara flexibel och använda sig av flera olika arbetssätt så att så många olika 
intelligenser som möjligt används i undervisningen. Läroplanerna säger att det är viktigt att vi 
som pedagoger ser till individen och arbetar på olika sätt för att tillgodose varje elevs behov. I 
vårt arbetssätt får eleverna träna på att använda fyra av de sju intelligenserna. Under arbetets 
gång användes först matematisk-logisk intelligens för att finna en lösning på problemet. 
Verbal-lingvistiska intelligensen användes sedan för att förklara för varandra samtidigt som 
de använde den interpersonella intelligensen via samarbetet. Efter varje tillfälle användes den 
intrapersonella intelligensen genom att eleverna fick reflektera över sitt lärande. 
 
Utifrån våra observationer kan vi läsa att eleverna känner sig bekväma med detta arbetssätt 
och ser ut att trivas. Att jobba i grupp i matematik gör att eleverna får prata med varandra om 
matematik och det märks tydligt att de har svårigheter i att hitta orden då de ska förklara för 
varandra. Med tiden såg vi att de fick lättare och lättare för att prata med varandra i grupp och 
diskuterar mer jämlikt. De lyssnar mer noggrant på varandra och tar då även till sig vad andra 
säger på ett bättre sätt. Detta är ett bra tecken på att de trivs med arbetssättet och att 
matematikinlärningen kompletteras. Ett annat bra tecken på att eleverna trivdes med 
arbetssättet är att alla försökte bidra med sina kunskaper för att lösa problemen, även de 
elever som är svaga i ämnet matematik. Alla använder sig av olika intelligenser och därför är 
det bra att alla får komma till tals. Detta betyder att fler än en sorts intelligens användes under 
arbetets gång och visar på att Gardners teori är riktig. Det är viktigt att så många intelligenser 
som möjligt används i undervisningen. Vi såg också att detta arbetssätt kan vara bra att ta till 
för att stärka lagkänslan i klassen. Problemuppgifter kräver oftast ett bra samarbete i gruppen 
för att hitta lösningen. 
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Intervjun med klassläraren gav oss en förstärkning i våra egna observationer. Att på ett bra 
sätt kunna notera vad som händer i klassen när de får en ny uppgift är knivigt eftersom vi inte 
känner eleverna tillräckligt. Därför är det tryggt att få diskutera arbetssättet och elevernas 
reaktion på det med klassens lärare som känner eleverna betydligt bättre. Intervjun i sig är inte 
av betydelse för att få fram ett resultat. Den bekräftar däremot att våra observationer är 
pålitliga och användbara. 
 
Lektionsutvärderingarna hade vi från början inte tänkt oss att göra. Men i efterhand ser vi att 
detta ger oss ett ganska tydligt mått på hur eleverna tyckte och tänkte om detta arbetssätt. 
Utvärderingarna var också ett bra sätt för eleverna att få chans att använda sin intrapersonella 
intelligens. I överlag ser vi att eleverna trivdes och tyckte det var roligt att arbeta på detta sätt 
i matematik. Vi kan även utläsa att eleverna tyckte att det var lärorikt att få diskutera i grupper 
för att lösa ett matematiskt problem. Vårt arbetssätt ledde till att eleverna själva kom på olika 
strategier för att lösa en uppgift och för att kunna förklara den för någon annan. Det 
traditionella arbetssättet i matematik där man ägnar sig åt att enbart räkna i en övningsbok ger 
eleven enbart mallar på lösningar. Elever lär sig då inte att använda sina tidigare förvärvade 
kunskaper för att komma på ett lösningssätt utan gör allt med automatik. Eftersom lektionerna 
är utformade utifrån de olika intelligenserna och att eleverna är mer engagerade märker vi ett 
samband mellan dessa två. 
 
Det som slutligen ger oss ett mer tydligt resultat är elevenkäten. Vi började enkäten med att 
fråga vad eleverna tycker om ämnet matematik. Enkäten visar att svenska och amerikanska 
elever har ungefär samma inställning till matematik och detta kan vara en anledning till att de 
flesta elever var mycket fokuserade och engagerade i uppgifterna. Fråga nummer 2 i enkäten 
berörde elevernas uppfattning om hur ofta de arbetar med gruppövningar i matematik. Som vi 
tidigare påpekat så håller vi med Lazear att det är viktigt att använda flera olika arbetssätt i 
matematik för att eleverna ska bli intresserade. Därför är gruppövningar ett bra verktyg och 
vårt arbetssätt är därmed användbart. 
 
Den tredje frågan berör just vårt projekt. Frågan vi ställde var vad eleverna tyckte om detta 
arbetssätt. En anledning till att det finns en viss skillnad mellan de olika klasserna kan vara att 
de svenska eleverna var en aning stressade över ett kommande prov och ville hellre jobba i sin 
övningsbok av rädsla för att inte klara provet. Den slutsats vi också drar av detta är att det är 
vanligare att man arbetar på liknande sätt i svenska skolor än i amerikanska. Därför var de 
amerikanska eleverna mer positiva till det nya arbetssättet. 
 
Fjärde frågan tog upp hur eleverna kände sig när de arbetade på detta sätt. De svenska 
eleverna kände sig mindre säkra i jämförelse med de amerikanska eleverna. Det beror säkert 
mycket på att eleverna i den amerikanska skolan får lära sig från tidig ålder att alltid hävda sig 
själv. Alla är på ”hugget” och vill svara om en fråga ställs, de är mer självcentrerade. Svenska 
elever är mer tillbakadragna och vill vara alla kompisar till lags. Eleverna är mer osäkra på 
sina kunskaper, ingen vill stå ut och verka duktigare än någon annan. Det är också intressant 
att notera att ingen svensk elev kände sig ”väldigt säker” och ingen amerikansk elev kände sig 
”inte alls säker” med detta arbetssätt. Det visar tydligt det vi tidigare nämnt om svenska och 
amerikanska elevers självkänsla. 
 
Vi avslutade enkäten med en värderingsfråga om hur mycket eleverna anser sig ha lärt sig 
under gruppövningarna i att tänka matematik, förståelse (matematisk-logisk intelligens), 
samarbete (interpersonell intelligens), prata i grupp och förklara för kompisar (verbal-
lingvistisk intelligens). 
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De amerikanska eleverna i jämförelse med de svenska eleverna är inte vana att jobba med 
gruppövningar. Det kan vara anledningen till att det var lättare för de amerikanska eleverna att 
reflektera över om de lärt sig något utifrån detta arbetssätt. De svenska eleverna ansåg sig ha 
lärt sig mest när det gällde att samarbeta och prata i grupp. 
 
Det vi har märkt är att lärare, genom att arbeta på detta sätt med gruppövningar och olika 
intelligenser, kan förbättra lagkänslan, trivseln och känslan för ämnet matematik hos eleverna. 
Vi har även sett att elevernas problemlösningsstrategier utvecklas mycket bra när de får 
möjlighet att arbeta på detta sätt. Dessa övningar är bra som ett återkommande komplement 
till den ordinarie undervisningen, eftersom det aldrig är bra att arbeta på samma sätt jämt. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Ett intressant område att forska vidare på skulle kunna vara det här med gruppövningar och 
hur viktigt det är att ha med i matematikundervisningen. Kan man påverka trivseln och 
känslan hos eleverna genom att medvetet styra gruppsammansättningarna? Och kan man få 
till olika diskussionsformer? Är det skillnad mellan pojk- och flickgrupper? Är det bra att 
inrikta sig mot en intelligens åt gången eller är det bättre att kombinera dem? Det finns även 
fler aspekter som skulle vara intressant att forska vidare på men vi har valt att nämna just 
dessa därför att det ligger oss varmast om hjärtat. 
 
 



26 

 

 

Referenser 
 
 
Bergström, B. (2001). Alla barn har särskilda behov. Stockholm: Runa förlag AB. 

ISBN 91-88298-59-0. 
 
Campbell, B. (1997). Multipla intelligenser - en metodhandbok. Falun: Scandbook AB. 

ISBN 91-88410-67-6. 
 
Gardner, H. (1996). De sju intelligenserna. Falun: Scandbook AB. ISBN 91-88410-64-1. 
 
Hwang, P; Nilsson, B. (1995). Utvecklingspsykologi; Från foster till vuxen. 

Borås: Centraltryckeriet. ISBN 91-27-05547-7 
 
Lazear, D. (1998). Åtta sätt att undervisa. Falun: AiT Falun AB. ISBN 91-88410-80-3. 
 
Lazear, D. (1996). Sju sätt att lära. Malmö: Skogs Grafiska AB. ISBN 91-88410-55-2. 
 
Patel, R; Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-30952-X 
 
Piaget, J. (1971). Intelligensens psykologi. Finland: Weilin+Göös. 
 
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, anpassad till att också omfatta 
förskoleklassen och fritidshemmet. Västerås: Västra Aros. ISBN 91-38-31413-4. 

 
Skolverket. (1998). Statens skolverksförfattningssamling. Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. 

ISSN 1102-1950. 
 



 Bilaga 1 

 

 

Lektionsanvisning 
 
 
Interpersonell , verbal-lingvistisk och logisk-matematisk intelligens. 
 
Eleverna delas in i grupper om fyra eller fem. En uppsättningen numrerade (1-5) faktakort 
delas ut till varje grupp. Varje elev i gruppen får varsitt kort. Korten i gruppen ska innehålla 
olika information om ämnet men varje grupp ska få likadana kort. När alla har fått varsitt kort 
ska varje elev sätta sig ner och fundera på hur de ska lösa problemet/förklara påståendet. 
Därefter samlas man i nya grupper så att alla i gruppen har likadana kort. De nya grupperna 
planerar nu hur de ska undervisa sin ursprungliga grupp det de har lärt sig från sina kort. När 
alla grupper är klara med sin planering återvänder varje elev till sin ursprungliga grupp. Nu 
har varje person i gruppen en egen pusselbit om ämnet och en metod att lära ut den. Eleverna 
får i tur och ordning dela med sig av sin kunskap till övriga gruppmedlemmar.  
 



 Bilaga 2 

 

 

Faktakort 
 
 
1.Faktakort: Area 
1) Arean är detsamma som ytan av ett föremål 
2) Arean av en Rektangel beräknas enligt följande: Area = basen x höjden 
3) Arean av en Triangel beräknas enligt följande: Area = basen x höjden 2 
4) Om man fördubblar längden och bredden i en rektangel så blir arean 4 ggr så stor. 
5) 1m2 = 100 dm2, 1 dm2 = 100 cm2.  
 
 
2.Faktakort: Procent och bråk 
1) 1 % är detsamma som 1 hundradel. 
2) 5/6 av 12 st. äpplen är 10 st. äpplen. 
3) Människan innehåller 65 % vatten! En person på 60 kg innehåller alltså 39 liter vatten!  

(1 liter vatten väger 1 kg). 
4) 1/4 är detsamma som 25 %. 
5) Det är 20 % rea på en affär. Tröjan som förut kostade 300 kr kostar nu 240 kr. 
 
 
3.Faktakort: Sannolikhet 
1) När man drar ett kort ur en kortlek är det 25 % chans att få en spader. 
2) Du spelar Fia och behöver en 2:a för att knuffa bort din motståndare. 

Chansen att få en 2:a är 1/6. 
3) Det är 50 % chans att du får krona när du singlar slant. 
4) Du spelar ett tärningsspel. Under en spelomgång kastar du tärningen 60 ggr. Du kan 

förvänta dig att slå en femma 10 ggr. 
5) I en godispåse finns 12 kolor och 8 av dem är mintkolor och 4 av dem är gräddkolor. 

Hanna tar en kola ur påsen utan att titta. Sannolikheten att hon får en gräddkola är 1/3. 
 
 
4.Faktakort: Samband 
1) Priset på äpplena är 15 kr/kg. 3 kg kostar 45 kr.  
2) Fru Karlssons personbil drar 0,8 liter bensin per mil. Tanken rymmer 80 liter. Fru 

Karlsson tar sig 100 mil på en tank.  
3) Ljudet färdas av en hastighet av ca 300 m/s. En regnig kväll ser du en blixt och räknar 

sekunderna tills du hör knallen. Det tar 3 sekunder, alltså är åskan 900 meter bort. 
4) Att hyra en bil kostar 300 kr plus 20 kr/mil. Att hyra en bil och köra fram och tillbaka till 

din moster Eva som bor 5 mil bort kostar alltså 500 kr. 
5) Hajar simmar med en hastighet på ungefär 1 m/s. På  en timme hinner en haj 3,6 km. 
 
 
5.Faktakort: Ekvationer 
1) 2x + 5 = 19, alltså x =7. 
2) I en ekvation ska det som står på den vänstra sidan vara lika med det som står på den 

högra. 
3) Y – 7 = 3, alltså y = 10 
4) Om sidorna i en rektangel har längderna 2a och 3b så kan arean skrivas 6ab. 
5) m + 2m + 4m = 49, alltså m = 7. 
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6.Faktakort: Problemlösning 1 
1) Tre äpplen ska delas mellan fyra barn. Alla ska få lika mycket. Hur ska man göra? 
2) Du erbjuder dig att diska hemma under de närmaste veckorna. Som ersättning vill du ha 

en krona den första dagen och därefter vill du ha dubbelt så mycket som dagen före. Hur 
mycket har du tjänat efter 7 dagar?  

3) Pettersson har tre barn. De två äldsta är tvillingar. Barnens ålder uppgår tillsammans till 
29 år. För sex år sedan var Petterssons barns sammanlagda ålder 12 år. Hur gamla är 
barnen nu? 

4) Det tar tre timmar för Kalle att måla en vägg. För Lisa skulle det ta sex timmar att måla 
samma vägg. Hur lång tid tar det om de målar väggen tillsammans, samtidigt? 

5) Lisa står i en kö. Om man räknar framifrån är hon den sjunde, om man räknar bakifrån är 
hon den åttonde. Hur många står i kö? 

 
 
7.Faktakort: Problemlösning 2 
1) I en korg ligger fyra gula, fyra blå och fyra vita sockor. Med förbundna ögon ska du 

plocka upp sockor ur korgen. Hur många måste du minst ta för att vara säker på att få ett 
par av samma färg. 

2) Om 2000 bin behöver 1 år för att samla honung till 7 burkar, hur lång tid behöver då 5000 
bin för att få ihop till 70 burkar. 

3) Du har tre påsar. En innehåller blå kulor, en vita och en både vita och blå. Alla tre påsarna 
har felaktiga etiketter. Hur kan du sätta etiketterna rätt genom att bara titta på en kula i en 
påse? 

4) Per har dubbelt så mycket pengar som Stina. Stina har dubbelt så mycket som Fredrik. 
Fredrik har dubbelt så mycket som Emma. Tillsammans har de 720 kr. Emma köper päron 
för 6 kr/st för alla sina pengar. Hur många päron får hon? 

5) En orm ska ta sig upp ur en 15 meter djup brunn. Varje dag kryper den upp 4 meter och 
varje natt halkar den ner 3 meter. Hur lång tid tar det för ormen att komma upp? 

 
 
8.Faktakort: Problemlösning 3 
1) Du har två hinkar. Den ena rymmer 9 liter och den andra rymmer 4 liter. Du ska mäta upp 

exakt 3 liter i den ena hinken. Hur gör du? Vattentillgången är god! 
2) Om du slår 72 liter vatten i en behållare, så blir den fylld till 3/4 fjärdedelar. Hur mycket 

mera vatten kan du slå i behållaren? 
3) Kasper tar 14 kronor för att såga en timmerstock i 8 delar. Hur mycket bör det då kosta att 

få stocken sågad i 16 delar? 
4) En linjal har fått en felaktig gradering. Den är i själva verket 24 cm lång, men graderingen 

visar 25 cm. Hur lång är en lina som uppmätt med denna linjal är 1,5 m lång? 
5) Till en konstutställning är det en lång kö på 1500 personer. Var tjugonde minut släpps 55 

personer in. Utställningen är öppen från kl.08.00 till kl.16.00. Kommer hela kön in?  
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9.Faktakort: Problemlösning 4 
1) I en låda ligger 9 kulor. De ser likadana ut, men en är lite lättare än de övriga. Kan du med 

hjälp av balansvåg och två vägningar ta reda på vilken kula som är lättare? 
2) Vi antar att det går att lägga ett rep runt jorden. Repet räcker precis runt. Hur mycket 

kommer det att fattas, om vi höjer repet så att det ligger 1 meter över jordytan? Jordradien 
är 637 mil. 

3) En båt bär bara 100 kg. Enok som väger 100 kg och hans två söner som väger 50 kg var 
ska ta sig över en flod. Hur gör dem? 

4) Runt en hästhage finns ett staket. Hagen har formen av en kvadrat. Längs varje sida finns 
fem stolpar. Hur många stolpar finns det sammanlagt runt hagen? 

5) Att köpa segelbåt är alltid dyrare på våren än på hösten. Jana funderar på att köpa en båt 
som kostar 85.000 kr, men har svårt att bestämma sig. Under vintern sänks priset på båten 
med 20 % utan att Jana slår till. När hon sedan bestämmer sig under våren har priset höjts 
med 20 %. Hur mycket får hon ge för båten? 

 
 
10.Faktakort: Problemlösning 5 
1) Om fem bagare bakar fem bullar på fem minuter, hur många bullar bakar då tio bagare på 

tio minuter? 
2) I 8C:s hemklassrum står bänkarna i rader. I varje rad finns lika antal bänkar. Karina sitter i 

andra raden framifrån som samtidigt är femte raden bakifrån. Hennes bänk är nummer två 
från vänster och nummer fyra från höger. Hur många bänkar finns det i klassrummet? 

3) I elevkafeterian fanns ett antal likadana soffor. När klass 8C kom så satte sig 5 elever i 
varje soffa. Då fick 3 elever inte plats. Om de trängde ihop sig så att 6 elever satt i varje 
soffa så blev det 3 platser över. Hur många elever fanns i 8C och hur många soffor fanns i 
elevkafeterian? 

4) Tre vintillverkare hade tillsammans 21 tunnor, sju tomma, sju halvfulla och sju fulla. 
Dessa tunnor delades mellan vintillverkarna så att alla fick lika många tunnor och lika 
mycket vin. Det finns två sätt att lösa detta. Vilka? 

5) Gunnar frågar Alvar: Hur många får har du, Alvar?  
Alvar, som är lite klurig, svarar: Delar jag antalet får i 2, 3, 4, 5 eller 6 delar får jag alltid 
ett får över, men delar jag fåren i grupper om sju går det jämt upp.  
Hur många får hade Alvar? 
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Elevenkät 
 
Rita en cirkel runt det alternativ som stämmer in på ditt svar. 
 
 
Jag är: 
 
Pojke  Flicka 
 
 
1. Vad tycker du om matematik? 
 

Inte alls viktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 
 

 
2. Hur ofta arbetar du med övningar i grupp i matematik? 

 
Inte alls  Ibland  Ofta 
 
 

3. Vad tycker du om det arbetssättet som du fått prova på? 
 
Dåligt  Mindre bra  Bra Mycket bra  
 
 

4. Hur känner du när du arbetar i med detta arbetssätt? 
 
Inte alls säker Mindre säker  Säker Väldigt säker  
 
 

5. När du arbetar med gruppövningarna, hur mycket anser du att du lär dig när det 
gäller… 
 

Lite    Mycket 
 

Tänka matematik 1 2 3 4 5 
 
Förståelse  1 2 3 4 5 
 
Samarbete  1 2 3 4 5 
 
Prata i grupp  1 2 3 4 5 
 
Förklara för kompisar 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Observationsschema
 
Trivsel 
 

 lyssnar 
 arbetar fokuserat 
 ser allmänt avspänd ut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otrivsel 
 

 pratar om annat 
 gör andra saker 
 virrig och spänd 
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Informationsbrev till föräldrar 
 
 
Hej 
 
Jag studerar till 4-9 Ma/No-lärare och går sista året på Luleå tekniska universitet. Under 
hösten skriver jag på mitt examensarbete som behandlar hur eleverna kan använda sina 
multipla intelligenser i klassrummet. Jag gör min slutpraktik i ditt barns klass och vill därför 
genomföra en undersökning av detta kopplad till mitt examensarbete. Vi kommer att 
observera eleverna och dela ut en enkät. Forskningsetiska regler kommer att tillämpas vilket 
innebär att deltagarna garanteras anonymitet. Har Ni några synpunkter eller frågor kring detta 
kan Ni nå mig via ert barns mentor. 
 
Med vänlig hälsning 
   Studentens namn 
 


