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SAMMANFATTNING 
Arbetet behandlar Howard Gardners teorier om de sju intelligenserna, 
tillämpningar av dessa i matematikundervisning, kopplingar till läroplanen samt 
en undersökning om dessa används i praktiken. 

De pedagoger som beskriver praktisk tillämpning av Gardners teorier menar att 
det till stor del handlar om ett nytt förhållningssätt till undervisning. En 
förutsättning att anpassa undervisningen till dessa teorier är att den fysiska 
miljön möjliggör  gruppindelning. 

Läroplanen ger stöd för arbetssätt som kan kopplas till Gardners teorier. Det går 
att läsa att undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov.   

I undersökningens intervjuer framkommer att lärare i varierad utsträckning 
undervisar enligt metoder som går att knyta till Gardner teorier. Förutom de 
språkliga och matematiska intelligenserna, som dominerar både undervisning och 
läroböcker, används också ofta den spatiala intelligensen. Lärarna upplever att 
lokalbrist begränsar möjligheter till variation. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. … Hänsyn skall 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.” (Lpo 94 
s.6) 

I Lpo 94 går att läsa att undervisningen ska ske enligt de förutsättningar eleven 
har för att lära. För att kunna ge en sådan undervisning måste man veta hur 
eleven lär sig bäst. Under min slutpraktik kom jag till en skola där lärarna hade 
intresserat sig för intelligenser och inlärningsstilar. Lärarna på skolan hade gått en 
del utbildningar som berörde ämnet inlärningsstilar och försökt att anpassa 
undervisningen efter detta. Jag blev intresserad av teorierna bakom dessa 
arbetssätt och fastnade då för Gardners sätt att se på olika intelligenser. Mitt 
intresse för intelligenser och inlärningsstilar grundar sig i den bristande 
motivation som man ofta möter hos de äldre barnen i grundskolan. Framförallt 
inom matematiken har jag mött svårmotiverade elever med dåligt självförtroende. 
När jag läste om Gardners teorier om multipla intelligenser (MI) började jag 
fundera på om man genom ett förändrat undervisningssätt kanske skulle kunna 
locka eleverna till att vilja lära sig. 

Skolan befinner sig ständigt i ett utvecklingsskede och det talas om nya arbetssätt 
och individanpassad undervisning. Min erfarenhet är att undervisningen på flera 
sätt ändå är traditionell, trots att många lärare försöker ta till sig nyheter och 
anpassa sin undervisning efter dem.  

Syftet med detta arbete är att: 
• beskriva de olika intelligenserna enligt Gardners teorier, 
• undersöka om det går kan hitta några likheter med Gardners teorier i  

läroplanen, 
• teoretiskt beskriva hur ett förändrat arbetssätt skulle kunna se ut  

och 
• praktiskt undersöka om det går att hitta drag av Gardners teorier i matematik-

undervisningen hos lärare i grundskolan idag.   
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Vad är intelligens? 

 
Det är av yttersta vikt att vi erkänner och vårdar 

alla aspekter av de mänskliga intelligenserna 
och alla kombinationer av intelligenser... 

Om vi kan mobilisera hela spektrat av mänskliga förmågor 
kommer människor inte enbart att stärka sin självkänsla 
och bli mer kompetenta; det är till och med fullt tänkbart 

att de också kan känna större engagemang och få kraft 
att tillsammans med resten av världen arbeta för en bättre framtid. 

Om vi kan mobilisera den fulla kraften i de mänskliga intelligenserna 
och knyta dessa till etiska mål, kan vi kanske hjälpa till 

att öka sannolikheten för vår överlevnad på den här planeten 
och kanske t.o.m. bidra till att vi får en blomstrande framtid. 

        Howard Gardner  

(Lazear 1996, s. 5) 

 

I svenska akademiens ordlista (SAOL, 1986) förklaras intelligens som förstånd, 
skarpsinne eller begåvning. En intellektuell person beskrivs som en person som 
ägnar sig åt vetenskap eller författarverksamhet och liknande. 
Boström/Wallenberg (1997) menar att svaret på vad intelligens är innefattar våra 
egna värderingar och vårt synsätt.  

Under de senaste 50 åren har ett nytt forskningsfält vuxit fram; den mänskliga 
intelligensen och hur den fungerar. Några av de slutsatser de kommit fram till är 
följande (Lazear,1998):  

Höger hjärnhalva – vänster hjärnhalva. Dr. Roger Sperry fick nobelpris 1981 för 
sin forskning om de olika sätt hjärnhalvorna bearbetar information. Den vänstra 
hjärnhalvan bearbetar information i sekvenser och mer linjärt och den högra 
hjärnhalvan bearbetar information kreativt och mer samtidigt. I ett nytt 
forskningsområde har studierna sammanförts och hjärnan betraktas då som en 
enhet. 

Tre lager av hjärna. Dr. Paul MacLean har i sin forskning hittat indikationer på 
att vår hjärna egentligen består av tre olika, som härstammar från våra tidigare 
utvecklingsstadier. De tre hjärnorna arbetar nu som en enhet och ger oss den 
intelligensen som evolutionen skapat.  

Intelligensen kan förbättras och utökas. Hjärnforskare har tidigare trott att 
intelligensen var något man föddes med och att man inte kunde påverka den. 
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Hjärnforskare idag menar att det är vi själva som sätter gränsen för utvecklingen 
av vår intelligens.  

Hjärnan som ett hologram. Dr. Karl Pribrams teori innebär att hjärnan fungerar 
som hologram, d.v.s. att i varje del av hjärnan finns all väsentlig information om 
helheten lagrad. Varje del kan sedan plocka fram informationen och ta fram 
helheten.  

Det finns många olika intelligenser. Dr. Howard Gardner och hans forskarteam 
har förutsatt att vi har multipla intelligenser. Hans indelning omfattade först sju 
intelligenser, men menar att det troligtvis finns många fler. 

Enligt Gardner (1994) innefattar mänsklig intellektuell kompetens en uppsättning 
av problemlösningsverktyg som gör att individer kan lösa reella problem och 
tackla verkliga svårigheter. Verktygen måste hjälpa individen att skapa 
fungerande metoder när de behövs samt ge möjlighet att upptäcka eller generera 
nya problem. 
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2.2 Kriterier för intelligenser enligt Gardners teori 

Gardner (1994) menar att varje intelligens måste uppfylla vissa grundläggande 
kriterier för att bli betraktad som fullvärdig intelligens. Enligt dessa kriterier har 
han lyckats identifiera sju intelligenser och han menar att det troligtvis finns det 
flera. Kravet på att kallas intelligens innebär inte att alla kriterier måste uppfyllas 
men att ett flertal gör det. De kriterier han använder är följande: 

Förmåga att isoleras genom hjärnskada. Vid skador på ett specifikt område i 
hjärnan kan följderna ge bevis på hur särskilda förmågor ser ut i människans 
intellekt. Om en särskild förmåga kan förstöras eller vara helt intakt vid en 
hjärnskada visar det att den är förhållandevis oberoende av andra talanger som 
människan har.  

Förekomsten av ”idiots savants”, underbarn och unika individer. Idiots savants 
har ofta en väl utvecklad förmåga medan de övriga förmågorna är genomsnittliga 
eller underutvecklade. Underbarn kallas de människor som ofta har en extremt 
utvecklad förmåga och i sällsynta fall flera förmågor.  

Bevis för en central operativ funktion eller uppsättning av funktioner. Det finns 
en eller flera grundläggande mekanismer för informationsbehandling. 
Mekanismerna bearbetar specifik information som kommer till hjärnan. En 
mänsklig intelligens kan beskrivas som en mekanism i hjärnan vilken är genetiskt 
programmerad att aktiveras eller utlösas av en del information som kommer 
inifrån eller utifrån hjärnan. 

En självständig utvecklingshistoria och specifika yttersta mål. Intelligensen 
måste ha en personlig utvecklingshistoria som går att spåra. Intelligenser 
utvecklas vanligtvis inte isolerat, varför man måste söka dem i speciella 
situationer där de är i fokus. Det går också se hur intelligenser hos enskilda 
människor utvecklas stegvis, från basnivå till nivåer som endast ett fåtal 
människor med specifik begåvning kommer till. Utvecklingen av intelligensen är 
kopplade till fysisk mognad eller systematisk övning.  

Evolutionens historia och sannolikheten. Långt tillbaka i vår arts historia hittar 
vi rötterna till våra nuvarande intelligenser. Om vi kan spåra en intelligens bakåt i 
evolutionshistorien är sannolikheten större att den kan benämnas intelligens. Det 
är viktigt att även se olika förmågors utvecklingen hos andra arter, och speciellt 
då de fungerar isolerat hos dem men är sammansatta hos oss.  

Experimentell psykologi ger stöd åt hypotesen. Den experimentella psykologin 
ger stöd åt Gardners teori om olika intelligenser. I kognitionspsykologin kan man 
med olika metoder t.ex. studera specifika processer i lingvistisk och spatial 
informationsbehandling. Det finns undersökningar av funktioner som 
blockerar/inte blockerar varandra, funktioner som överför/inte överför 
information oberoende av innehåll. Det går att visa med experiment att hypotesen 
att enskilda förmågor är/inte är manifestationer av samma, specialiserade 
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intelligenser. Mekanismer för informationsbehandling som var för sig avser vissa 
områden kan med experimentell psykologi visas samverka när människor ska 
lösa komplicerade uppgifter.  

Psykometriska resultat. Standardiserade intelligenstester kan ge stöd för 
multiintelligensteorin. I intelligenstester finns det deltester som testar de olika 
intelligenserna. Gardner menar dock att de multipla intelligenserna bedöms 
ryckta ur ett sammanhang.  

Kodifierbarhet i ett symbolsystem. Människans presentation och förmedling av 
kunskap utgörs till stor del av symbolsystem. Dessa är kulturellt betingade och 
överför viktig information. Språk, bildframställning och matematik är exempel på 
sådana system. Intelligenser kan fungera utan ett eget symbolsystem men 
mänskliga intelligenser har en benägenhet att ofta uttryckas i symbolsystem.  

Enligt Gardner (1994) är det också viktigt att beskriva vad som inte är en 
intelligens. En intelligens är inte samma sak som ett sensoriskt system, eftersom 
intelligenser alltid delvis kan ta flera sensoriska system i anspråk.  
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2.3 De sju intelligenserna 

Howard Gardner har flera syften med sin bok ”De sju intelligenserna” (Gardner 
1994). Han vill först och främst lägga fram bevis för att det finns flera 
intelligenser. Genom att undersöka den kognitiva psykologins rötter och hur 
kognitiva förmågor används i olika kulturer vill Gardner vidga den kognitiva 
psykologins och utvecklingspsykologins arbetsfält.  Han vill också se hur 
multiintelligensteorin påverkar synen på pedagogik. Gardner vill att hans arbete 
ska inspirera pedagogiskt intresserade att hitta former för hur de på bästa sätt tar 
hand om olika intelligenser i olika kulturer. Dessutom hoppas Gardner att hans 
arbete ska hjälpa människor som sysslar med personlig utveckling.  

Det finns flera sätt att se på människans intelligenser. Åtskilliga försök har gjorts 
att beskriva intelligens och Gardners sätt att se på intelligenser är ett sätt av flera. 

Följande är en sammanfattning av de olika intelligenserna och är hämtat ur boken 
”De sju intelligenserna”(Gardner 1994).  

2.3.1 Lingvistisk intelligens 

Förmågan att behärska språkets olika delar som fonologi (läran om språkets 
ljudsystem), syntax (läran om ords böjning och ordning), semantik (läran om 
språkets betydelse) eller pragmatik (läran om språkets användning) är delar i den 
språkliga intelligensen. Språklig intelligens innebär att man ändamålsenligt kan 
använda ord, antingen muntligt eller skriftligt. Fyra områden inom den 
lingvistiska intelligensen som visat sig särskilt viktiga i människans sociala liv är 
t.ex. retorik (språkets användning för att övertyga andra), memnonik (språket som 
verktyg för minnesträning), metalingvistik (språket används för att analysera 
språket) och slutligen språket som verktyg för förklaring. Denna intelligens finns 
bl.a. hos berättare, politiker, talare, poeter, redaktörer, och journalister.  

De språkliga förmågorna uppträder tidigt i livet, redan i spädbarns joller finns det 
som så småningom kommer att utvecklas till tal. Även döva barn jollrar därför 
kan det inte sägas att barnet härmar ljud. Under barnets andra år börjar det att 
använda enstaka ord för att efterhand sätta ihop ord och bilda ofullständiga 
meningar. Redan i treårsåldern kan barnet bilda lite längre meningar och i fyra –
femårsåldern bildas meningar som är så gott som felfria och som grammatiskt 
liknar vuxnas tal.  

Språkfunktionerna hos de flesta högerhänta människor hänger samman med 
områden i hjärnans vänstra hemisfär. Hjärnan är dock så plastisk, att om 
allvarliga skador inträffar på vänster hemisfär tidigt i livet kan den skadade 
personen lära sig tala ändå med stöd från höger hemisfär. Detta innebär dock att 
allvarliga skador på språkfunktionen inträffat som t.ex. att man lär sig tala senare, 
syntaxen kan inte användas för att tolka språket eller att det finns brister i 
ordförståelsen.  

 10



_____________________________________________________________________ 

 
2.3.2 Musikalisk intelligens 

Förmågan att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika sorters musik. 
Intelligensen omfattar en känsla för rytm, tonalitet (melodi) och klangfärg (varje 
tons karaktäristiska ljudvärde). Förståelsen för musiken kan vara “kroppslig”, 
d.v.s. intuitiv, eller “formell”, d.v.s. analytisk, eller bådadera. Exempel på 
musikalisk intelligens uppvisar bl.a. kompositörer, musikkritiker och musiker.  

Det lilla spädbarnet sjunger likaväl som det jollrar. Det kan härma tonläge, 
röststyrka och satsmelodi. När barnet är ungefär två år börjar det komponera små 
sekvenser av toner med korta intervall. Efterhand går de över från den så kallade 
spontansången till att härma kända sekvenser av melodier som de hört. När de är 
ungefär fyra år tar de kända melodierna över och barnet slutar med att hitta på 
egna sånger. En del barn kan redan när de är två - tre år sjunga kända melodier 
medan andra fortfarande inte kan när de är fem – sex år. Musikaliteten utvecklas 
knappast vidare efter skolåldern, det är istället repertoaren och den teoretiska 
kunskapen om musik som ökar. 

Det är helt andra processer som styr musikalisk förmåga jämfört med 
språkförmågan. Det är höger hemisfär som styr musikaliteten hos de flesta 
högerhänta människor. Människor med skador på högra hemisfärens hjässlob och 
tinninglob har svårt att skilja mellan toner och att återge dem korrekt. Amusi, 
förmågan att uppskatta musik, försvinner när höger hemisfär skadas. 

2.3.3 Logisk-matematisk intelligens 

Förmågan att kunna kategorisera, klassificera, generalisera, beräkna samt att ha 
slutledningsförmåga. De matematiskt intelligenta har en känsla för logiska mönster 
och sammanhang, förklaringar och analyser, funktioner och abstraktioner. Den 
matematiska intelligensen är den som bl.a. vetenskapsmän, dataprogrammerare, 
advokater och matematiker uppvisar. 

Rötterna till det logiska, matematiska och vetenskapliga tänkandet finns i barns 
hanterande av fysiska objekt som finns i omvärlden. Den matematiska 
utvecklingen går från detta hanterande av objekten till matematiska satser, från 
direkta handlingar till tänkta handlingar och hur de påverkar varandra och från 
det sensorisk-motoriska till det abstrakta.  

Det som styr de logiskt-matematiska förmågorna är mer spritt än för andra 
intelligenser.  Det är inte ett enda centrum i hjärnan utan en övergripande 
organisation som styr. Alltså blir flexibiliteten större hos hjärnan när den ska 
använda de logiskt-matematiska förmågorna.  

2.3.4 Spatial intelligens 

Förmågan att visualisera, att grafiskt åskådliggöra och att orientera sig i tre 
dimensioner. Den spatiala intelligensen ger en känsla för färg, linje, form, mönster 
och förhållanden mellan dessa. Intelligensen kan delas in i tre komponenter: 
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förmåga att identifiera ett föremål när det betraktas ur en annan synvinkel, 
förmåga att föreställa sig förändrade förhållanden mellan en figurs olika delar och 
förmåga att föreställa sig spatiala förhållanden som utgår från betraktarens 
fysiska position. Denna intelligens kan hittas hos inredare, arkitekter, konstnärer, 
uppfinnare, jägare eller scouter. 

Den spatiala förmågans utveckling börjar tidigt i barndomen med att en sensorisk 
– motorisk rumsuppfattning växer fram. Barnet har en grundläggande kapacitet 
att observera föremåls banor och senare utvecklas förmågan att hitta vägen 
mellan olika punkter. Barnet kan senare skapa mentala bilder, d.v.s. utan att vara 
fysiskt närvarande kan barnet föreställa sig händelsen. I skolåldern utvecklas 
intelligensen och barnet vet hur ett föremål ser ut från en annan sida av rummet 
eller hur föremålet ser ut om det vänds det åt ett annat håll. Barnets förmåga är 
dock begränsad till konkreta situationer och händelser. I tonåren har barnet 
förmågan att abstrakt utföra olika händelser. Övergången mellan dessa stadier är 
ännu inte riktigt klarlagd.  

Det är den högra hemisfären som styr det mesta av den spatiala intelligensen. 
Skador i högra hemisfären kan medföra att förmågor som lokalsinne, förmåga att 
känna igen föremål, ansikten och situationer drabbas.   

2.3.5 Kinestetisk intelligens 

Förmågan att använda hela kroppen för att uttrycka tankar och känslor. De 
kinestetiskt intelligenta är ofta skickliga med att använda händerna. Denna 
intelligens innefattar förmågor som koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, 
smidighet och hastighet. Exempel på människor med denna intelligens är 
hantverkare, kirurger, dansare, skådespelare eller idrottsutövare.  

Ett barns kinestetiska utveckling börjar med de enkla reflexerna, t.ex. sugreflexen 
och reflexen att titta. Så småningom börjar barnet kombinera olika handlingar.  
Senare kan barnet använda sig av olika symboler för att på samma sätt kombinera 
sina handlingar men detta sker nu i tanken.  

Det är ena hemisfären, för de flesta vänster, som styr vår motorik. Skador i 
vänstra hemisfären kan ge upphov till apraxi. Apraxi innebär att motoriska 
handlingar kan utföras och instruktioner kan uppfattas men handlingen utförs 
inte på rätt sätt. T.ex. klarar man kanske inte ta på sig kläder i rätt ordning.   

2.3.6 De personliga intelligenserna 

De personliga intelligensernas utveckling sker parallellt och det är därför som de 
här beskrivs tillsammans. 

Interpersonell intelligens. Förmågan att hos andra människor se och uppfatta 
skillnader och förändringar i humör, känslotillstånd och avsikter. Den intrapersonellt 
intelligente har förmåga att skilja mellan olika interpersonella signaler som t.ex. 
röstlägen, gester eller ansiktsuttryck och kan ge respons på dessa signaler. 
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Intrapersonell intelligens. Förmågan att ha inre självkännedom, ha kunskap om 
sina känslor, emotionella reaktioner, tankeprocesser och man handlar på lämpligt sätt 
med hjälp av kunskapen om sig själv. Den intrapersonellt intelligente har en riktig 
bild av sig själv och vet om sina starka och svaga sidor. Detta ger förmåga till 
självdisciplin och självanalys och medvetenhet om sin sinnesstämning, sina avsikter 
och sina önskningar. Filosofer, psykiatriker, andliga ledare är några av de personer 
som är intrapersonellt intelligenta.  

När barnet börjar känna, olika känslor vid olika tillfällen, gör detta att barnet till 
slut förknippar upplevelser med bestämda känslor. Detta är det första mötet med 
den intrapersonella intelligensen. Efterhand som barnet blir medvetet om sina 
fysiska reaktioner lär det sig också att skilja på människor och deras 
sinnesstämning. Redan vid ett par månaders ålder kan barnet härma andra 
människors ansiktsuttryck och detta tyder på att det finns en känslighet för andra 
människors sinnestillstånd. När barnet är ett par år gammalt kan det använda nya 
ord för att beteckna sig själv och andra. Förmågan att använda symboler har stor 
betydelse för de personliga intelligensernas utveckling. Barnet kan då skilja på sig 
själv och andra utan några hjälpmedel.  

Pannloben spelar en stor roll för de personliga intelligenserna. Människor som 
fått skador i pannloben kan få en störd upplevelse av sin egen personlighet men i 
övrigt ha så gott som intakta förmågor. Tvärtom så kan individer med svåra 
skador i andra hjärncentra fortfarande i grunden vara samma personer och ha 
normala relationer med andra personer.  

2.3.7 Sammanfattning av intelligenserna 

Gardner delar in intelligenserna i sju områden, detta är de som han hittills med 
hjälp av sina kriterier har lyckats identifiera.  För den som inte studerat Gardners 
kriterier kan intelligenserna kännas igen som en väl utvecklad förmåga eller 
fallenhet för olika områden.  

Gemensamt för alla intelligenser är att utvecklingen sker i tidig ålder. I vuxen 
ålder handlar det mer om att lära känna sina främsta intelligenser och hur de 
fungerar. Samtliga intelligenser kopplas till olika delar av hjärnan. Denna 
koppling har sitt ursprung i att skador på olika delar av hjärnan har samband 
med svag eller utebliven förmåga inom de olika intelligenserna.  

Slutligen menar Gardner att alla människor är intelligenta på alla sätt men 
intelligenserna är olika starka hos olika människor. 

2.3.8 Gardners teorier genom andras ögon 

2.3.8.1 Intelligensernas naturliga utveckling enligt David Lazear 

David Lazear (1998) är en av dem som vidareutvecklat Gardners teorier. Han har 
sammanfattat hur utvecklingen av intelligenserna kan se ut, från man är nyfödd 
till senare i livet. Intelligensen utgår från det som Gardner kallar ”obearbetad 
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begåvning”. Vanligen är intelligensen i detta stadium under den tidiga 
barndomen. Barnet kan då utföra vissa enkla handlingar som är grundläggande 
för funktionen hos en viss intelligens. Detta kan t.ex. vara att lära sig att gå eller 
att tala. Den ”obearbetade begåvningen” övergår till ett ”symbolsystem” när 
barnet utvecklas. Detta sker ofta i den tidiga skolåldern. Grundläggande 
färdigheter övergår i detta stadiet i sammansatta mönster och ger uttrycken 
innehåll och mening. Efter ”symbolstadiet” kommer ”notationsstadiet”, som 
vanligen inträffar 11-14 års åldern. Intelligensen har då ett uttrycksmedel som kan 
användas för att komma i kontakt med andra människor. Slutligen övergår 
intelligensen i det mogna stadiet – ”yrkesmässig användning eller 
fritidssysselsättning” som kommer i 16-18 års åldern eller under vuxenlivet .  

2.3.8.2 Intelligensernas utveckling enligt Tomas Armstrong 

Armstrong är en annan av dem som utvecklat Gardners teorier. Han är pedagog, 
vilket gör hans tankar speciellt intressanta för skolan. Enligt Armstrong (1998) 
beror det på tre faktorer om intelligenserna ska utvecklas eller inte.  

Biologisk begåvning, vilken omfattar genetiska faktorer och skador på hjärnan 
före, under och efter födseln.  

Personlig livshistoria, vilken omfattar samspelet med omgivningen som t.ex. 
föräldrar, vänner och andra som antingen utvecklar intelligenserna eller hindrar 
dem från att utvecklas.  

Kulturell och historisk bakgrund, vilken omfattar den tid och plats man föds och 
växer upp i och hur dessa områdens historia och kultur ser ut.  

Vi ser alltså att vi kan påverka den intelligens vi föds med genom att vårda den. I 
intelligensernas utveckling finns både stimulerande och hämmande faktorer. 
Några av dessa är:  
Kristalliserande upplevelser - en tidpunkt i livet då en intelligens väcks av något 
speciellt. Det kan ske när som helst i livet men inträffar ofta ganska tidigt i livet.  
Paralyserande upplevelser – en händelse som får en intelligens att “stängas av”, 
det kan ofta vara en händelse som gör att man känner ilska, skam, skuld eller 
rädsla.  
Tillgång till resurser eller mentorer – möjlighet att ha tillgång till materiella 
saker som är utvecklande för intelligensen, t.ex. musikinstrument, eller att få 
vägledning av personer som utvecklar intelligensen.   
Historiskt-kulturella faktorer – om man lever i en tid där talanger som hänger 
ihop med en viss intelligens värdesätts är det större chans att intelligensen kan 
utvecklas.  
Geografiska faktorer – beroende på din uppväxtmiljö kan du haft bättre eller 
sämre förutsättningar för att utveckla din intelligens.  
Familjefaktorer – kanske påverkade dina föräldrar dig så att någon intelligens 
fick stå tillbaka för en annan, exempelvis yrkesval.  
Personliga omständigheter – tillfälligheter som gjort att du inte fått möjlighet att 
utveckla dig själv.  
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Utvecklingen av intelligensen beror till stor del på hur miljön omkring dig ser ut. 
Armstrong sammanfattar MI-teorin genom följande:  
• Varje människa är intelligent på alla sju sätten 
• De flesta människor kan utveckla varje intelligens till en fullgod nivå. 
• Intelligenser samverkar vanligtvis på ett komplicerat sätt. 
• Det finns många sätt att vara intelligent på inom varje intelligens.  
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2.4 Vad säger läroplanen? 

Några direkta kopplingar till Gardners teorier går inte att finna i Lpo 94 (Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, 1994). Däremot finns det indirekta kopplingar 
eftersom läroplanen betonar vikten av att variera undervisningen som även 
Gardner gör. I den allmänna delen av läroplanen går att läsa att alla ska få 
likvärdig utbildning efter sin egen förmåga och efter sina egna behov. Varje 
enskild elev ska ges möjlighet att pröva olika uttrycksformer samt hitta de bästa 
förutsättningarna för sitt eget lärande. Följande punkter är hämtade ur läroplanen 
och är sådana att de relaterar till Gardners teorier.  

• Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
(s. 5) 

• Undervisningen ska vara saklig och allsidig. (s. 6) 

• Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (s. 6) 

• Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen inte göras lika för alla. (s. 6)  

• En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna ska 
få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De ska ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (s. 7) 

• Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 
och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former för den 
enskilde eleven balanseras och blir till en helhet. (s. 8)  

• Skolan skall främja elevers harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av ämnen och 
arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld 
som skolan utgör, skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande, där 
olika kunskapsformer är en del av en helhet. (s. 8) 

• Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för 
kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 
känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 
bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
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bildningsgång omfattar inslag av såväl manuellt som intellektuellt arbete. 
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (s. 8) 

• Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 
kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. ( s. 8) 
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3 TILLÄMPNING 

3.1 Miljön 

Gardners teorier ger nya förutsättningar för undervisningen och några 
metodhandböcker är redan skrivna. Gardner har själv inte skrivit hur lärare 
praktiskt kan använda hans teorier i undervisningen, detta lämnar han till dem 
som är pedagoger.  

Campbell (1997) menar att det som ofta hindrar lärare från att förändra sin 
undervisning är svårigheten att komma igång. Han ger förslag på hur arbetet kan 
startas: 

• Skapa miljön – den fysiska miljön måste förändras så att utrymme ges för olika 
sätt att lära. Det kan ske genom att gruppbord bildas efter antalet intelligenser 
som ska undervisas för. Om möjlighet finns kan flera klassrum utnyttjas.  

• Fastställ kursinnehållet – de lokala kursplanerna bestämmer till stor del vad 
som ska ingå i kursen. Campbell anser att det är viktigt att läraren har klart för 
sig hur stoffet ska behandlas. Exempel på arbetssätt kan bl.a. vara att arbeta 
med teman.  

• Fastställ det önskade resultat – vilka resultat förväntar jag mig av mina elever? 
Det är viktigt att se att målen nås så att undervisningen inte bara blir 
aktiviteter som egentligen inte ger eleverna något.  

Armstrong (1998) menar att klassrumsmiljön måste ses över och läraren ska ställa 
sig kritisk till det som ses. Ska de olika intelligenserna kunna tillgodose måste 
läraren ta reda på vad som underlättar respektive stör inlärningen. Exempel på 
detta kan vara möblering, tillgång till andra klassrum eller grupprum, material 
och böcker.  

3.2 Läraren 

”För att nå alla elever bör du se till att variera pedagogiken och att stimulera alla sju 
intelligenserna i din undervisning. Genom att variera arbetssättet med flera olika inslag 
ger du fler elever möjligheter att utveckla såväl de starka som svaga sidorna. Visst kommer 
vissa elever att visa motstånd mot en del aktiviteter, speciellt sådana som rör de sidor som 
de inte behärskar så väl, men med tiden kommer ändå elevernas inlärningskapacitet att 
öka och vi ger eleverna möjlighet att utveckla hela den personliga potentialen.” 
(Boström/Wallenberg 1997 s.23)  

Enligt Armstrong är: “MI-teorins största bidrag till utbildningen är kravet på att lärare 
måste utveckla sin teknik, sina verktyg och modeller och överge de vanligt förekommande 
metoder som enbart bygger på lingvistiska och logiska intelligenser.” (Armstrong 1994 
s.54) De flesta lärare behärskar inte alla områden och drar sig kanske för att 
exempelvis sjunga eller måla. För att undervisa efter MI-teorin behöver läraren 
inte behärska alla områden, men det är däremot viktigt att ta tillvara på andra 
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resurser inom de områdena. Exempel på detta kan vara att utnyttja andra lärare, 
be eleverna om hjälp eller att ta hjälp av den teknologin som skolan 
tillhandahåller.  

MI-teorin hjälper läraren att nå fler elever genom att få tillgång till nya 
undervisningssituationer, materiel och modeller. Lärarna förstår varför deras 
egna metoder fungerar olika bra för olika elever.  

En lärare som undervisar med MI-modellen skiljer sig från en traditionell lärare 
genom att hela tiden växla mellan olika framställningssätt. Detta kan göras genom 
att t.ex. föreläsa och skriva på tavlan, rita på tavlan och visa video för att 
illustrera, spela musik för att ge en bakgrund, illustrera, understryka något eller 
skapa en viss studiemiljö. Den praktiska erfarenheten tas till vara genom att 
skicka runt föremål, låta dem röra på sig eller bygga något. Eleverna varierar 
mellan att jobba självständigt, två och två eller i grupper. De får också tid till att 
planera och utföra sitt arbete, fundera över sig själva och sina personliga 
erfarenheter och känslor till det som studeras (Armstrong 1998). 

3.3 Undervisningen 

Vid undervisning med multipla intelligenser finns det enligt Lazear fyra 
nödvändiga steg för att bygga upp undervisningen och dessa innebär: 

Väcka intelligensen. Inlärning kan ske på många olika sätt och det finns flera 
metoder och tekniker för att väcka intelligensen. De olika intelligenserna är 
knutna till våra fem sinnen och förutom att använda dessa yttre sinnen kan  även 
använda intuition, insikter och metakognition.  

Förstärka intelligensen. För att förstärka intelligensen måste vi veta hur den 
fungerar, vilka förmågor och färdigheter som den innefattar och hur dessa kan 
användas. Liksom alla färdigheter behöver intelligenserna tränas regelbundet och 
använder vi dem inte så vet vi efter ett tag inte hur de kan användas. 

Undervisa för/med intelligensen. Nästan allt som undervisas är baserat på den 
lingvistiska eller matematiska intelligensen. Pedagoger måste lära sig att göra om 
materialet så att alla intelligenserna och därmed alla elever inkluderas i 
undervisningen.  

Överföra intelligensen. Målsättningen är att eleverna lär sig att använda de olika 
intelligenserna. När intelligenserna sedan finns i deras dagliga liv kan de använda 
dessa när de möter problem, både i och utanför skolan (Lazear 1994).  

Campbell (1997) menar att lärare ofta undervisar enligt sin egen främsta 
intelligens. För att se vilken eller vilka intelligenser som ofta försummas i 
undervisningen måste läraren utvärdera sig själv. Enligt Campbell kan läraren 
börja med att ta reda på sina främsta intelligenser för att sedan funder på vilka 
intelligenser som engageras med undervisningen och vilka som inte engageras. 
Följdfrågor på detta blir: varför förbiser jag denna intelligens, hur skulle jag 
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kunna göra för att få med den och vilka resurser behöver jag för att göra detta? 
När man svarat på dessa frågor kan man komma vidare med sin undervisning.   

När lärare planerar för MI-lektioner är det bästa sättet enligt Armstrong (1998) att 
fundera över hur det som ska läras ut kan översättas från en intelligens till en 
annan. Han ger en sjustegs-metod för att skapa lektionsplaneringar: 
• koncentrera sig på ett visst mål eller ämne 
• ställ viktiga MI-frågor 
• överväg möjligheterna 
• brainstorming 
• välj lämpliga aktiviteter 
• gör en tidsplan 
• genomför planen 

Undervisning med utgångspunkt i MI-modellen kan göras på flera sätt och varje 
lärare måste pröva sig fram för att hitta sin stil.  

3.4 Idéer för lektionsplanering i matematiken  

David Lazear är en av dem som har jobbat med att omsätta teorierna om multipla 
intelligenser till praktiskt arbete. Han har skrivit flera metodhandböcker och 
bland annat skriver han om hur de olika intelligenserna kan användas under 
matematiklektionerna. Följande idéer om lektionsplanering i matematik kommer 
från boken ”Åtta sätt att undervisa” (Lazear 1998).   

Lingvistisk intelligens 

Inom den lingvistiska intelligensen används språket som verktyg. I matematik är 
språket väldigt viktigt för den matematiska utvecklingen. Matematiska termer, att 
kunna tolka det som står i en uppgift och inte bara lösa algoritmer, att kunna 
förklara hur man löser en uppgift och att kunna göra egna räknesagor är 
värdefulla kunskaper för att komma vidare i det matematiska kunnandet. För de 
som är lingvistiskt intelligenta finns följande verktyg att använda för att lära sig 
matematik: 
• läsning 
• ordförråd/vokabulär 
• korrekt tal 
• journal eller dagboksanteckningar 
• kreativt skrivande 
• poesi 
• muntlig debatt 
• improviserade tal 
• humor eller roliga historier 
• historieberättande 

I matematiken skulle ovanstående kunna användas genom att eleverna hittar på 
och skriver ner uppgifter som kamraterna ska lösa och som de själva gör ett facit 
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till. Eleverna får själva förklara hur de löser ett problem och kamraterna får följa 
lösningen och sedan träna på andra liknande tal. Eleverna kan skriva ramsor eller 
dikter som innehåller matematiska termer eller som beskriver olika räknesätt. 
Tillsammans med en kamrat kan de lösa talen, den ene löser och den andre 
förklarar de olika stegen.  

Musikalisk intelligens 

De som är musikaliskt intelligenta behöver rytm eller musik för att lära sig bättre. 
I matematiken och musiken finns flera paralleller. Musik följer ofta bestämda 
mönster och formler, precis som matematiken. Ofta finns noter och takter med i 
matematikböckerna när det handlar om delar av det hela. För mindre barn 
används ofta sånger för att lära sig nya saker, de äldre barnen kanske kan 
komponera själva. De musikaliskt intelligenta har följande verktyg att tillgå när 
de lär sig nya saker: 
• rytmer 
• toner/röstljud 
• att komponera 
• slagverksövningar 
• att nynna 
• ljud från omgivningen 
• ljud från instrument 
• sång  
• klanger 
• framförande av musik 

Den musikaliska intelligensen kan användas i matematiken genom att sjunga om 
matematik, formler och olika beräkningar kan ingå i enkla sånger. Även trumslag 
och rytmlekar kan användas för att lära sig olika begrepp och räkneslag som 
addition, subtraktion, multiplikation och division.  

Logisk-matematisk intelligens 

För de som är matematiskt intelligenta innebär matematik oftast inte några större 
problem. Det som tilltalar dessa personer är att lösa problem, finna mönster och 
samband, tankenötter och logik. Den som är matematiskt intelligens har följande 
verktyg att arbeta med: 
• abstrakta symboler/formler 
• översikter, sammanfattningar 
• diagram 
• talföljder 
• beräkningar 
• att knäcka koder 
• att finna samband 
• syllogismer 
• att lösa problem 
• logiska spel/lekar 
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Den logisk-matematiska intelligensen kan användas i matematikundervisningen 
genom att låta eleverna lösa problem eller hitta på talföljder. Det kan vara bra att 
använda miniräknaren för att visa hur beräkningar går till. Den som är 
matematiskt intelligens lär sig bra med hjälp av metodbeskrivningar av 
matematiska formler. 

Spatial intelligens 

Spatialt intelligenta jobbar gärna med bilder, mönster och former. Detta är en del 
av matematiken inom bl.a. geometri, diagram och tabeller. Även inom andra 
områden av matematiken kan naturligtvis också bilder användas för att förklara. 
Att visa beräkningar med hjälp av bilder är ett verktyg som en del tar till när de 
vill förklara lite extra, men borde vara något som ständigt används.  För de som är 
spatialt intelligenta finns följande verktyg: 
• styrda fantasier 
• fria fantasier 
• färgscheman 
• mönster och former 
• målning 
• teckning 
• mindmapping 
• simuleringar 
• skulptering 
• visuella bilder 

I matematikundervisningen kan eleverna göra intervju-undersökningar och rita 
diagram över resultaten för att använda den spatiala intelligensen. Andra sätt är 
att använda synen och känseln för att uppskatta olika mått. 

Kinestetisk intelligens: 

De kinestetiskt intelligenta använder gärna sin kropp som hjälpmedel för att 
förstå och lära sig. I den traditionella matematikundervisningen är kanske inte 
tillämpningarna av den kinestetiska intelligensen så enkla att se. I ett förändrat 
undervisningssätt kan kroppen användas som ett verktyg för att förstå 
matematiken bättre. De kinestetiskt intelligenta har följande verktyg att använda: 
• folkdans/skapande dans 
• rollspel 
• gester och kroppsrörelser 
• drama 
• kampsporter 
• kroppsspråk 
• gymnastik/fysisk träning 
• mim 
• att uppfinna 
• sport/idrott 
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Genom att använda sig av kroppen för att göra mätningar kan den kinestetiska 
intelligensen i matematiken nås. Eleverna kan formge något som kräver 
matematiska beräkningar eller hitta på en lek där matematiska begrepp och 
beräkningar används. 

Interpersonell intelligens 

För de som är interpersonellt intelligenta passar grupparbete i olika former bra. I 
matematik jobbar eleverna ofta med problemlösning i grupp. När eleverna nått 
förståelse för ett moment är det viktigt att de också får förklara för någon annan 
vad de lärt sig. De interpersonellt intelligenta har följande verktyg att jobba med: 
• ge feedback 
• ha inlevelse i andras känslor 
• gemensamma inlärningsmetoder 
• personlig kommunikation 
• empatiövningar 
• arbetsdelning 
• samarbetsfärdigheter 
• att ta emot feedback 
• att känna på sig andras underliggande motiv 
• grupp-projekt 

Interpersonell intelligens i matematiken går att använda genom att låta eleverna 
jobba i grupper. Antingen får de lösa problem men de kan också få konstruera 
problem i grupperna. När de löser ett visst problem kan de få beskriva sina 
metoder för varandra.  

Intrapersonell intelligens 

De intrapersonellt intelligenta jobbar gärna själva och reflekterar i tysthet. Det är 
viktigt att kunna bedöma sig själv och sitt arbete. Likaväl som att jobba med 
problemlösning i grupp kan eleverna också jobba med det själva för att hitta egna 
lösningar och strategier för att lösa problemen. För de intrapersonellt intelligenta 
finns följande verktyg: 
• tysta reflektionsmetoder 
• metakognitionstekniker 
• tankestrategier 
• emotionell bearbetning 
• introspektion/självanalys 
• uppmärksamhetsövningar 
• kraftsamlingstekniker 
• resonemang på högre nivå 
• styrda, komplexa fantasier 
• koncentrationsövningar 

Den intrapersonella intelligensen kan nås genom att låta eleverna försöka finna 
tankemönster för olika matematiska problem. Eleverna kan få bedöma sina starka 
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och svaga sidor i matematikförståelse. De kan försöka knyta matematiska 
begrepp till områden utanför skolan.  
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4 METOD 
När jag läst om hur teorin om multipla intelligenser kan implementeras i 
undervisningen ville jag se om lärare använde något av teorin, medvetet eller 
omedvetet, i sin matematikundervisning. Jag valde att göra min empiriska 
undersökning genom intervjuer eftersom jag trodde att enkäter skulle ge mig för 
kortfattade svar. Ett annat alternativ hade varit att göra observationer men 
eftersom jag var intresserad av helheten av lärares undervisning och inte en 
lektion ryckt ur sitt sammanhang valde jag intervjuer.  

När jag skulle söka informanter till min undersökning ville jag komma i kontakt 
med lärare som undervisar i lägre årskurserna. Tanken med detta var att de 
träffar sina elever flera gånger varje dag, de har ofta ett klassrum där de håller till 
och de är vana att presentera helt nytt stoff för eleverna utan att ha tidigare 
erfarenheter att anknyta till. Min handledare och kurskamrater hjälpte mig med 
namn på lärare som de trodde kunde tänka sig att ställa upp. Jag valde ut fyra av 
dessa lärare, två manliga och två kvinnliga, på låg- och mellanstadiet. Lärarna 
hade arbetat som lärare i 10 år eller mer. Deras åldrar var 35-45 år. För att inte röja 
deras identiteter har jag valt att kalla dem för Andreas, Birgitta, Christer och 
Diana. 

När jag tog kontakt med informanterna presenterade jag mig och frågade om 
lärarna kunde tänka sig att ställa upp för en intervju om hur de arbetar i 
matematik. Jag valde att inte säga mer om arbetet eftersom jag ville att intervjun 
skulle vara så öppen som möjligt. Jag frågade redan då om jag fick spela in 
intervjuerna på band. Mitt syfte med intervjuerna var att hitta kopplingar till 
Gardners teorier, inte att hitta metoder för undervisningen. Min tanke var att 
ställa frågor som var kortfattade och öppna för att inte styra dem. Frågorna 
ställdes utan att lärarna visste något om syftet med intervjun. Detta gjorde jag för 
att undvika tillrättalagda svar så att jag själv kunde göra eventuella kopplingar till 
Gardners teorier.  

Frågorna jag ställde var: 

• Hur arbetar du i matematik? 

• Vad är ditt syfte?  

• Beskriv någon metod i detalj ( ex. bråkform, geometri, skala, vikt, volym). 

Alla intervjuer genomfördes på respektive skola och jag fick därigenom möjlighet 
att se klassrum, material, tillgång till grupprum m.m. Innan intervjun 
informerades läraren om intervjuns upplägg. De fick se frågorna och jag bad dem 
att ge så berättande svar som möjligt. Jag spelade in intervjuerna på band för inte 
behöva anteckna under intervjun och för att senare kunna gå tillbaka och lyssna 
på vad som sagts. Lärarna fick i förväg veta hur jag skulle använda deras 
intervjuer. Varje besök tog ca 1-2 timmar och av den tiden varade intervjuerna 
mellan ca en timme och resten av tiden fick jag se klassrum och material. 
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Efter varje intervju skrev jag ner intervjun ordagrant på datorn. Därefter 
sammanfattade jag varje intervju var för sig i resultatdelen. Min sammanfattning 
av varje intervju innehåller även citat från intervjuerna.  
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5 RESULTAT 

5.1 Intervju nr. 1 Andreas 

Andreas undervisar på mellanstadiet där barnen i klassen är åldersblandade. 
Undervisningen är ibland åldersblandad och ibland åldershomogen.  

Nyckelordet i Andreas undervisning är individualisering. Under skoldagen finns 
det pass med eget arbete inlagt så eleverna själva kan välja när de vill jobba med 
olika saker. Genomgångar kan Andreas ha med små grupper som valt att jobba 
med matematik under passet.  

Det finns pass som är nivågrupperade då alla jobbar med matematik och där 
Andreas har genomgångar med hela gruppen. Arbetet som eleverna gör kan 
innebära att jobba i boken, jobba med problemlösning eller att jobba praktiskt 
med matematik. Hur mycket som ska räknas i boken bestäms av de nationella 
proven och de kunskaper som behövs där. Planeringen är uppdelad enligt 
följande: vissa uppgifter ska alla räkna, vissa uppgifter görs gemensamt på tavlan 
och slutligen finns lite svårare uppgifter som inte alla behöver göra. Eleverna gör 
en egen veckoplanering för att hinna de tal de ska göra.  

Andreas visade materiel som eleverna hade att jobba med om de ville. Materialet 
innebar praktiskt arbete och användes ofta av dem som behövde det. Där fanns 
kortspel, måttband, klockor, pengar, tärningar, bråkstaplar och olika program på 
datorn.  

Andreas gav exempel på olika arbetsområde och berättade hur en del av 
undervisningen där sett ut. ”När vi pratade om enheter var klassen ute och gick en 
kilometer för att få en uppfattning om hur långt det var. På samma område använder vi 
oss av vikter och måttband”.  

”Division är ett område som många tycker är knepigt och där använder vi klossar för att 
få konkret materiel att jobba med. Många jobbar länge med klossarna för att sedan gå över 
till att jobba parallellt med konkret material och symboler. Slutligen kan de helt jobba med 
symbolspråk. Arbetsmiljön i klassen är sådan att eleverna kan jobba hur de vill utan att 
”skämmas” för att de inte förstår.” 

Andreas arbetssätt har tydliga inslag av praktiskt arbete. Han låter barnen röra sig 
och det finns möjlighet att visuellt och taktilt jobba med matte i hans klassrum. 
För att göra detta möjligt finns det en hel del inköpt material som kan användas 
vid behov. Vill barnen jobba tillsammans eller själva kan de välja mellan att jobba 
i klassrummet respektive i grupprum. De har också möjlighet att ibland välja när 
de vill jobba med respektive ämne eftersom schemat inte är indelat i traditionella 
lektioner.  Huvuddelen av matematikundervisning baseras på bokens uppgifter. I 
boken finns en del uppgifter som kan lösas praktiskt men mest är det teoretiska 
uppgifter.  
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5.2 Intervju nr. 2 Birgitta 

Birgitta jobbar i en sjätteklass. Målet är att individualisera så mycket som möjligt. 
Arbetet varierar mellan individuellt arbete i boken och gruppuppgifter där 
eleverna får prata matte.  Gruppuppgifterna får de ibland av Birgitta och ibland 
gör de uppgifterna själva. Gruppuppgifterna är av olika karaktär, ibland är det 
uppgifter på ett papper, ibland består uppgiften av att de ska ringa runt och 
jämföra priser.  

Birgitta säger att matematiken i klassrummet är ganska fri, ofta vill lärarna ”testa 
om det går”. Vinsterna med att jobba fritt är att eleverna tillägnat sig ett 
matematiskt språk. Birgitta försöker alltid tänka igenom varför hon gör vissa 
moment i undervisningen. Hon berättar att de har prov på både gamla och nya 
områden varje månad.  Tanken med det är dels att se hur mycket av den gamla 
kunskapen som är befäst och dels att vänja eleverna vid provsituationer som de 
framförallt kommer att möta på högstadiet. I undervisningen försöker Birgitta 
också att integrera så många olika ämnen som möjligt.  

Birgitta har noggranna genomgångar för hela klassen ungefär en gång i veckan 
även om eleverna har kommit olika långt. Om det går trögt blir det flera. ”Det 
viktigaste man har att göra som lärare är att bibehålla lusten. Sen älskar inte alla matte, 
men för en del är det väldigt motigt och väldigt jobbigt och väldigt kämpigt om man inte 
har det logiska tänkandet. För dem måste man ge allt det stöd man bara kan”.  

Genomgångarna är ibland av praktisk karaktär. ”Vad gäller bråkform brukar vi 
klippa och klistra till en början, man gör en cirkel och man delar in den och man målar. Vi 
gör det tillsammans, vi gör en halva röd och en tredjedel och fjärdedel blå och grön, lite 
mer laborativt. Vi jobbar sedan mer gemensamt med olika delar man visar på OH och dom 
får förklara hur de tänker och berätta och så, för att sen gå in på uppställning med 
bråktal.” Birgitta menar att det är viktigt att vara noga med hur räknar ska gå till. 
De börjar laborativt och fortsätter på annat sätt med genomgångar. Hon tycker att 
det är viktigt att eleverna förstår varför och hur.  

”Geometri brukar sällan vara så svårt för att formerna har de ofta med sig när de kommer 
i fyran. Det vet vad triangel, cirkel och kvadrat är. Där jobbar vi också med att klippa, 
klistra, rita, kanske plocka in figurer, leta var finns det i klassrummet, var finns det i 
naturen och går ut och kollar”. De pratar alltid om vad man har för nytta av att 
kunna det här. Birgitta tycker att det är viktigt att ge dem redskapet att matte inte 
bara är matte på pappret i skolan utan något som har så mycket med det verkliga 
livet att göra. Ofta delar de upp ämnet i skolmatte och annat. 

 Besvärliga områden i matten är bl.a. area, omkrets och volym. Även här jobbar de 
laborativt med hjälp av snören och annat. De flesta hinner inte komma in på 
volym på mellanstadiet. 

”Skala är också lite knepigt att få alla att förstå. Det är sällan att man får alla att förstå. 
Där kan man ju mäta blyertspennor och rita den dubbelt så stor. Man kan rita av sitt 
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suddgummi fyra gånger så stort. Man kan förminska ett fönster eller ett teckningspapper 
eller en bok och resonera om det. Sen brukar jag använda kartor för det är ett så tydligt 
exempel. Man kan ta en orienteringskarta över området där man bor, man ser sitt hus hur 
litet det är och man resonerar om många gångers förminskning det är, eller kan man 
använda flygfoto. De får själva rita och upptäcka hur det är”.  

De som inte hänger med tar Birgitta ut i små grupper och har fler noggrannare 
genomgångar med. I klassrummet sitter de i grupper för att fråga, förklara och 
lära av varandra. Det innebär att både den som förklarar och den som får hjälp lär 
sig. Birgitta önskar att det fanns specialundervisning för de som efter flera 
genomgångar ändå inte förstått. Hon känner sig ofta otillräcklig och säger att ”det 
är som att man försöker trolla med knäna”.  

Fem lektioner om vardera 40 minuter jobbar de med matte varje vecka. Fyra av 
dessa jobbar de i boken och en gång har de genomgång eller någon annan sorts 
matte. Varje vecka har de läxa, dels en del med det de håller på med och dels en 
kluring. Birgitta försöker att tänka på att hon både pratar och visar och tar in 
praktiska delar som att bygga, klistra och klippa därför att för några är det bäst att 
få känna att de tillverkar något.  När barnen går på lågstadiet ritar de till många 
uppgifter. När de kommer till mellanstadiet tror de att det är förbjudet att rita 
bara för att de använder ett räknehäfte och att det ska vara snyggt.  ”Har man inte 
logiskt tänkande är matte ett otroligt besvärligt ämne. Det kanske då är bättre att man lär 
sig uppställningar, tekniskt räknande och lägger förståelsen åt sidan, bara så att man 
klarar det enklaste. Det är viktigt att lärare reflekterar”. 

Birgitta matematikundervisning är varierad. När Birgitta pratar framgår det 
tydligt att hon har tänkt igenom sin undervisning. När hon prövar något nytt gör 
hon det med förhoppningen att nå ett visst resultat. Birgitta försöker få eleverna 
att prata matematik, både själva och med henne själv. Birgitta låter eleverna 
använda sig av olika material för att ge bilder och figurer åt beräkningarna. 
Mycket av materialet har hon gjort själv. Hon är intresserad av bild och det märks 
i hennes undervisning. Hela tiden återkommer hon till de elever som inte har det 
logiska tänkandet. Hon försöker att nå dem med andra metoder än att bara 
förklara och låta dem räkna, men menar att lära sig utantill kan vara ett sista sätt 
om inget annat fungerar. Eleverna får både jobba ensamma och i grupp. Det 
saknas grupprum för de som behöver lugn och ro och vill arbeta själva. 
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5.3 Intervju nr. 3 Christer 

Christer undervisar i en åldersblandad klass på mellanstadiet. Arbetet i 
matematik består av olika delar. Basen är elevens eget arbete, det vill säga att 
traditionellt arbeta i boken men med individuella inslag. De har precis börjat med 
att eleverna ska träna sig i att sätta upp egna mål för veckans arbete. I början av 
veckan får de en planeringslapp, där de skriver upp var de är och vad de ska vara 
när veckan är slut. Sedan får de utrymme för att utvärdera i slutet av veckan; 
hade de satt ett rimligt mål, vad var det som gjorde att de inte nådde målet eller 
om de har andra funderingar. ”Det har tagits emot mycket positivt av eleverna. De 
räknar ungefär dubbelt så fort. Det kan ju vara nyhetens behag. Många tyckte att det var 
jättekul. Från och med nu jobbar de på i egen takt. De får beställa genomgångar av mig”. 
Christer har en journal för varje elev för att ha koll på vad de har gjort och vad de 
har för resultat. Han fyller i när de börjar jobba på ett kapitel, vad de hade för 
resultat på diagnosen, vilket plan som de har valt att göra under den tiden. 

 De gör ett prov efter två kapitel. Tanken är att det ska passa alla bättre eftersom 
de har olika förmåga och intresse. Christer hoppas att med detta arbetssätt få mer 
tid över till dem som han tror behöver det. Eftersom alla är på olika kapitel 
kommer ingen känna att de ligger efter. Han tror även att det kommer bli lättare 
att göra individuella avvikelser. T.ex. berättar han om en kille i klassen som är 
väldigt duktig i matte. Han börjar med att göra diagnosen, utifrån det bestäms 
vad han senare ska göra.  

Varje vecka har de något som kallas mattebeting i läxa. Det har de för att repetera 
sånt som de har arbetat med tidigare. Boken är uppdelad så att ett område 
innehåller t.ex. division. Mattebetinget innehåller sådant som de inte håller på 
med just nu. Dessutom har de multiplikationstabellsträning. En gång per termin 
kör de igenom alla tabeller.  

”En gång i veckan är det schemalagt problemlösning i halvklass. Det är en väldigt 
uppskattad lektion. Då sitter de oftast tre och tre, och så får de problem. Ett problem var: 
på hur många sätt kan du välja tre kulor glass av sex sorter, ordning spelar roll. 
Uppgiften löstes på varierande sätt, alla insåg inte hur man skulle göra utan det var 
någon i grupperna som kunde lösa den. Jag styrde ju grupperna så. Ibland sätter jag de 
duktiga ihop, det varierar. Det är mycket tolkningar, som ett språk. En annan uppgift var: 
Alice i underlandet är en kvarts meter. Sedan åt hon en kaka som gjorde att hon växte till 
tre meter. Hur lång blir du om du äter en sådan kaka? En del tolkar det som att man växte 
2,75. Andra ser att hon har vuxit tolv gånger. Ett annat exempel: Någon gör en 
cirkelformad bana, diametern är 10 meter, hur långt är ett varv? Antingen får de väl 
klippa till ett tio meter långt snöre och tänka utifrån det. Eller om man först förminskar 
den tio gånger. Det är öppet hur man väljer att lösa uppgifterna. Såna uppgifter vill 
eleverna ha”.  

Många barn i klassen vill ha genomgångar. De säger att läraren lärde dem detta. 
Christer översätter undervisning med ”att visa på”. Han menar att han inte kan 
ösa i dem kunskaper eller lära dem, det han kan göra är att få dem att börja tänka. 
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Han tycker att genomgångar är viktiga men de får inte bli långa, max tio minuter. 
Det är också så att han behöver fånga upp dem när de varit ute på rast. Han tror 
att många kommer att sakna genomgångar nu när de arbetar på det nya sättet. 
Eleverna gör mer fel än tidigare. Ofta när de löser problem jobbar de praktiskt 
med matematiken, men dyker det upp saker i boken så får de gå till slöjden om 
det behövs. Det händer att de dramatiserar problem ibland också. ”Huvuddelen av 
arbetet är med räknehäfte och bok så är det ju, det andra är mer inslag. Jag tror att 
eleverna upplever en frihet, de tänker inte: får man göra så. Men de frågar alltid kan 
jag…”  

Christer försöker förbereda eleverna för ett nytt kapitel på 
problemlösningslektionerna så att de känner igen det när de sedan börjar med 
kapitlet. När han träffat på speciella svårigheter använder han sig av andra 
ämnen. De har använt lera när de håller på med bråk och de använder sig av 
bilder. Det gäller att hitta andra sätt och fler än de som står i boken. Christer 
försöker skapa tid till de elever som har det svårt och sitter då ner med dem 
själva.  

Christer är ganska styrd av boken. I boken finns uppgifter där eleverna kan jobba 
praktiskt. De får gärna lösa dessa men det är inte mycket material som finns 
framme. Christer försöker istället själv tillgodose elevernas olika behov med 
individuella förklaringar. När de har problemlösning finns det stora möjligheter 
för eleverna att jobba tillsammans med andra. För de som vill jobba själva i lugn 
och ro finns det grupprum att gå till.  
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5.4 Intervju nr. 4 Diana 

Diana undervisar i en åldersblandad klass i årskurs 0-3. Hennes klassrum ger inte 
en bild av en vanlig ”skolsal”. Det finns bilder, små “kom-ihåg” och räkneregler 
på väggarna. I fönstren finns det massor av blommor som eleverna har sått. På 
ena väggen finns en hylla som är full av material att jobba med. Undervisningen 
är fritt uppbyggd, var och en jobbar med sin egen planering vilket betyder att de 
t.ex. räknar vid olika tillfällen. Diana menar att hon försöker variera sin 
undervisning så mycket som möjligt och tror att hon på så vis kan få den att passa 
någon elev. 

Barnen får gärna flytta på sig och vill de samarbeta och behöver prata finns det 
små grupprum att gå till. Hon försöker att ha så mycket olika sorts material som 
möjligt. När hon går igenom med varje barn försöker hon att göra det på olika sätt 
och se vilket som fungerar bäst. “Materialet kan ju vara dels sånt som är att plocka 
med, för händernas skull. Det kan också vara sånt som är vackert, vackert att göra mönster 
med och vackert att lägga upp när man arbetar med det. Man kan måla och rita mycket till 
matte och jag har blivit väldigt förtjust i de centimeterrutade papperen man kan göra 
väldigt mycket om man tar olika färger och man målar upp alla räknesätten. Sjunga eller 
ramsa, förklara och många olika material för känslans skull och så”. 

 Eleverna arbetar med problemlösning i smågrupper för att resonera om saker, för 
att visa att de kan tänka olika och då upptäcker barnen också att de fungerar olika 
och tänker på olika sätt. Alla undervisas inte samtidigt vilket gör att Diana kan 
använda det hon tycker passar för dem hon undervisar.  

”När man har diagnos i matte och man märker att det blir fel eller rätt och så frågar man 
hur de har tänkt så märker man att det är väldigt olika och att man får förklara på olika 
sätt. När man arbetar med t.ex. algoritmer behöver kanske någon elev som är väldigt 
strukturerad bara en förklaring att så här går det till och så gör han så för att han har lärt 
sig att det är så man gör. För dem som det är lite svårare för så måste man göra bilder eller 
pengar eller växla och göra det mycket tydligare så att man förstår på ett helt annat sätt. I 
längden så tror jag att de har igen det, det är lättare att komma ihåg någonting som man 
har lärt sig genom att man har förstått hur det går till än att man har lärt sig det för att 
det är så det är”.  

Diana tror att mångfalden är viktig för då kan eleverna välja och de kan prova 
olika sätt och se vilket som passar dem bäst. Hon vill ” bjuda på”  mycket så att de 
kan ta för sig. 

Positionssystemet menar hon är något som är viktigt att få klart för sig. När de 
pratar om positioner använder de sig bl.a. av pengar och av centimo (klossar och 
stavar). I början använder de dem konkret med klossar och stavar och växlar dem 
mot sifferkort. Så småningom går de över till bilder av centimon som visar tydligt 
hur mycket det är för att helt gå över siffror. Genom att konkret växla tusental, 
hundratal och tiostavar så kan de som behöver plocka med händerna göra det och 
de som behöver se dem framför sig gör det.  
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De arbetar med arbetsblad som inte är direktkopierade utan inspirerade av olika 
matteböcker. Diana och de andra lärarna på skolan gör materialet. De försöker 
hålla sig till matematiska områden och öka på nivån efterhand.  Det är hela tiden 
en ständig utveckling av materialet. ”Eleverna har fått sätta in bladen i en pärm. När 
de gjort en så där en femtio blad eller lagom tjock har de fått binda in det och göra en 
framsida och baksida och plasta in den. De har tejpat ihop ryggen och satt band så att det 
verkligen går att bläddra i den, så att det blir en egen bok som man själv har gjort. 

Diana har kommit långt i sitt arbete med att låta eleverna jobba som de bäst 
behöver.  Det finns massor med material att jobba med, både i matematik och i 
annat. Eftersom de inte har någon lärobok blir det heller inte styrda av den. Alla 
moment som de gör, gör de på flera olika sätt. Diana är väl medveten om vikten 
av att variera sig och att varje barn får lära på sitt sätt.  
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6 RESULTATDISKUSSION 
De lärare jag träffade är engagerade lärare som funderar mycket över sin 
undervisning. De inser att alla elever inte lär sig på samma sätt och har anpassat 
sin undervisning på olika sätt för dessa elever. Den stora skillnaden mellan dessa 
lärares undervisning och Gardners teorier är att de oftast väljer att variera sin 
undervisning när någon inte förstår. Gardner (1994) menar att alla genom att lära 
sig på sitt sätt kan utveckla sitt lärande till nya nivåer.  

Tre av lärarna jag mötte är styrda av läroböckerna och menar att eleverna måste 
jobba i boken för att ”hinna med”. Den fjärde läraren, Diana, gör sitt eget material 
och har därför gått ifrån läroböckerna. För henne var också det egna räknandet 
viktigt men styrde inte undervisningen lika hårt. En orsak till detta kan vara att 
hon undervisade på lågstadiet och de andra lärarna undervisade på 
mellanstadiet.  

Gemensamt för lärarna var att de hade svårt att beskriva sitt arbete konkret. När 
de skulle beskriva en metod i detalj blev svaret ofta: ”man kan t.ex. …”. Jag 
försökte då med följdfrågor för att förtydliga men fick inte klarare svar då heller. 
Jag tror att detta kan bero på att lärarna inte tänkt igenom sitt arbetssätt fullt ut 
och därför inte har klart för sig själva varför de gör vissa moment. Det kan också 
vara så att lärare inte är vana att prata om sitt arbete och motivera varför de gör 
vissa moment och därför inte kan beskriva sina tankar bakom arbetet med ord.    

Campbell (1997) anser att lärare ofta undervisar enligt sin egen främsta intelligens 
samt att de styr sin undervisning efter läroböckernas upplägg. De läroböcker de 
använder vänder sig främst till de elever som är språkligt och matematiskt 
intelligenta. I intervjuerna märktes det att alla lärarna hade lagt tyngdpunkten på 
läroboksarbetet eftersom det tillsammans med stenciler förekom oftast. Detta var 
inget de reflekterade över utan såg som naturligt.  

Den lingvistiska intelligensen används hela tiden i matematikundervisningen 
eftersom räkning medför läsning. När lärare går igenom olika moment muntligt 
gynnas de lingvistiskt intelligenta.  

Birgitta och Diana var båda intresserade av bild och i deras undervisning fanns 
bild och form med som tydliga inslag. Den spatiala intelligensen finns på så sätt 
med i deras undervisning. De jobbade med bilder och lera för att formge och få 
bilder till det de skulle räkna ut. Även Andreas och Christer använde bilder i sin 
undervisning men mer som förklaringsmodell än att eleverna själva gjorde bilder.  

Den matematiska intelligensen används hela tiden i matematikundervisningen 
hos lärarna. För Andreas, Christer och Diana är denna intelligens särskilt viktig 
eftersom de själva gillar struktur. Detta visade sig genom att de hade journaler 
och planeringar som de själva och eleverna organiserade arbetet efter. Deras 
arbete präglades av den matematiska intelligensen med regler och tydlighet.  
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Den enda läraren som använde den musikaliska intelligensen i arbetet var Diana.  
Hon sa själv att hon inte var musikalisk men ville erbjuda eleverna så många sätt 
att lära sig på som möjligt. Med hjälp av ramsor och sånger lärde de sig 
matematiska ord och räkneregler. Detta material gjorde hon eller hennes kollegor 
själva.  Jag tror att det finns mer av den musikaliska intelligensen på lågstadiet än 
på mellanstadiet. Arbetet på mellanstadiet är mer styrt av att hinna med boken 
och lärare tar inte tid till att leka fram kunskap. Dessutom tror jag att många 
lärare känner sig osäkra på sin egen musikaliska förmåga  

Den kinestetiska intelligensen användes i liten utsträckning av alla lärare. 
Andreas gav som exempel när han undervisade geometri, att eleverna fick röra 
sig för att uppskatta sträckor. Birgitta gav inga tydliga exempel men nämnde att 
eleverna ibland fick gå ut i naturen för att leta efter former. Christer sa att 
eleverna ibland själva valde att lösa problem genom att röra sig och hämta 
material. Detta var främst inom geometrin. Diana använde sig av den kinestetiska 
intelligensen genom rörelsesånger och material att ”plocka med”. 

Alla fyra lärarna insåg att en del elever behövde prata och samarbeta för att lära 
sig mer matematik medan andra ville ha lugn och ro. De hade löst detta på lite 
olika sätt bland annat på grund av tillgång till lokaler. Andreas, Christer och 
Diana har tillgång till grupprum som eleverna ibland kunde gå till.  Birgitta och 
Christer försöker att ha problemlösning en lektion per vecka. Diana har 
individualiserat sin undervisning så att de varken jobbar med samma uppgifter 
eller vid samma tidpunkt under dagen. Det fanns ändå möjlighet för eleverna att 
jobba tillsammans. De fyra lärarna hade alltså lite olika förutsättningar att 
tillgodose de personliga intelligenserna och till största delen styrdes detta av 
tillgången till lokaler.  

Jag tycker att det finns kopplingar till Gardners teorier i de olika lärarnas 
matematikundervisning. Ovan har jag beskrivit de kopplingar som jag kan se 
genom att knyta respektive lärares metoder till de olika intelligenserna. De 
intelligenser som används oftast i undervisningen är lingvistisk och matematisk 
intelligens. Detta är inget överraskande eftersom undervisning enligt min 
erfarenhet ofta är muntlig eller skriftlig och på så vis tilltalar de lingvistiskt 
intelligenta. Ämnet matematik innehåller de delar som de matematiskt 
intelligenta är bra på, precis som namnet säger. Den spatiala intelligensen 
används av alla lärarna men det var inte alla som använde den regelbundet i 
undervisningen. Denna intelligens var, förutom de två tidigare nämnda, lättast att 
se tecken av i undervisningen hos alla lärarna. Den musikaliska intelligensen 
fanns som en del av undervisningen hos en lärare. Det är den intelligens som jag 
tror att många tycker är svår att få med vilket jag tror dels beror på avsaknaden 
av material och dels på osäkerhet hos lärarna. Den kinestetiska intelligensen 
användes av alla lärarna i liten utsträckning och då främst inom särskilda 
områden som geometri. De personliga intelligenserna fanns som en naturlig del i 
undervisningen eftersom lärarna varierade sitt arbetssätt. 
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7 DISKUSSION 
Gardner har fastställt sju intelligenser men menar att det finns fler. Oavsett om jag 
som lärare väljer att jobba efter Gardners teorier eller inte tycker jag att det är 
viktigt att fundera över intelligensbegreppet och elevers sätt att lära sig. Som 
skolsituationen ser ut idag är det enligt min erfarenhet många elever som inte når 
målen.  

Gardners sätt att se på intelligens och inlärning gör att lärare får nya metoder och 
verktyg för att möta dessa elever. Gardner säger själv att han inte är någon 
pedagog och det är pedagogers uppgift att omsätta hans idéer till den verkliga 
skolsituationen (Gardner 1994).  

Jag tycker att det finns mycket i läroplanen som kan kopplas samman med 
Gardners teorier. Jag tittade på några punkter i den allmänna delen som beskriver 
skolans uppgifter. Genomgående betonas den enskilde eleven och hur den ska få 
möjlighet att få allsidig undervisning. Skolan ska enligt läroplanen anpassa sin 
undervisning till elevernas förutsättningar. Jag undrar hur lärarna kan anpassa 
undervisningen till elevernas förutsättningar om de inte vet vad dessa är. Genom 
att ta till vara på vad eleverna kan och hur de bäst lär sig tror jag att vi kommer 
att öka motivationen att vilja lära sig.  I läroplanen återkommer också på flera 
ställen uttalandet att skolan ska ge utrymme för olika kunskapsformer. För att 
komma vidare i rollen som pedagoger och skolutvecklare tror jag att vi måste ta 
till oss det som står i läroplanen och se hur undervisningen bäst kan se ut efter 
den.   

Jag tycker att undervisning av tradition framförallt är inriktad på den lingvistiska 
och den matematiska intelligensen. Dessa intelligenser nämns inte speciellt i 
läroplanen vilket jag tror beror på att de anses som självklara delar av 
undervisningen. Gardner (1994) beskriver de lingvistiskt intelligenta bland annat 
genom att de behärskar språket muntligt och skriftligt. De matematiskt 
intelligenta beskriver han genom termer som logiskt tänkande. Som jag nämnt 
tidigare finns matematikämnets delar inom den matematiska intelligensen. Den 
lingvistiska delen finns med genom lärarnas undervisning och läroböckernas 
uppbyggnad. Lärarna jag intervjuade använde sig av dessa intelligenser hela 
tiden och det var inget de reflekterade över.  

De spatiala, kinestetiska och musikaliska intelligenserna är mer kommenterade i  
läroplanen. Där står att står att de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 
och estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Det står vidare att drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet. Däremot står det inte hur ofta eller på vilket sätt detta ska finnas i 
undervisningen. Läroplanen är skriven med stora utrymmen för tolkningar och 
för många är den traditionella undervisningen ändå den som styr. De spatiala och 
kinestetiska intelligenserna används ofta på de lägre stadierna men i de högre 
årskurserna tappas de bort. Gardner (1994) beskriver den spatiala intelligensen 
med att ha en känsla för form och mönster. De kinestetiskt intelligenta beskriver 
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han som skickliga med att använda händerna. Den musikaliska intelligensen 
beskriver Gardner med hjälp av ord som rytm och tonalitet. Lazear (1998) 
beskriver hur dessa intelligenser enkelt kan fås med i undervisningen genom att 
bland annat rita eller tänka bilder och figurer till olika räknesätt och uppgifter.  
Den musikaliska intelligensen kan fås med genom att sjunga begrepp och 
räknesätt. Synen, känseln eller hela kroppen kan användas för att få en känsla för 
olika mått. Mattespel, mattelekar och mattesånger eller ramsor är också något som 
kan användas. Det finns färdigt material som tilltalar dessa intelligenser eller så 
kan eleverna eller läraren tillverka eget. De lärare som jag intervjuat använde den 
spatiala intelligensen som en del i sin undervisning. Ofta förklarade de nya 
moment med hjälp av bilder eller modeller. Även de läromedel som de använder 
sig av, använder bilder för att förklara. Dessutom ska eleverna ibland göra egna 
bilder i uppgifterna. Den kinestetiska intelligensen användes sällan av de fyra 
lärarna som jag intervjuade. Kanske beror detta på att det blir ”stökigt”, det är 
lättare att låta eleverna sitta och räkna. De använde den kinestetiska intelligensen 
främst inom området geometri genom att använda kroppen för att mäta eller 
uppfatta olika former. Den musikaliska intelligensen användes endast av en 
lärare och då som sånger eller rytmövningar.  

De personliga intelligenserna nämns inte heller speciellt i läroplanen. Det som 
nämns är att arbetsformer ska varieras och att förutsättningar ska ges för eleven 
att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt. Min erfarenhet är att de 
personliga intelligenserna ofta tillgodoses i skolan eftersom lärare varierar 
arbetsformerna mellan eget arbete, pararbete och grupparbete.  Gardner (1994) 
beskriver den interpersonella intelligensen med förmåga att skilja på signaler som 
andra människor ger. Den intrapersonella intelligensen beskriver han som 
förmåga att ha kunskap om sig själv. För att utveckla dessa intelligenser tror jag 
att ett varierat arbetssätt är nödvändigt. En förutsättning för att få förmåga att läsa 
av andra människors signaler är att man får tillfälle att arbeta tillsammans i 
grupp. För att utveckla kunskap om sig själv måste man få jobba själv och lära 
känna sina egna gränser. Lazear (1998) tar upp olika arbetsformer för att 
tillgodose dessa intelligenser. De lärare jag intervjuade varierade arbetsformerna 
genom att låta eleverna jobba själva, i par eller i grupper.  

Gardners sätt att se på intelligenser är nytt och ändå är många lärare medvetna 
om att alla barn är olika. Det har tydligt framgått under intervjuerna att lärarna 
uppmärksammat de som behöver andra hjälpmedel än boken för att lära sig 
matematik. Lärarna jag intervjuat har det gemensamt att de tänker mycket på hur 
de undervisar och varför. En del av dem har gjort praktiskt material som eleverna 
kan använda. Andra jobbar mer med matematiska problem. Tyvärr är alla utom 
en styrda av att ”hinna med boken”, vilket gör att deras egna idéer kommer i 
andra hand. De lärare jag träffat undervisar på flera sätt men de ser praktiskt 
arbete som inslag. För att tillgodose alla elevers behov skulle de praktiska 
inslagen ske oftare.  

Det som är mest slående under alla intervjuer är att lärare har svårt för att 
beskriva sitt eget arbete. Jag ville ha exempel på vad de gör, men de svarade ofta i 
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stil med att ”man kan ju använda rörelselekar, sånger och ramsor”. Jag fick se alla 
klassrummen vilket gjorde det lite enklare att se vilket utbud som fanns. Jag tror 
att de lärare jag intervjuade hade tänkt igenom sin undervisning och visste själva 
varför de gjorde olika moment. Däremot var de inte vana vid att prata om sitt 
arbetssätt och kunde därför inte beskriva det. Jag tror att deras svar hade blivit 
tydligare om de visste syftet med intervjun. Eftersom de inte visste om 
inriktningen på mitt arbete blev de nog försiktiga för att inte utlämna för mycket 
om sig själva. Jag skulle i efterhand ändå inte lägga upp intervjuerna annorlunda 
eftersom jag fick ärliga svar utan vinkling. 

Armstrong (1998), Lazear (1998) och Campbell (1997) är några av dem som 
vidareutvecklat Gardners idéer för undervisningen. Deras metoder för MI-
undervisning har utarbetats under flera år och ger kanske ett intryck av att vara 
omöjliga för den enskilde läraren att genomföra. Jag tror att man som lärare måste 
ta ett steg i taget och se de små vinsterna för varje förändring man gör. Det går 
inte att applicera en färdig modell på sin skola eller i sitt klassrum utan den egna 
modellen måste jobbas fram efter min och skolans förutsättningar. I 
matematikämnet tror jag att det finns stora vinster med att fundera över hur 
undervisningen kan förändras. Det som erbjuds i böckerna är för dem som har 
det logiska tänkandet men det är upp till oss lärare om vi kan få med de andra. 

Jag tror att många fler skulle tycka att matematik skulle vara roligt om de fick lära 
sig på ”sitt sätt”. Campbell säger att lärare undervisar helst efter sin egen främsta 
intelligens. För att förändra undervisningen måste små förändringar ske och 
kanske kan en början är att förklara varje nytt moment så att två intelligenser nås. 
Efterhand byggs arbetet på och förrådet av övningar och material ökar. Förutom 
Gardner finns det många andra som också betonar värdet av att variera sin 
undervisning och att jobba med laborativt material. Gudrun Malmer är en av de 
svenska pedagogerna som jobbat med elever med inlärningssvårigheter och 
laborativt material. Hon skriver: ”Elever har ett stort behov av konkretion men också 
av stimulans och omväxling. Vi vet att många elever tycker att matematik är svårt och då 
blir det också tråkigt. Elever med matematiksvårigheter har i allmänhet svag 
abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, mycket beroende på att deras ordförråd 
ofta är allt för begränsat. Men om de får arbeta med hand och öga i kombination med att de 
berättar vad de gör och ser blir förutsättningarna för deras begreppsbildning väsentligt 
större. De laborativa inslagen tycker de är roliga och då går det också lättare att tänja på 
den annars ganska kortvariga koncentrationsförmågan” (Malmer 1999 s. 92). Det finns 
många likheter mellan Malmers tankar och Gardners teorier. Som jag ser det är 
det inte vilken modell jag väljer viktigast, utan att jag reflekterar över mina 
metoder och inser att alla elever är olika. 

I min undervisning vill jag gärna använda det jag läst av Gardner och andra. 
Naturligtvis funderar jag på hur jag ska göra det. Liksom många andra styrs jag 
av läroboken och att ”hinna med” men jag hoppas att jag genom att vara 
medveten om att det finns olika sätt att lära sig på kan börja med små 
förändringar i min undervisning. Eftersom jag själv gillar ordning och struktur 
har jag lite svårt för laborativa övningar med mycket frihet. Jag tror att jag som 
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lärare enklast hittar praktiska övningar och nya förklaringsmodeller när jag möter 
elever som inte kan eller förstår. Det jag måste fortsätta med är att inte bara låta 
de eleverna göra de övningarna utan låta alla elever vara med.  

Björn Adler, psykolog som ofta föreläser i ämnet dyskalkyli, beskriver 
matematikarbetet som en resa. ”Vi gör en resa med en given startpunkt och ett lika 
klart uttalat slutmål. Men det som finns däremellan blir högst personligt färgat. Det finns 
inte bara en väg till målet. Detta är den speciella tjusningen med matematiken./../När vi 
får tillgång till alternativ blir vi människor mer flexibla och detta är en viktig egenskap 
även när vi arbetar med matematik” (Adler 2001 s.15 ). Många mattelärare har själva 
haft lätt för matematik och kanske ibland saknar förståelse för de som inte lär sig 
lika enkelt. Lazear, Armstrong och Campbell ger alla värdefulla tips på ett 
förändrat arbetssätt. För min egen del kommer jag att börja  med att se vad jag 
själv kan göra för att förändra undervisningen för att sedan gå tillbaka till deras 
böcker och få nya tips och idéer. 

Det har varit mycket intressant att läsa om Gardners teorier och tillämpningen av 
dessa. Jag valde mitt examensarbete med tanke på att jag ville fördjupa mig i 
något som jag skulle kunna använda i min egen undervisning. Som väntat har 
inte arbetet gett mig en färdig modell att arbeta efter men väl ett nytt sätt att se på 
inlärning och undervisning. 
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