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Abstract 
 
Syftet med arbetet var att ta reda på vad elever i grundskolans senare år tycker om olika arbetssätt i 
matematik, men också att se vilka inlärningsstilar de använder sig av i matematikundervisningen. 
Jag tittade även efter om det fanns något samband mellan vad eleverna tycker om arbetssätt och hur 
de lär sig. Inlärningsstilen jag baserade min undersökning på var Howard Gardners begrepp 
intelligens. Gardners teori går ut på att alla personer innehar sju intelligenser – förmågor – men att 
vissa är starkare än andra.  De arbetssätt jag valde att fokusera på var lärarens genomgångar, enskilt 
arbete i boken, samarbete med en kamrat, gemensamma diskussioner, forskning och redovisning, 
grupparbete, och laborationer. Resultatet visade att enskilt arbete i boken, samarbete med en kamrat 
samt lärarens genomgångar var de arbetssätt som eleverna var positiva till. Orsaken var bland annat 
att det var positivt att få diskutera och höra andras åsikter, att få saker och ting förklarade för sig, 
liksom självständighet, så som att få tänka själv och bestämma i vilken takt man vill arbeta. Eleverna 
var negativa till gemensamma diskussioner, forskning och redovisning, grupparbete samt 
laborationer. Orsaken var bland annat att eleverna upplevde att det var långtråkigt och segt, att det 
var svåra uppgifter som de inte förstod, eller att det var ojämn arbetsfördelning, som att alla inte 
arbetade eller sade vad de tyckte. Undersökningen visade även att de arbetssätt som inte var så 
populära också var de arbetssätt som inte förekom så ofta. Den intelligens som var vanligast 
förekommande i undersökningsgruppen var den intrapersonella intelligensen, det vill säga den 
intelligens som visar på att en person har god självkännedom. Undersökningen visade dock inget 
samband mellan vilka attityder/uppfattningar eleverna hade och hur de lärde sig bäst. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Jag stötte på Howard Gardners sju intelligenser under en tvärvetenskaplig kurs första 
terminen på lärarprogrammet och jag kommer ihåg att jag tyckte det var mycket intressant. 
Under utbildningens gång läste jag dock ingenting mer om Gardners teori, men när jag 
började diskutera med min handledare om vad jag skulle skriva mitt examensarbete om så dök 
inlärningsstilar upp och med det Gardners teori. Med inlärningsstil menar jag de strategier 
som eleverna använder sig av för att tillgodogöra sig information på bästa sätt; det vill säga 
det sätt som en elev lär sig bäst på. Gardners teori går ut på att alla personer innehar sju 
intelligenser – förmågor – men att vissa är starkare än andra och att vi människor har olika 
sammansättningar av dessa intelligenser (Gardner 1998, s 25). En person lär sig bäst genom 
att använda den eller de intelligenser som är starkast (Lazear 1998, s 16). 

Jag tycker det är intressant att veta vad elever tycker är roligt och vad det är som påverkar 
deras arbetsro, arbetsvilja och intresse för matematik. Det blev därför naturligt att välja att 
fokusera på elever och deras syn på saker och ting. Skolverket (2003, s 14) menar att det finns 
en rad olika faktorer i undervisningen som skapar positiva eller negativa känslor hos eleverna. 
Jag tycker det ska bli intressant att titta på elevernas tankar kring arbetssätt i matematik och 
hur de känner inför dem. 

Jag såg detta examensarbete som ett tillfälle att lära mig mer om Gardners teori och få lite mer 
insikt i vad elever tyckte om olika arbetssätt i matematik. Jag såg möjligheten att använda 
elevernas tankar om olika arbetssätt – vad som är roligast respektive tråkigast och vad de lär 
sig bäst respektive sämst av – men även information om hur elever lär sig, för att efter 
avslutad lärarutbildning kunna göra matematiklektionerna så roliga och lärorika som möjligt. 
Jag anser att alla elever har förutsättningar och möjligheter att lyckas i skolan och det är 
viktigt som lärare att bygga på de förutsättningarna. Det är som Eric Jensen (1997, s 254) 
menar: 

Nu är det dags för pedagoger och föräldrar att sluta 
ställa den gamla frågan: ”Hur begåvad är du?” 

Den nya frågan är: ”Hur är du begåvad?” 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om elevers olika inlärningsstilar och utifrån 
dessa inlärningsstilar undersöka elevers attityder och uppfattningar kring olika arbetssätt i 
matematikundervisningen i grundskolans senare år. Jag kommer att utgå i ifrån följande 
frågeställningar: 

• Vad använder elever för inlärningsstilar när de arbetar med matematik? 
• Vad har elever för attityder och uppfattningar om olika arbetssätt i matematik? 
• Vad är sambandet mellan elevers inlärningsstilar och deras attityder och 

uppfattningar? 

Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång som följs av undersökning och resultat, och den 
avslutas med en diskussion där dessa delar kopplas samman. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturgenomgången kommer jag att behandla begreppen attityd, uppfattningar och 
föreställningar, arbetssätt i matematik och tidigare forskning, redogöra för Howard Gardners 
teori om olika intelligenser, samt redovisa för vilka arbetssätt som jag anser borde vara 
favoriter då en elev har en särskild intelligens. 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Attityd 
Inledningsvis beskriver Anne-Sofie Rosén (2006) attityd som kroppsställning, kroppshållning, 
pose; eller inställning, förhållningssätt. Ordet attityd kommer från det franska ordet attitude 
som betyder hållning. Rosén skriver att idag, inom socialpsykologin och andra vetenskaper, 
används attityd vanligtvis för en bestående inställning som har byggts upp genom erfarenheter 
och som visar sig genom att man är för eller emot något. En persons attityd kan bidra till en 
känslomässigt färgad beredskap att reagera och agera på ett visst sätt i olika situationer (Bra 
Böckers Lexikon 1983; Norstedts Uppslagsbok 2003). 

Rosén (2006) påpekar att en attityd anses bestå av tre komponenter; kognitiva, affektiva, och 
intentionella. Jag utgår från exemplet ”att arbeta i grupp på matematiklektionerna”. Den 
kognitiva delen består av vad en person tror eller vet om något – grupparbetets effekt på 
inlärning, sinnestämning och beteende. Dock är det bara en del av allt en person känner till 
som får en sådan betydelse att det påverkar attityden hos honom/henne. Den affektiva delen 
svarar för hur starkt personen tar ställning för eller emot något – hur positivt eller negativt 
personen upplever att effekterna av grupparbete är. Slutligen står den intentionella delen för 
beredskap till handling – avsikten att arbeta med grupparbete på matematiklektionerna. I den 
här undersökningen använde sig deltagarna av den kognitiva och den affektiva delen – de 
bedömde vad de visste om ett arbetssätt och sedan om de var positiva eller negativa till det. 

Avslutningsvis skriver Rosén att en persons olika attityder är hierarkiskt uppbyggda. Attityder 
i den nedre delen av hierarkin syftar på mer specifika objekt medan attityder i den övre delen 
är mer övergripande. De övergripande attityderna reflekterar inställningar till händelser som 
på olika sätt berör något centralt eller viktigt i personens liv. Rosén menar att dessa 
övergripande attityder är mycket stabila och att ”försök att påverka och förändra dem möts av 
psykologiskt motstånd hos personen” (2006). 

2.1.2 Uppfattningar och föreställningar 
Enligt Erkki Pehkonen (2001, s 231) är det utifrån erfarenheter och uppfattningar som en 
person drar sina slutsatser om olika händelser och deras betydelse. Pehkonen ser uppfattningar 
som en persons förhållandevis stabila subjektiva kunskaper (däribland känslor) om en viss 
händelse, men menar att dessa personliga kunskaper inte alltid har en hållbar objektiv grund. 
Pehkonen definierar ordet föreställning som ”medvetna uppfattningar” och menar att 
föreställningar är en ”uppsättning uppfattningar på en mer underordnad nivå” (s 232). 

En persons uppfattningar om matematik kan ofta delas upp i olika kategorier, vad matematik 
är, hur man lär sig och lär ut matematik och hur man ser på sig själv när man lär sig 
matematik. Denna kategorisering, menar Pehkonen, är konstlad i den betydelsen att 
uppfattningar kan tillhöra fler kategorier än en. Elevers föreställning om hur de lär sig 
matematik bäst påverkas av deras uppfattningar om vad matematik egentligen innebär. En 
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elevs uppfattningar om matematik är kopplade till varandra i ett uppfattningssystem, vilket 
oftast kallas för elevens syn på matematik och består av en mångfald av uppfattningar och 
föreställningar (s 232f). 

[Uppfattningssystemet] rymmer bland annat fyra huvudsakliga komponenter:  
(1) uppfattningar om matematik, (2) uppfattningar om sig själv som elev och som 
användare av matematik, (3) uppfattningar om matematikundervisning och  
(4) uppfattningar om hur matematikinlärning går till. (Pehkonen 2001, s 233) 

Nedan visar jag exempel på hur elever kan tänka/tycka i referens till de precis nämnda 
huvudkomponenterna i uppfattningssystemet: 
(1) Matematik är svårt/roligt. Matematik behövs (inte) i vardagslivet. 
(2) Jag är duktig/dålig på matematik. Jag är arbetsam/lat på matematiklektionerna. 
(3) Lärarens genomgångar är tråkiga/roliga. Min matematiklärare kan (inte) förklara. 
(4) Jag lär mig bäst/sämst av grupparbete. Jag behöver sitta och klura på matematikuppgifter 
ett tag innan jag kan förstå hur man gör. 

Som tidigare nämnts med attityd är även uppfattningar hierarkiskt uppbyggda; vissa 
uppfattningar är viktigare än andra. I uppfattningssystemet är de viktigaste uppfattningarna 
centrala och de mindre viktigare är mer perifera i systemet. Centrala uppfattningar är starkast 
medan de perifera kan förändras lättare (Pehkonen 2001, s 236). 

Pehkonen menar att elevers uppfattningar påverkas och formas av deras erfarenheter av 
matematikinlärningen men elevers uppfattningar påverkar också hur de beter sig i 
matematiska inlärningssituationer och deras förmåga att lära sig matematik. Fortsättningsvis 
poängterar Pehkonen (s 238) att resultatet från en vetenskaplig undersökning om elevers 
uppfattningar kan spegla klassrummens undervisningspraxis. 

2.1.3 Sambandet mellan begreppen attityd och uppfattning 
Pehkonen (2001, s 231) menar att beroende på hur forskare definierar begreppet uppfattning 
är uppfattningar antingen en komponent i attityderna eller har uppfattningar och attityder inte 
något som helst gemensamt. I den här undersökningen väljer jag att se attityder och 
uppfattningar som två begrepp som kompletterar varandra. Attityder bygger på erfarenheter 
som får en person att agera och reagera på ett visst sätt och så är det även med uppfattningar – 
de formas av erfarenheter, men uppfattningar påverkar även hur en person beter sig i en viss 
situation. Attityder handlar om att veta, känna och handla (kognitiva, affektiva och 
intentionella komponenter) medan uppfattningar är kopplade till varandra där 
huvudkomponenterna är uppfattningar om ämnet, om sig själv som användare av ämnet, om 
undervisningen i ämnet och om inlärningen av ämnet. Både attityder och uppfattningar är 
hierarkiskt uppbyggda. 

2.2 Arbetssätt i matematik 

I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003, s 14f) står att läsa att 
undervisningssituationer i matematik där eleverna är engagerade, intresserade och ger uttryck 
för lust att lära, kännetecknas av utrymme för både känsla och tanke, upptäckarglädje, 
engagemang och aktivitet hos elever såväl som hos lärare. Variation i innehåll och arbetssätt 
är kännetecknen för dessa undervisningssituationer. Elever har arbetat likväl individuellt som 
i olika gruppkonstellationer. Det har funnits gemensam reflektion och samtal mellan elever 
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och lärare om olika sätt att tänka kring och lösa matematiska uppgifter. Elever har fått arbeta 
med ett laborativt, undersökande arbetssätt. Rapporten visar också att det har funnits 
möjlighet för eleverna att visa och beskriva sina lösningar och tillvägagångssätt för varandra 
och få användbar återkoppling på det de gjort. Det är en sådan miljö som motsvarar de 
nationella målen för matematik, men tyvärr är det inte denna undervisningsform som 
dominerar. 

Skolverkets rapport (2003, s 20) framhåller att dess undersökning i grundskolans senare år, 
bestående av intervjuer och observationer i klassrumspraktik, visar att undervisningen i 
matematik domineras av en modell. ”Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i 
boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt” (s 20). 
Undersökningen visar att det är relativt ovanligt med planerat elevsamarbete, gemensamma 
samtal mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara lösningsstrategier, 
och likaså laborationer (s 30). 

Granström (2003) genomomförde i slutet av 1990-talet en undersökning på över tusen elever i 
olika ämnen och stadier. Studien handlade om livet i svenska klassrum och visade att det var 
arbetsformerna som hade störst betydelse för vad eleverna fick ut av lektionerna. Eleverna 
tyckte att de fick ut mest av att få arbete tillsammans med kompisar, till exempel genom 
parövningar, grupparbete och gruppdiskussioner. Eleverna tyckte att det var svårast att hänga 
med på genomgångar och katederundervisning. Eleverna tyckte inte att de lärde sig sämre av 
dessa två arbetssätt men att de hade större utbyte av självständigt arbete och ännu större 
utbyte av arbete med kamrater. 

Andreas Borg (2006) har skrivit ett examensarbete som handlar om könsskillnader i 
matematik och han gör en enkätundersökning för att se om det är någon skillnad på pojkar 
och flickors attityder till matematik och dess olika arbetsformer på gymnasiet. Jag har valt att 
fokusera på vad eleverna tyckte om de olika arbetsformerna och fokuserar inte på 
könsskillnader eftersom det inte har med mitt arbete att göra. Borg kom fram till att den 
traditionella undervisningen, det vill säga inledning med genomgång av läraren följt av enskilt 
arbete i läroboken, dominerade. 98 % av eleverna svarade att de hade traditionell 
undervisning varje lektion eller någon gång i veckan och 91 % svarade att de ville ha 
traditionell undervisning varje lektion eller någon gång i veckan. 83 % tyckte att den 
traditionella matematikundervisningen är bra eller mycket bra. Borg undersökte även vad 
eleverna tyckte om grupparbete och laborativt arbetssätt. 79 % respektive 59 % av eleverna 
svarade att de aldrig arbetade med grupparbete respektive laborationer. Endast 10 % 
respektive 15 % tyckte att de arbetade med grupparbete respektive laborationer varje lektion 
eller någon gång i veckan. Majoriteten av eleverna (28 %) ville arbeta med grupparbete några 
gånger i månaden och 63 % tyckte att det var ett bra eller mycket bra sätt att arbeta. 
Majoriteten av eleverna (36 %) ville arbeta med laborationer några gånger per år och 59 % 
tyckte att det var ett bra eller mycket bra arbetssätt. 

Maria Artursson (2004) har skrivit ett arbete om en studie av elevers och lärares uppfattningar 
om matematik. Studien gjordes med elevenkäter och lärarintervjuer och genomfördes i fem 
klasser i år fyra och fem. Både lärarna och majoriteten av eleverna hade en positiv bild av 
matematik. 92 av 100 elever instämde i att matematik krävde lugn och ro och 39 av eleverna 
instämde i att matematik krävde samarbete med en klasskompis. Studien visar att 2/3 av 
eleverna tyckte att samarbete med en kompis, inte enskilt arbete, krävdes för att uppnå bästa 
resultat i matematik. Under Arturssons intervjuer kom det fram att lärarna upplevde att 
eleverna tyckte att en matematiklektion var positiv när det förekom tävlingsmoment, när de 
fick visa uträkningar på tavlan, problemlösning i grupp som de sedan fick redovisa samt 
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matematiska samtal. Lärarna försökte variera sin undervisning så att de kunde tillgodose olika 
elevers behov. De lät bland annat eleverna arbeta i läroboken, diskutera, arbeta med 
problemlösning, lek och spel. En lärare nämnde även att hon tillät eleverna att lyssna på 
musik i freestyle under matematiklektionerna, ”några av eleverna har behov av musik i 
öronen för att deras arbete ska fungera” (Artursson 2004, s 41). 

Jag har valt att fokusera på vissa arbetssätt – nämligen enskilt arbete, genomgångar, pararbete, 
grupparbete, diskussioner, redovisning och laborationer – baserat på vad som tas upp i 
rapporten Lust att lära – med fokus på matematik (Skolverket 2003) men även baserat på de 
arbetssätt jag har sett på matematiklektionerna under min verksamhetsförlagda utbildning. 

2.2.1 Enskilt arbete och genomgångar 
Observationerna under matematiklektionerna i år 7-9 visar att matematiklektionerna till stor 
del består av individuellt arbete i boken där läraren går runt och hjälper eleverna en och en, 
och gemensamma genomgångar sker sällan eller aldrig (Skolverket 2003, s 20). Katarina 
Kjellström (2005, s 66-69), däremot, visar att år 2003 ansåg närmare 80 % av lärarna i år 9 att 
de hade genomgångar i stort sett varje lektion eller någon gång varje vecka. Hon påpekar 
dock att gemensamma genomgångar har minskat påtagligt de senaste tio åren. Kjellström 
konstaterar vidare att det är avsaknaden av lärarledda genomgångar, grupparbeten och 
diskussioner som visar på elevers ökade enskilda arbete. Kjellströms undersökning visar att 
79 % av eleverna och 68 % av lärarna menar att enskilt arbete förekommer i princip varje 
lektion. 

2.2.2 Grupparbete 
Majoritet av både elever och lärare är positivt inställda till grupparbeten, tre av fyra elever 
tyckte att de kunde visa sina matematikkunskaper under grupparbetet, men ändå har detta 
arbetssätt inte blivit vanligare under de senaste tio åren (Kjellström 2005, s 70f). Skolverkets 
rapport (2003) visar att flera elever tar upp problemlösning i grupp som något som är roligt 
och lärorikt. Eleverna får till exempel själva välja svårighetsgrad på problemen och sedan 
redovisa lösningarna för varandra. De får olika förslag på lösningarna och ”ibland lär man sig 
mer när kompisar förklarar” (Skolverket 2003, s 30). Rapporten (s 21) visar också att planerat 
samarbete eller grupparbete inte förekommer särskilt ofta vilket innebär att elever inte 
kommunicerar eller samspelar med varandra i så stor utsträckning som de borde få göra. 

Gudrun Malmer (2002) påpekar att samtal och argumentation i grupp oftast gör att eleverna 
kommer på en lösning till ett problem. Hon menar att ”själva formulerandet av en fråga eller 
ett inlägg kan bidra till en lösningsstrategi” (Malmer 2002, s 59). Elever som är vana vid 
gemensamma aktiviteter upplever dem som klargörande: ”Man får reda på sånt man måste 
veta och då behöver man inte så mycket hjälp sedan” (Skolverket 2003, s 21). Att en elev i ett 
grupparbete måste uttrycka sina erfarenheter, ställa frågor och komma med förslag 
medvetandegör eleven för sitt eget tänkande, och elevens förståelse utvecklas (Emanuelsson 
m fl 2005, s 70). 

2.2.3 Samtal och diskussion 
Enligt Skolverkets rapport (2003, s 30) upplevs gemensamma samtal som något positivt – 
samtal som utgår från elevernas tankar och där olika lösningsstrategier diskuteras och 
värderas. Undersökningen som redovisas i rapporten visar dock på att sådan typ av 
undervisning är ovanlig. Kjellströms undersökning (2005, s 67) visar även den att 
diskussioner elever emellan om problem och lösningar är ovanligt. Per Berggren & Maria 
Lindroth (2004, s 114) anser att en kamrats förklaring ibland kan förstås bättre av eleven än 
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en lärares förklaring. Detta därför att eleverna kommunicerar på samma nivå. Berggren & 
Lindroth menar att kommunikationen mellan lärare och elever bör kompletteras med 
kommunikation elever emellan. 

Berggren & Lindroth (2004, s 164) diskuterar kring deras undervisning och menar att de 
oftast använder diskussioner i samband med laborationer och för dem har diskussioner flera 
syften. Bland annat är ett syfte att visa att samma uppgift kan ha flera lösningar. Malmer 
(2002, s 58) menar att pararbete eller arbete i smågrupper i många fall är det mest utvecklande 
för elever, eftersom de genom det reflekterande samtalet får tillgång till flera uppslag och 
idéer. I Nämnaren Tema (Emanuelsson m fl 2005, s 45) kan läsas att elevernas matematiska 
tänkande utvecklas genom språket. Elevernas tankar blir synliga både för dem själva och för 
läraren när de får berättar hur de gör och hur de tänker. Elevernas uppfattningar, men även 
missuppfattningar kommer fram genom samtal. Skolverket (2003, s 44) menar att det är med 
hjälp av språket som eleverna utvecklar matematiska begrepp, blir medvetna om sitt kunnande 
och om hur de lär. Fortsättningsvis menar Skolverket att undervisningen måste ge eleverna 
utrymme att förklara hur de tänkt kring och löst en uppgift. Eleverna behöver delta i 
matematiska samtal som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, sitt matematiska 
tänkande och sin förståelse. 

Annika Esperi och Evelina Eliasson (2004) gjorde en undersökning om hur elever i år 7 och 9 
uppfattade samtalets betydelse för deras förståelse i matematik. Vid förintervjuerna kom det 
fram att enskilt arbete i läroboken var det vanligaste arbetssättet, men att även samarbete två 
och två förekom. Grupparbete var inte särskilt vanligt förekommande och det var skilda 
åsikter om vilken påverkan detta arbetssätt hade på förståelsen. De negativt inställda menade 
att på proven var det ju enskild räkning som gällde och att det var svårt att prata matematik. 
De ansåg att det var viktigast att kunna räkna enskilt eftersom det var det som läraren sedan 
bedömde på proven. De som var positiva menade att det underlättade förståelsen genom att 
diskutera kring uppgifterna och att höra andras lösningar. Undersökningen gick till så att 
eleverna fick arbete i smågrupper med problemlösning, där gruppsammansättning varierades 
mellan varje problem. Den avslutades med intervjuer där det framkom att majoriteten av 
eleverna var positiva till samtal i matematik. Esperi och Eliasson ansåg dock att det var svårt 
att dra en slutsats då det var för kort tid avsatt för undersökningen, men de konstaterade ändå 
att de fått ett positivt resultat då majoriteten av eleverna var positiva till matematiska samtal. 

2.2.4 Redovisning 
Skolverkets rapport (2003, s 33) visar att muntliga presentationer är ovanligt. Kjellströms 
undersökning (2005, s 67) visar att elevers kommunikation har minskat. Att redovisa 
lösningar av uppgifter inför klassen är ovanligt, över en fjärdedel gör det mycket sällan eller 
aldrig. Berggren & Lindroth (2004, s 114) anser att redovisning inte är den bästa av 
arbetsformer då elever oftast inte är intresserade av vad deras kamrater redovisar om, det är 
olika saker och det bidrar till att eleverna inte lyssnar på varandra. Emanuelsson m fl (2005, s 
46) menar att eleverna också kan göra skriftliga redovisningar, där de redogör för hur de tänkt 
och löst olika matematiska problem. Att prata och skriva anses vara komplement till varandra. 

2.2.5 Laboration 
Enligt Berggren & Lindroth (2004, s 164) menas med laboration att eleverna testar olika 
teorier och gör olika försök att hitta vägar fram till lösningar på uppgiften. Det viktigaste 
syftet med laborationerna är att konkretisera problemet för eleverna. Alla elever ska ha 
möjlighet att lösa problemen, detta för att alla ska kunna vara med och diskutera de olika 
lösningarna. 
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Berggren & Lindroth (s 105) menar vidare att laborationer ger stora möjligheter till diskussion 
och funderingar kring matematiska problem. När eleverna är aktiva under laborativ matematik 
tycker de att det är roligt att arbeta och detta i sin tur bidrar till att eleverna blir mer 
motiverade, mer intresserade och mer aktiva. Malmer (2002, s 29, 92) menar att när eleverna 
är aktiva så bidrar det till en annan dimension av tänkandet och förståelsen och att eleverna 
tycker det är roligt gör det lättare att tänja deras koncentrationsförmåga. Detta arbetssätt 
kräver att elever pratar och diskuterar med varandra då de arbetar med samma ämne, vilket 
också bidrar till att eleverna är intresserade av vad andra har kommit fram till och hur 
(Berggren & Lindroth 2004, s 114f). 

Tommy Boström, Camilla Isberg och Barbro Nilsson-Hedemalm (2003) gjorde en 
undersökning på en gymnasieskola med syfte att undersöka om laborativa inslag i 
matematikundervisningen påverkade elevernas intresse för matematik. De genomförde 
enkätundersökningar samt observationer i en etta på 22 elever. De tittade på engagemang, 
aktivitet, nyfikenhet, lust, upptäckarglädje och läromedel. De kom fram till att elevernas 
intresse påverkades positivt av införande av laborationer. Laborationer ökade elevernas 
engagemang, aktivitet och nyfikenhet enligt undersökningen. Lusten att lära var däremot 
oförändrad av laborativa inslag i matematikundervisningen. Undersökningen visade dock att 
eleverna upplevde de laborativa materialen som sämre än läromedlet, även upptäckarglädjen 
för matematik var lägre vid laborativ matematik än vid traditionell undervisning. Boström, 
Isberg och Nilsson-Hedemalm menar dock att det kunde beror på att det var ett svårt 
matematikavsnitt att utforma bra material till eller att eleverna tyckte det var för enkelt och 
därmed inte tillräckligt utmanande. 

Maud Zingmark (2005) gjorde en undersökning där hon tittade på vilka faktorer som påverkar 
inlärningen av matematik med hjälp av laborationer. Hon använde sig av en så kallad 
fokusgrupp vilket innebär en grupp människor som fokuserar på en och samma fråga. Man 
skulle kunna kalla det en form av gruppintervju där gruppens uppgift är att ta fram faktorer 
som är viktiga för frågeställningen. Zingmark lät klassen i undersökningen att bilda en 
fokusgrupp och där diskuterade eleverna vad som var viktigt för dem för att de skulle lära sig 
med hjälp av laborationer. Viktiga faktorer som kom fram var bland annat att det fanns 
tillräckligt med tid och att instruktionerna var tydliga, att alla var aktiva i gruppen och att allas 
sätt att tänka respekterades. Majoriteten av eleverna tyckte att de förstod bättre av 
laborationerna och tvärgruppsredovisningarna var bra därför att eleverna fick ta del av 
varandras sätt att tänka och lösa uppgifterna. Redovisning var också att bra sätt att repetera 
det man hade lärt sig. 

2.2.6 Sammanfattning 
Undersökningar av Skolverket (2003), Borg (2006) och Kjellström (2005) visar på att så 
kallad traditionell undervisning – genomgång och enskilt arbete – är dominerande i dagens 
matematikundervisning. Skolverket menar att det borde förekomma mer variation. Borgs 
(2006) undersökning visar dock att 83 % av eleverna är positiva till den traditionella 
undervisningen. Grupparbete och diskussioner är arbetssätt som upplevs som positiva men 
som inte sker särskilt ofta (Kjellström 2005; Skolverket 2003). Esperi & Eliassons 
undersökning om elevers uppfattning om matematiska samtal (2004) visade att vissa elever 
ansåg att en nackdel var att de inte diskuterade på proven utan att där var det enskild räkning 
som gällde, så varför träna på att prata när det inte påverkade bedömningen av dem. 
Skolverket (2003) och Kjellström (2005) visar att redovisningar är ovanliga i 
matematikundervisningen. Berggren & Lindroth (2004) menar dock att eleverna inte är 
positiva till redovisningar då eleverna redovisar om olika saker vilket gör att de inte lyssnar på 
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varandra. Boström, Isberg och Nilsson-Hedemalms (2003) undersökning visade att laborativt 
inslag i matematikundervisningen ökade elevernas engagemang, aktivitet och nyfikenhet. 
Elevernas lust att lära var oförändrad. Eleverna upplevde de laborativa materialen som sämre 
än läromedlet och upptäckarglädjen var lägre vid laborationer än vid traditionell undervisning. 
Enligt Arturssons undersökning (2004) upplevde de intervjuade lärarna att eleverna tyckte en 
matematiklektion var positiv när det förekom bland annat grupparbete, redovisningar och 
diskussioner. Majoriteten av eleverna i samma undersökning ansåg att det var samarbete med 
en kompis som krävdes för bästa resultat i matematik, inte enskilt arbete i boken. 

2.3 Howard Gardners sju, åtta-nio intelligenser 

2.3.1 Vad menas med inlärningsstil? 
Med inlärningsstil menas det sätt man föredrar att använda när man tänker, bearbetar 
information och förstår verkligheten (Jensen 1997, s 40). Vidare menar Jensen att det finns 
massor av olika inlärningsstilar och de har alla sina fördelar. Som exempel på en inlärningsstil 
kan man se Howard Gardners begrepp intelligens. Gardners teori om intelligenser fokuserar 
på att en person lär sig bäst på ett eller möjligen flera sätt (personen innehar en eller flera 
dominerande intelligenser). Genom olika hjälpmedel och stimulans så kan personen utveckla 
flera intelligenser och lära sig på flera olika sätt och därigenom öka tilltron till sin egen 
förmåga i ämnet. 

2.3.2 Intelligens – ett brett begrepp 
Howard Gardner (1996, s IX) skrev sin bok Frames of Mind – The Theory of Multiple 
Intelligences som ett inlägg i en debatt som pågick 1983 inom utvecklingspsykologi. Hans 
avsikt var att vidga intelligensbegreppet till att inte bara bygga på formaliserade tester (IQ-
tester) utan också omfatta kunskap om människans hjärna och kultur. Thomas Armstrong 
(1998, s 11) menar att Gardner ansåg att IQ-testerna hade för trånga gränser och att intelligens 
hade mer att göra med förmågan att lösa problem samt att skapa något i ett meningsfyllt och 
naturligt sammanhang. Gardner (2003, s 12) menar att på den tiden då hans teori 
introducerades så var det väldigt viktigt att påpeka att den mänskliga hjärnan och det 
mänskliga intellektet var högst åtskilda. ”It is fundamentally misleading to think about a 
single mind, a single intelligence, a single problem solving capacity” (Gardner 2003, s 12). 
Gardner (1996, s 3f) anser att intelligens måste ha fler dimensioner än det som framgår av ett 
intelligenstest med kortfattade svar på komprimerade frågor. Han hävdar att det förekommer 
” förhållandevis självständiga mänskliga intellektuella förmågor”, de så kallade sju 
intelligenserna (1996, s 8). Gardner anser att dessa intelligenser är relativt oberoende av 
varandra och anser att de kan formas och kombineras på en mängd olika sätt som är 
funktionella för individer och inom olika kulturer. Han menar också att det inte går att förneka 
att det finns fler intelligenser än en (1996, s 8). 

2.3.3 Vi har alla de sju intelligenserna 
Gardner (1998) menar alltså att alla människor kan ha åtminstone sju olika sätt att känna 
världen – de sju intelligenserna. 

Enligt denna analys skulle vi alla vara i stånd att känna världen genom språk, 
logisk-matematisk analys, spatial framställning, musikaliskt tänkande, användning 
av kroppen för att lösa problem eller för att göra saker, en förståelse av andra 
individer och en förståelse av oss själva. (Gardner 1998, s 25) 
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Gardner framhåller att det som skiljer individer åt är den så kallade intelligensprofilen – sätten 
på vilka intelligenserna används och kombineras för att ta sig an olika uppgifter, lösa problem 
och göra framsteg i olika ämnesområden (1998, s 25). Gardner poängterar att även att vi 
människor innehar alla intelligenserna, så skiljer sig individer åt både genetiskt som 
erfarenhetsmässigt, och med det är personers profiler med intellektuella styrkor och svagheter 
olika (2003, s 4). David Lazear (1998, s 16) menar att trots att vi människor har alla sju 
intelligenserna så är det oftast så att en eller två av dessa är starkare och mer utvecklade än 
övriga. Han påpekar att det inte behöver vara så utan att lärare kan bygga upp lektioner så att 
alla intelligenser används. Längre fram kommer det tas upp olika sätt att lägga upp 
matematiklektioner så att eleverna får utnyttja alla sina intelligenser. 

2.3.4 Forskning 
Gardner påpekar att hans hypotes om de sju intelligenserna bygger på forskningsresultat från 
en stor mängd källor som aldrig tidigare jämförts med varandra. Bevis har hämtats från olika 
områden, bland annat socialantropologiska studier (hur människor tänker i olika kulturer), 
psykometriska studier (psykologiska test), studier om den historiska utvecklingen av 
människans tänkande, studier om hur människans tänkande drabbas vid hjärnskador, studier 
om utvecklingen hos normala människor, studier av speciella grupper så som ”underbarn”, 
autistiska barn och så kallade idiots savants (Gardner 1996, s 8; Lindström 1998, s 209f). Med 
idiot savant menas en person som kombinerar å ena sidan förståndshandikapp, kroppsliga 
handikapp och missbildningar, å andra sidan en enorm minneskapacitet. Till exempel kan en 
sådan här person lätt minnas sifferserier, eller med lätthet återge musikaliska stycken men har 
svårt att kommunicera med omvärlden (Nationalencyklopedin 2006). 

2.3.5 De åtta kriterierna 
När Gardner påbörjade sin framtagning av de sju intelligenserna 1983 lade han fram åtta 
kriterier som var tvungna att uppfyllas för att en intelligens skulle räknas med på ”listan” 
(Gardner 2001, s 42ff). 

Kriterierna ett och två kommer från den biologiska vetenskapen.  
1. Intelligensen kan förstöras, eller överleva helt isolerat, vid hjärnskada. 
2. Evolutionshistoria och evolutionära argument. 

Det tredje och fjärde kriteriet kommer från logisk analys. 
3. En identifierad kärnfunktion eller serie av funktioner hos intelligensen. 
4. Mottaglighet för att koda i symbolsystem. 

Femte och sjätte kriteriet kommer från utvecklingspsykologin. 
5. En distinkt utvecklingshistoria, tillsammans med en definierbar uppsättning 
”slutstadieprestationer”. 
6. Existensen av savanter, underbarn och andra exceptionella människor. 

Kriterier sju och åtta är byggda på traditionell psykologisk forskning. 
7. Stöd i experimentalpsykologiska uppgifter. 
8. Stöd från psykometriska fynd. 

2.3.6 Den åttonde och nionde intelligensen 
Mellan 1994 och 1995 tog Gardner ett sabbatsår och använde tiden till att se över bevis för 
förekomsten av nya intelligenser. Han kom fram till att det fanns tillräckliga belägg för en 
naturintelligens och tankeväckande bevis för en möjlig existentiell intelligens (Gardner 2003, 
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s 7). Enligt Bruce Campbell (1997b) lade Gardner till naturintelligensen som en åttonde 
intelligens 1996. Det pratas och skrivs även om ytterligare en intelligens – existentiell 
intelligens – och den är idag så gott som accepterad som den nionde intelligensen. Gardner 
tycker att det finns vissa belägg för existensen av den existentiella intelligensen, men han har 
sina tvivel och samlar data för att förhoppningsvis kunna ha mer information om några år 
(Gardner 2001, s 64; 2004, s 6). 

Gardner (2003, s 10) konstaterar att under senare år så har intresset ökat för att förklara 
känslomässiga intelligenser och det har även varit seriösa försök att förklara en andlig 
intelligens och en sexuell intelligens. Gardner, däremot, påpekar att han håller sig till sina åtta 
och en halv intelligenser men kan tänka sig att listan i framtiden kan växa till fler 
intelligenser. 

2.3.7 Verbal/Lingvistisk intelligens 
Med språklig intelligens menas förmågan att tänka med ord och att använda språket, antingen 
muntligt eller skriftligt, och att uttrycka och uppfatta komplexa sammanhang. Denna 
intelligens omfattar förmågan att behärska språkets struktur, språkets ljud, betydelsen av 
språket samt den praktiska användningen av språket. Den verbala/lingvistiska intelligensen 
visar sig särskilt i yrken som poet, politiker, redaktör, journalist, författare med flera 
(Armstrong 1998, s 12; Campbell 1997a, s 11). Enligt David Lazear (1996, s 30) använder vi 
den verbala/lingvistiska intelligensen när vi talar med varandra, formellt tal eller informell 
konversation, när vi skriver ner våra tankar, skriver poesi, eller skriver ett brev, och när vi 
berättar historier. Jensen (1997, s 246) menar att elever med den verbala/lingvistiska 
förmågan tycker om att prata, skämta, argumentera, diskutera och behärskar språket till 
fulländning. 

Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 37) tyder på att eleven är verbal/lingvistisk: 
• Skriver bättre än klasskamraterna. 
• Fantiserar ihop berättelser eller drar skämt och berättar historier. 
• Har ett bra minne. 
• Tycker om ordlekar. 
• Tycker om att läsa böcker. 
• Stavar ord korrekt. 
• Tycker om att lyssna till det talade ordet. 
• Har ett stort ordförråd för sin ålder. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem föreläsa för klassen, skriva och hålla tal, läsa, skriva och spela upp teaterpjäser, 
debattera, diskutera, skriva berättelser, dagbok, loggbok och dylikt (Armstrong 1998, s 36; 
Jensen 1997, s 247; Lazear 1996, s 30).  

2.3.8 Logisk/Matematisk intelligens 
Den logiskt/matematiska intelligensen är förmågan att använda siffror och tänka logiskt, med 
det menas bland annat att göra beräkningar, reflektera över matematiska påståenden och 
problem, uppfatta relationer, mönster och samband samt använda ett abstrakt symboliskt 
tänkande. Den logiska/matematiska intelligensen visar sig särskilt i yrken som matematiker, 
detektiv, dataprogrammerare, vetenskapsman med flera (Armstrong 1998, s 12; Campbell 
1997a, s 12; Lazear 1996, s 30). Jensen (1997, s 243) menar att en person med utvecklad 
logisk/matematisk intelligens ställer många ”varför”- och ”hur”-frågor, vill ha en anledning 
att göra saker, vill förutsäga och analysera information. 
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Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 37) tyder på att eleven är logisk/matematisk: 
• Ställer många ”hur”-frågor. 
• Är duktig på huvudräkning. 
• Tycker om lektionerna i matematik. 
• Tycker matematiska dataspel/matematiska lekar är intressanta. 
• Tycker om att spela strategispel (t.ex. schack och dam). 
• Tycker om logiska gåtor och tankenötter. 
• Tycker om att kategorisera och ordna föremål. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem lösa problem, hitta på knepiga uppgifter, använda miniräknare, besöka planetarier 
och vetenskapsmuseer, arbeta med laborativt material, arbeta med projekt, klassificera 
föremål med mera (Armstrong 1998, s 36; Jensen 1997, s 243; Lazear 1996, s 31).  

2.3.9 Visuell/Spatial intelligens 
Denna intelligens anses vara förmågan att tänka i tre dimensioner, där viktiga delar bland 
annat är att ha en livlig fantasi, att tänka i bilder, och att vara grafiskt och konstnärligt 
begåvad; att ha känsla för färg, linjer, mönster och form och förhållandena däremellan. 
Typiska yrken för den spatiala/visuella intelligensen är sjöman, pilot, arkitekt, skulptör, 
konstnär med flera (Armstrong 1998, s 12; Campbell 1997a, s 12). Lazear (1996, s 31ff) 
menar att vi använder denna intelligens genom att rita, genom att uttrycka våra tankar och 
känslor eller genom att inreda ett rum för att skapa en viss stämning. Han framhåller också att 
en visuell/spatial person skapar inre bilder samt ser samband mellan föremål. Enlig Jensen 
(1997, s 244) har personer med spatial intelligens en förmåga att bedöma och utnyttja sin egen 
position i ett rum, eller ett föremåls position, i förhållande till andra personer och föremål. 
Jensen påpekar dessutom att Gardner menar att spatial intelligens är annorlunda än visuell. 
Visuell intelligens handlar om förmågan att se något medan spatial intelligens handlar om att 
se sakers förhållande till varandra. 

Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 38) tyder på att eleven är verbal/spatial: 
• Läser kartor, tabeller och diagram bättre än text. 
• Dagdrömmer mer än klasskamraterna. 
• Tycker om konstnärliga aktiviteter. 
• Ritar mer avancerat än klasskamraterna. 
• Tycker om att titta på visuella framställningar (t.ex. film och diabilder). 
• Tycker om att arbeta med visuella aktiviteter (t.ex. pussel och labyrinter). 
• Bygger för åldern intressanta tredimensionella konstruktioner (t.ex. med LEGO). 
• Får ut mer av bilder än av ord vid läsning. 
• Klottrar på arbetsböcker, arbetsblad eller annat material. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem göra mindmaps, rita, skulptera, göra dekorationer till väggarna eller göra 
bildmontage. Som lärare kan man också låta dessa elever använda bilder, former, mönster 
design, strukturer och färger för att ge uttryck för en idé, åsikt eller känsla (Armstrong 1998,  
s 36; Jensen 1997, s 244; Lazear 1996, s 31).  

2.3.10 Kroppslig/Kinestetisk intelligens 
Kroppslig/Kinestetisk intelligens är förmågan att använda kroppen; att med hela kroppen 
skickligt uttrycka tankar och känslor och att skickligt använda händerna för att tillverka eller 
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förändra föremål. Intelligensen innebär förmågan att använda olika fysiska färdigheter som 
bland annat koordination, fingerfärdighet, styrka, smidighet med mera. Yrken typiska för 
denna intelligens är skådespelare, idrottsutövare, dansare, kirurger, hantverkare med flera 
(Armstrong 1998, s 12; Campbell 1997a, s 12; Jensen 1997, s 246). 

Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 38) tyder på att eleven är kroppslig/kinestetisk: 
• Utövar en eller flera sporter. 
• Rör på sig, rycker, trummar eller skruvar på sig när han/hon måste sitta still en längre 

tid på samma ställe. 
• Härmar skickligt andra personers gester och manér. 
• Älskar att plocka isär föremål och sedan sätta ihop dem igen. 
• Vill fingra på allting som är nytt. 
• Är skicklig i hantverk. 
• Berättar om olika fysiska upplevelser undertiden han/hon tänker eller arbetar. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem sätta upp en teaterpjäs, spela rollspel, stå upp under genomgångar, dramatisera för att 
lära sig ett begrepp, bygga med LEGO, göra praktiska uppgifter med mera (Armstrong 1998, 
s 36; Jensen 1997, s 246; Lazear 1996, s 32). 

2.3.11 Musikalisk/Rytmisk intelligens 
Denna intelligens innebär förmågan att uppfatta rytm, melodi, klangfärg med mera i ett 
musikstycke och med den känslan kunna känna igen, urskilja olikheter, omforma, och 
uttrycka olika sorters musik. Den musikaliska/rytmiska intelligensen visar sig särskilt i yrken 
som kompositör, dirigent, musiker, sångare med flera (Armstrong 1998, s 13; Campbell 
1997a, s 12). Campbell framhåller vidare att det ofta finns ett starkt samband mellan känslor 
och musik och han menar att det troligtvis är vissa processer i hjärnan som är gemensamma 
för den musikaliska/rytmiska och logisk/matematiska intelligensen. Jensen (1997a, s 245) 
framhåller att elever med den musikaliska/rytmiska förmågan kan från naturens olika ljud få 
fram musikaliska mönster. Han menar att sådana elever kan dansa, komponera och spela 
musik, skapa olika rytmer samt hitta på egna sånger. Jensen menar dock att 
musikalisk/rytmisk intelligens inte behöver innebära att personen kan sjunga rent. Jensen 
påpekar dessutom att elever med den musikaliska/rytmiska intelligensen blir distraherade om 
läraren pratar för mycket. 

Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 38) tyder på att eleven är musikalisk/rytmisk: 
• Kommer ihåg melodin till sånger. 
• Spelar ett musikinstrument eller sjunger i en kör. 
• Har ett rytmiskt sätt att tala och/eller röra sig. 
• Nynnar omedvetet för sig själv. 
• Trummar rytmiskt på bordet eller bänken när han/hon arbetar. 
• Reagerar positivt när man sätter på ett musikstycke. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem läsa högt till musik, sätta rytmer till olika budskap, spela instrument, ha 
bakgrundsmusik, hitta på en sång för att minnas något med mera (Armstrong 1998, s 36; 
Jensen 1997, s 245; Lazear 1996, s 33).  
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2.3.12 Interpersonell intelligens 
Med social intelligens menas förmågan att förstå andra människor och att effektiv kunna 
samspela med dem. En person med väl utvecklad interpersonell intelligens har förmågan att 
hos andra människor lägga märke till skillnader och förändringar i humör, avsikter, motiv och 
känslor. Även förmågan att kunna se saker från andras synvinkel och känna empati och 
omsorg för andra tillhör den interpersonella intelligensen. Yrken som är typiska för denna 
intelligens är lärare, socialarbetare, politiska ledare, rådgivare med flera (Armstrong 1998, s 
13; Campbell 1997a, s 12; Lazear 1996, s 33). Jensen (1997, s 243) hävdar att en person med 
en stark interpersonell intelligens visar en förmåga att påverka och övertyga andra, förhandla, 
hantera konfliktlösningar, lyssna på andra, komma överens med andra och delta i grupper. 

Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 39) tyder på att eleven är interpersonell: 
• Tycker om att vara tillsammans med kamrater. 
• Tycks vara en naturlig ledare. 
• Ger råd till vänner som har problem. 
• Är medlem i klubbar, kommittéer eller andra organisationer. 
• Tycker om att lära ut saker till andra elever. 
• Känner empati och bryr sig om andra. 
• Andra elever söker hans/hennes sällskap. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem ge och ta emot feedback av varandra, läsa högt, spela rollspel, spela, leka och arbeta 
i grupp, vara stöd för en kamrat med mera (Armstrong 1998, s 36; Jensen 1997, s 244; Lazear 
1996, s 34).  

2.3.13 Intrapersonell intelligens 
Denna intelligens innebär förmågan att förstå och känna sig själv och att använda den 
kunskapen till att planera sitt liv och att handla rätt i olika situationer. En person med väl 
utvecklad intrapersonell intelligens har en god självkännedom, vet om sina starka och svaga 
sidor och har förmågan till självdisciplin. Den intrapersonella intelligens visar sig särskilt i 
yrken som psykolog, psykoterapeut, filosof med flera (Armstrong 1998, s 13; Campbell 
1997a, s 13). Jensen (1997, s 245) anser att elever som har denna intelligens som styrka gärna 
funderar kring tänkandet, reflekterar och rättar och bedömer sig själva. 

Några tecken som enligt Armstrong (1998, s 39) tyder på att eleven är intrapersonell: 
• Är självständig och viljestark. 
• Har en realistisk uppfattning om sina starka och svaga sidor. 
• Går sin egen väg i livet och i studierna. 
• Har ett intresse eller en hobby som han/hon inte pratar så mycket om. 
• Är självständig och fattar egna beslut. 
• Föredrar att arbeta ensam framför att arbeta tillsammans med andra. 
• Uttrycker sina känslor klart och tydligt. 
• Har förmågan att lära sig av sina misstag och framgångar. 
• Har en stark självkänsla. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
ge dem tid att reflektera över vad de lärt sig, låta dem fundera på hur de nådde fram till sitt 
svar, utvärdera sig själva och bedöma om de uppnått sina egna och kursplanens mål, göra 
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egna val och inte styras för mycket av bland annat lärobok, skriva reflektionsloggbok med 
mera (Armstrong 1998, s 36; Jensen 1997, s 246; Lazear 1996, s 35).  

2.3.14 Naturintelligens 
Denna intelligens innebär förmågan att observera, förstå och organisera mönster i naturen. En 
person med denna intelligens visar kunskap på att känna igen och klassificera växter och djur 
(Campbell 1997b). Naturbegåvade personer har förmågan att se sammanhang i naturen och 
känner bra till flora och fauna (Hansson 2006). Naturintelligensen visar sig särskilt i yrken 
som fältbiolog, bonde, kock, läkare med flera (Lindström 1998, s 214). 

Några tecken som enligt Campbell (1997b) tyder på att eleven är naturbegåvad: 
• Samlar föremål från naturen. 
• Tycker om att bestämma arter från naturen. 
• Tycker om att observera naturen. 
• Tycker om att göra experiment i naturen. 
• Ser med lätthet skiftningar i naturen. 
• Ritar eller fotograferar föremål i naturen. 

För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i klassrummet bör man som lärare 
låta dem få gå på vandring i naturen, besöka zoo, botaniska trädgårdar och museer, göra 
observationer, läsa böcker om naturen med mera (Campbell 1997b). 

2.3.15 Existentiell intelligens 
Även om Howard Gardner ännu inte riktigt accepterat den existentiella intelligensen som en 
nionde intelligens kommer här lite information vad som är typiskt för denna förmåga. 

Denna intelligens innebär förmågan att tänka, gärna över de stora livsfrågorna och att fundera 
över den mänskliga tillvaron, livet och döden. En existentiell person diskuterar gärna religiösa 
och filosofiska frågor. För att få sådana här elever att vidareutvecklas och frodas i 
klassrummet bör man som lärare låta dem skriva ner sina tankar, skriva och läsa dikter med 
mera (Hansson 2006). 

2.4 Matematikundervisning i ljuset av de sju intelligenserna 

2.4.1 Lektionsidéer för matematik 
Lazear (1998, s 16-21) anser att alla intelligenser kan vara ett eget ämne; språk, matematik, 
bild, drama, idrott, musik, samt de olika ”sociala färdigheter” som är nödvändiga för att vara 
fungerande medmänniskor i samhället. Han menar även att varje intelligens kan vara ett 
hjälpmedel för att få kunskap utanför sitt eget område. 

Verbala/lingvistiska intelligensen kan användas på matematiklektionen genom att eleverna 
hittar på och skriver ner uppgifter som deras kamrater ska lösa. Eleverna kan förklara hur man 
löser ett problem och kamraterna följer samtidigt deras anvisningar. Eleverna kan hitta på 
ordlekar och skriva dikter som innehåller eller förklarar olika matematiska ord, termer eller 
matematiska procedurer. Eleverna kan tillsammans lösa problem – en löser och den andra 
förklarar de olika stegen (Lazear 1998, s 39). Campbell (1997a, s 69) visar olika metoder att 
använda när eleverna övar (1) multiplikation eller (2) addition av bråk. Till exempel (1) kan 
eleverna hitta på små berättelser med fakta från tabellen eller så (2) kan eleverna få läsa 
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berättelser om bråk och sedan rita föremål som beskrivs i berättelserna. De kan även hitta på 
egna berättelser eller problem med bråkdelar. 

Den logiska/matematiska intelligensen används på matematiklektionerna genom att eleverna 
hittar obekanta storheter i ett problem eller lär andra hur man använder miniräknaren vid 
problemlösning. Eleverna hittar på talföljder och låter en kamrat lösa dem och klassificerar 
matematiska formler och operationer (Lazear 1998, s 53). Campbell (1997a, s 69) visar olika 
metoder att använda när eleverna övar (1) multiplikation eller (2) addition av bråk. Till 
exempel (1) kan eleverna hitta siffermönster i tabellen, (2) eleverna kan få låtsas att de är 
läroboksförfattare och ska ge formler för addition av bråk med egna ord och även ge exempel 
enligt dessa regler. 

Den visuella/spatiala intelligensen används i matematikundervisningen genom att eleverna 
gör undersökningar och sedan ritar ett diagram som visar resultatet. Eleverna använder synen 
och känseln för att uppskatta olika mått. Eleverna använder olika metoder för att använda de 
fyra räknesätten. Eleverna kan också med hjälp av synen lära sig måtten i metersystemet 
genom att jämföra dem med andra mått (Lazear 1998, s 68). Campbell (1997a, s 69) visar 
olika metoder att använda när eleverna övar (1) multiplikation eller (2) addition av bråk. Till 
exempel (1) kan eleverna göra vackra kort för varje del av tabellen, skriva till exempel 4 · 3 
och sedan rita så många blommor jämte. (2) eleverna kan göra ”bråkremsor” av papp. De 
märker upp bråkdelar på varje remsa och klipper sedan ut dem. 

Kroppslig/kinestetisk intelligens används i matematikundervisningen genom att eleverna 
mäter saker med olika kroppsdelar. Eleverna kan också formge något som kräver att de 
använder matematiska begrepp. Eleverna skapar och framför en teaterpjäs där de som agerar 
är geometriska former. Eleverna kan hitta på en lek där de använder matematiska begrepp 
eller operationer (Lazear 1998, s 84). Campbell (1997a, s 69) visar olika metoder att använda 
när eleverna övar (1) multiplikation eller (2) addition av bråk. Till exempel (1) kan eleverna 
spela ”papperstallriksspelet” med någon. De skriver var och ett av svaren från tabellen på 
varsin tallrik och lägger sedan tallrikarna på golvet. En säger till exempel 7 · 6 och den andra 
kastar sig på tallriken som det står 42 på. (2) Eleverna kan arbeta med laborativt material, till 
exempel kan de dela upp ett antal bönor/klossar eller dylikt i olika högar som symboliserar 
olika bråkdelar. 

Musikaliska/Rytmiska intelligensen används på matematiklektionerna när eleverna genom 
sånger och jinglar lär sig matematiska formler och beräkningar. Eleverna kan genom olika 
rytmiska lekar lära sig addition, subtraktion, multiplikationstabellen och division (Lazear 
1998, s 98). Campbell (1997a, s 69) visar olika metoder att använda när eleverna övar (1) 
multiplikation eller (2) addition av bråk. Till exempel (1) kan eleverna välja en 
bakgrundsmusik som hjälper dem att koncentrera sig, (2) eleverna kan få arbeta med noter; 
helnoter, halvnoter och kvartsnoter. De får skriva musikstycken på notblad. 

Interpersonell intelligens används av eleverna på matematiklektionerna genom att de löser 
eller hittar på uppgifter i grupp. Eleverna kan lära sig matematiska processer och beräkningar 
genom att var och en i gruppen lär sig någonting som de sedan lär de andra. De kan även 
förklara för varandra hur de löste en uppgift (Lazear 1998, s 112). Campbell (1997a, s 69) 
visar olika metoder att använda när eleverna övar (1) multiplikation eller (2) addition av bråk. 
Till exempel (1) kan eleverna intervjua andra personer och ta reda på hur de lärde sig 
multiplikationstabellen. Eleverna kan snappa upp idéer som kan hjälpa dem. (2) Eleverna kan 
få spela spel med bråkremsorna de gjort (se visuell/spatial intelligens), antingen två och två 
eller i grupper om fyra. 
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Den intrapersonella intelligensen används i matematikundervisningen genom att eleverna 
försöker hitta tankemönster för olika matematiska problem. Eleverna kan även överföra 
matematiska begrepp till områden utan för skolan genom att ställa sig tre frågor: Vad har jag 
lärt mig? Vad innebär det? Hur kan jag använda mig av denna nya kunskap? Eleverna kan 
bedöma sina starka och svaga sidor när det gäller sin förståelse av matematik (Lazear 1998, s 
128). Campbell (1997a, s 69) visar olika metoder att använda när eleverna övar (1) 
multiplikation eller (2) addition av bråk. Till exempel (1) kan eleverna skriva ner sina känslor 
inför att lära sig tabellen i en daglig loggbok, de kan också skriva ner vad de lärt sig. (2) 
Eleverna kan skriva sina favoritsysselsättningar på baksidan av bråkdelarna, en på varje och 
sedan får de sätta ihop delarna till en hel dags aktiviteter. 

2.5 Tidigare undersökning om Gardners teorier 

Jessica Vesterlund (2002) gjorde en undersökning där hon knöt samman de multipla 
intelligenserna med matematikundervisning. Hon intervjuade fyra lärare från grundskolans 
tidigare år och försökte koppla samman deras lektionsupplägg med de olika intelligenserna. 
Vesterlund kom fram till att den verbala/lingvistiska intelligensen används hela tiden, genom 
bland annat läsning och muntliga genomgångar av olika moment. Den logiska/matematiska 
intelligensen används även den hela tiden i matematikundervisningen och för tre av lärarna 
var den extra viktig då de själva tyckte om struktur. Två av lärarna arbetade en del med bild 
och form och därigenom utnyttjade den visuellt/spatiala intelligensen, även de andra två 
lärarna arbetade med bilder men inte i samma utsträckning. Den musikaliska/rytmiska 
intelligensen användes av endast en lärare då hon lät eleverna lära sig matematiska ord och 
räkneregler genom sånger och ramsor. Enligt Vesterlunds undersökning användes den 
kroppsliga/kinestetiska i liten utsträckning av alla lärare. Vissa områden inom matematiken, 
till exempel geometri var ett sådant område då den kroppsliga/kinestetiska intelligensen 
utnyttjas mest. Lärarna gav exempel på att eleverna fick gå vissa sträckor för att uppskatta 
längden av dem. De fyra lärarna hade olika förutsättningar för att tillgodose de interpersonella 
och intrapersonella intelligenserna och detta berodde mest på tillgång till lokaler. Vesterlund 
menar dock att dessa två intelligenser fanns som en naturlig del i undervisningen då lärarna 
varierade sin undervisning mellan enskilt arbete, par- och grupparbete. Denna undersökning 
visar att trots att lärare kanske inte är medvetna om Gardners teorier så kan undervisningen 
ändå varieras efter de olika intelligenserna. 

Helena Lennholm (2005) har skrivit ett arbete om hur det är att undervisa efter Gardners 
teorier och hur eleverna upplever det. Lennholm utförde sin undersökning i en gymnasieklass 
där hon undervisade en naturvetenskaplig-estetisk klass med tolv elever i Kemi B. Först lät 
hon eleverna fylla i en enkät där hon tog reda på vilka intelligenser de hade. Därefter byggde 
hon upp lektionerna efter de olika inlärningsstilarna. Utfallet var positivt, eleverna tyckte att 
de lärde sig bättre av de olika sätten att lära ut och allra helst av att variera lektionerna. Mest 
positivt tyckte eleverna det var att spela klassisk musik på vissa lektioner, även Lennholm såg 
en positiv förändring. Det blev lugnare och mer stillsamt när musiken spelades. Diskussioner 
var även ett bra sätt att lära. Lennholms undersökning visade dock inget samband mellan vilka 
arbetssätt, baserade på intelligenserna, som eleverna sade sig föredra och vilka intelligenser 
som enkäten visade att de hade. Lennholm tolkade detta som att enkäten inte var bra utformad 
men även att det i olika situationer och ämnen kan variera mellan olika inlärningsstilar. Denna 
undersökning visar att en lärare kan variera sin undervisning så att elever med olika behov blir 
nöjda. Undersökningen visar också att eleverna tycker att undervisningen är mer positiv om 
den är varierad. 
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2.6 Vilka arbetssätt borde föredras när eleverna har en särskild 
intelligens? 

Om man i litteraturen tittar på typiska tecken och egenskaper hos de olika intelligenserna kan 
man göra ett antagande om vilket/vilka arbetssätt som skulle föredras av elever med en viss 
intelligens som starkast. Mina antaganden kommer sedan i diskussionsdelen att jämföras med 
resultatet från undersökningen för att se om de stämmer överens. 

Om man har verbal/lingvistisk intelligens som sin starkaste intelligens tycker man bland annat 
om att läsa, prata och diskutera, lyssna till det talade ordet och skriva (Armstrong 1998; 
Jensen 1997; Lazear 1996) och favoriterna borde vara: 

• genomgångar – lyssna till det talade ordet 
• enskilt arbete – läsa, skriva 
• samarbete med en kamrat – diskutera, lyssna 
• grupparbete – diskutera, lyssna 
• forskning och redovisning – läsa, skriva, prata, lyssna 
• gemensamma diskussioner – diskutera, lyssna 
• laborationer – läsa, diskutera, skriva 

Om den logiska/matematiska intelligensen är starkast tycker man om logiska gåtor, laborativt 
material, är bra på huvudräkning, reflekterar över matematiska påståenden och problem och 
använder miniräknaren och lär andra med mera (Armstrong 1998; Campbell 1997a; Jensen 
1997; Lazear 1996). Jag anser att favoriterna borde vara: 

• enskilt arbete – reflektera 
• samarbete med en kamrat – reflektera, lära 
• grupparbete – reflektera, lära 
• laborationer – laborativt material 

Eleverna med visuell/spatial intelligens som starkast har förmågan att se något och dess 
förhållande till något annat, klottrar och ritar, tycker om att göra bildmontage och tycker om 
visuella aktiviteter (som pussel och labyrinter), bygga tredimensionella konstruktioner med 
mera (Armstrong 1998; Jensen 1997; Lazear 1996). Favoriter borde vara: 

• forskning och redovisning – förhållanden, rita, bildmontage 
• laborationer – förhållanden, bygga 

Är den kroppsliga/kinestetiska intelligensen starkast så rör eleverna mycket på sig och har 
svårt att sitta still en längre tid, fingrar på nya saker och tycker om praktiska saker och är 
skickliga i hantverk med mera (Armstrong 1998; Jensen 1997; Lazear 1996). Lärarens 
genomgångar borde inte vara en favorit då det innebär att eleven måste sitta still länge. En 
favorit däremot skulle kunna vara: 

• laborationer – praktiska saker 

Är den starkaste intelligensen den musikaliska/rytmiska intelligensen så är eleven rytmisk, 
nynnar ofta omedvetet, trummar med händer och fötter, tycker om att lyssna på 
bakgrundsmusik medan han/hon arbetar, hittar på sånger för att minnas saker och ting och 
distraheras om läraren pratar för mycket (Armstrong 1998; Jensen 1997; Lazear 1996). 
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Lärarens genomgångar borde inte vara en favorit då det innebär att läraren pratar mycket 
medan följande borde vara favorit: 

• enskilt arbete – lyssna på musik 

Är man interpersonell har man bland annat förmågan att förstå andra människor, se saker och 
ting från andras synvinkel, tycker om att vara tillsammans med kompisar, lyssnar på andra, 
deltar i grupp och är en naturlig ledare (Armstrong 1998; Campbell 1997a; Jensen 1997; 
Lazear 1996). Jag anser att favoriterna borde vara: 

• samarbete med en kamrat – annan synvinkel, lyssna 
• grupparbete – andras synvinkel, vara med kompisar, lyssna, ledare 
• gemensamma diskussioner – andras synvinkel, lyssna, ledare 

Är den intrapersonella intelligensen starkast är eleven självständig och viljestark, förstår och 
känner sig själv, vet sina starka och svaga sidor, går sin egen väg i livet och i studierna, tycker 
om att arbeta själv, utvärdera och bedöma sig själv med mera (Armstrong 1998; Campbell 
1997a, Jensen 1997; Lazear 1996). Favoriterna bland de olika arbetssätten borde vara: 

• enskilt arbete – självständig, gå sin egen väg, möjlighet att utvärdera och bedöma 
• laborationer – gå sin egen väg, möjlighet att utvärdera och bedöma 
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3 METOD 

3.1 Metodval 

Jag valde att genomföra en kvantitativ undersökning med enkäter. Detta då jag ville få en så 
stor variation av inlärningsstilar som möjligt. Jag valde att använda mig av ett enkätformulär 
som till största del bestod av slutna frågor med ett litet inslag av öppna frågor. De slutna 
(strukturerade) frågorna innehöll graderade svarsalternativ med endast ändpunkterna 
utskrivna samt svarsalternativ som skulle rangordnas. De öppna (ostrukturerade) frågorna 
bestod av att respondenterna skulle motivera sina rangordningar med egna formuleringar 
(Bryman 2002, s 157; Patel & Davidson 1994, s 61-67). Bryman (2002, s 158-162) menar att 
fördelar med slutna frågor är bland annat att det är lätt att bearbeta och jämföra svaren, en 
nackdel däremot kan vara att forskaren missar intressanta svar som spontant kan uppstå. En 
fördel med öppna frågor är att respondenterna kan svara fritt med egna ord medan en nackdel 
kan vara att de är tidsödande att bearbeta. Jag anser det därför bra att ha både öppna och 
slutna frågor då de kompletterar varandra. 

3.2 Urval 

Med tanke på att jag ville jämföra arbetssätt och inlärningsstilar blev det naturligaste valet att 
göra undersökningen i flera klasser i samma årskurs för att få så stor spridning som möjligt 
och för att undersökningen inte ska baseras på endast en lärare. Urvalet baserades på hur 
många enkäter jag kände att jag skulle kunna hantera och ändå få en ordentlig mängd 
information. Urvalet blev tre klasser i år 8 – 69 elever. Orsaken att undersökningen 
genomfördes i åttan berodde delvis på att det var det år min mentor hade men också för att det 
i nian var nationella prov och betyg som tog mycket av tiden på slutet av vårterminen. 

Bryman (2002, s 114) menar att när urvalet innehåller personer som råkar finnas i närheten 
för forskaren kallas det bekvämlighetsurval. Det blev ett bekvämlighetsurval för min del då 
jag kontaktade min mentor från min verksamhetsförlagda utbildning och hon i sin tur 
kontaktade två av hennes kollegor för att jag skulle få ihop tre klasser att göra undersökningen 
i. Detta urval skulle även kunna ses som ett snöbollsurval, som enligt Bryman (2002, s 115) 
innebär att forskaren tar kontakt medan några personer och sedan genom dem kommer i 
kontakt med ytterligare informanter. 

3.3 Forskningsetiska principer 

Jag har i undersökningen strävat efter att följa de forskningsetiska principerna. Eleverna blev 
informerade om undersökningens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att de själva fick 
bestämma om de ville delta i undersökningen. Informationen har behandlats med 
konfidentialitet, varken namn på skola, lärare eller elever utlämnas, och informationen 
kommer enbart att användas i denna studie (Bryman 2002, s 440f). 

 

 

 



 22 

3.4 Förberedelser och genomförande 

Enligt Göran Ejlertsson (1996, s 32) är syftet med en provundersökning att ta reda på om de 
svarande tolkar frågorna likadant som jag, eller om det är något svarsalternativ som saknas 
eller är felformulerat. Ejlertsson menar att en pilotstudie bör bestå av två delar och där den 
första delen testas på en mindre grupp människor, till exempel kollegor, vänner etc. 
Fortsättningsvis skriver han att den första versionen troligtvis kommer att ändras grundligt. 
Den andra studien bör göras på en grupp så lik den ”egentliga undersökningsgruppen” som 
möjligt men som inte är en del av den (Bryman 2002, s 171; Ejlertsson 1996, s 33; Patel & 
Davidson 1994, s 48). 

Jag diskuterade utformningen och innehållet av enkäten mycket med både min handledare och 
familj och gjorde som smått en provundersökning med dem. Det blev ändringar av både 
formuleringar av uttryck och frågor, layout och ordningen av frågorna. När enkäten var 
reviderad efter första ”pilotstudien” och jag ansåg att enkäten var klar gjorde jag en andra 
pilotstudie. Jag gjorde studien med sex personer som gick i åttan, nian och första året på 
gymnasiet. Jag försökte få ”pilotgruppen” att vara så lik den egentliga undersökningsgruppen 
som möjligt med personer som var lättillgängliga. Urvalet till pilotstudien blev därför 
personer som jag hade i min omgivning och ”pilotgruppen” skiljde sig därmed något från den 
egentliga undersökningsgruppen. Av denna studie fick jag, genom diskussioner efteråt, reda 
på några smådetaljer, så som formuleringar av uttryck i första frågan som var svåra att förstå 
och som jag då ändrade. Genom pilotstudien fick jag även chansen att bearbeta data, om än en 
liten mängd. Genom mitt test kom jag även fram till några ändringar som skulle underlätta 
analysen längre fram. Jag gjorde bland annat vissa mallar som skulle underlätta ifyllandet av 
poäng på första och andra frågan. Till exempel skapades en ifyllnadstabell där poängen för 
varje uttryck och summan för varje intelligens med lätthet kunde fyllas i. 

När pilotstudien avklarats och enkäten var redo att användas i den riktiga undersökningen 
kontaktade jag min mentor och bestämde en dag då jag kunde komma och utföra 
undersökningen. Det löste sig så att jag kunde undersöka alla tre klasserna på samma dag. 
Undersökningen ägde rum på en 6-9 skola i en liten stad i södra Sverige. Jag besökte de tre 
klasserna under deras matematiklektioner och presenterade mig, arbetet och enkäten. Jag 
delade ut enkäterna och använde mig av så kallad ”enkät under ledning”, vilket innebär att jag 
var närvarande när eleverna fyllde i dem för att kunna hjälpa till med eventuella otydligheter 
eller svara på eventuella frågor (Patel & Davidson 1994, s 60). 

3.5 Layout och utformning 

Enkäten var på tre sidor och hade fyra frågor (se bilaga 1). Jag valde att använda mig av så 
kallad ”tratt-teknik”, det vill säga, jag började med en allmän fråga och för att sedan gå över 
till de mer matematikspecifika frågorna (Patel & Davidson 1994, s 65). Första frågan var 
sådan att eleverna skulle fylla i hur väl 28 uttryck stämde in på dem på en femgradig skala av 
Likert-typ, där ett var ”stämmer inte alls” och fem var ”stämmer helt” (Ejlertsson 1996, s 80). 
Dessa uttryck symboliserade olika intelligenser och uttrycken valde jag utifrån litteratur om 
Gardners teorier (Armstrong, Jensen och Lazear) och formulerade dem så som jag ansåg 
skulle vara lättförståeligt för respondenterna. Eleverna kunde få max 5 poäng för ett uttryck 
om det stämde in helt på eleven och minsta poängen var 1 om uttrycket inte alls stämde in på 
eleven. För varje intelligens fanns det fyra uttryck. Detta resulterade i en maximum poäng på 
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20 och minimum poängen på 4. Genom att summera poängen fick jag fram vilka intelligenser 
som var starkast hos eleverna. 

På andra frågan fick eleverna kryssa för hur pass ofta de arbetade med sju olika arbetssätt i 
matematik. Graderingsalternativen baserade jag på Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003, ”i stort sett varje lektion”, ”någon gång i veckan”, ”någon gång i månaden”, ”mycket 
sällan”, och ”aldrig” (Kjellström 2005, s 66). Valet av vilka arbetssätt som skulle vara med i 
enkäten baserades på litteratur och på vad jag sett på matematiklektionerna under min 
verksamhetsförlagda utbildning. Jag valde att ta med denna fråga i enkäten som en 
komplettering till fråga tre och fyra, därför att ställningstaganden om arbetssätt som sker 
sällan eller aldrig troligtvis inte visar på en trovärdig bild av attityderna/uppfattningarna till de 
arbetssätten. Om eleverna inte arbetar med ett arbetssätt hur ska de då kunna uttala sig om hur 
positivt eller negativt det är? 

På tredje frågan skulle eleverna gradera de sju arbetssätt som togs upp i föregående fråga efter 
hur roliga respektive tråkiga de tyckte de var. Fråga fyra var uppbyggd på samma sätt som 
fråga tre men där skulle eleverna gradera arbetssätten efter hur väl de lärde sig av dem. På 
fråga tre och fyra skulle eleverna även motivera sina högsta och lägsta poäng, det vill säga 
förklara varför ett arbetssätt var roligast/mest lärorikt samt tråkigast/minst lärorikt. 

3.6 Bearbetning 

Jag började med att numrera varje enkät som jag fått in, detta för att kunna veta vilken 
intelligens som var starkast hos en elev och sedan jämföra det med vad han/hon tyckte om de 
olika arbetssätten i matematik. Jag hade dessutom koll på vilka enkäter som tillhörde samma 
klass, detta för att kunna se om resultaten skiljde klasserna emellan. 

På första frågan fyllde jag i elevernas olika poäng i en mall, skrev ner vilken intelligens som 
var starkast hos denna elev och sammanställde alla elevers olika intelligenser. De flesta elever 
hade en intelligens som var starkast men det fanns även elever med både två och tre lika 
starka intelligenser. Jag summerade även alla poäng som framkom och tog fram ett 
medelvärde för varje klass samt ett totalt medelvärde. I den andra frågan prickade jag första 
av hur ofta eleverna ansåg att de arbetade med olika arbetssätt i matematik och sedan 
sammanställde jag det i tabeller, både klassvis och totalt. På den tredje och fjärde frågan 
prickade jag även där av hur eleverna rangordnat arbetssätten och sedan sammanställde jag 
tabeller för varje klass, för varje intelligens och totalt. Jag förde in all information i Microsoft 
Excel där jag även skapade tabeller och diagram. 

Ejlertsson (1996, s 22) skriver om olika bortfall – externa och interna. Externa bortfall menar 
personer som var menade i urvalet men som sedan inte deltog i undersökningen. Med interna 
bortfall menas bortfall på enstaka frågor där personen för övrigt besvarat enkäten. Jag fick sju 
externa bortfall på grund av sjukdom och jour och ett internt bortfall på första frågan, sex 
interna bortfall på fråga två, tre på fråga tre och fem på fråga fyra på grund av felaktig ifyllnad 
av svarsalternativen. 
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3.7 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av Howard Gardners teori om intelligenserna därför att jag stött på 
den tidigare och den intresserade mig. Jag anser att Gardners teorier visar på ett bra sätt att 
tänka kring hur elever lär sig och hur man som lärare faktiskt kan underlätta inlärningen för 
eleverna genom att variera upplägget av lektionerna så att det kan passa alla. 

Även att det finns åtta nio intelligenser valde jag att fokusera undersökningen på de etablerade 
sju intelligenserna. Detta för att det fanns mer information om typiska ”beteende” för de första 
sju intelligenserna än vad det fanns om de sista två, och det i sin tur underlättade 
formuleringarna av de fyra uttryck som sedan kom att representera varje intelligens. 

Så här i efterhand känner jag att jag helst skulle ha velat ha fler uttryck för varje intelligens 
för att lättare sortera ut vilka intelligenser som var starkast hos eleverna. Orsaken till att jag 
valde fyra per intelligens var för att det inte skulle bli för otymplig och för mycket för 
eleverna att fylla i. Jag ville inte att de skulle tröttna och bara kryssa för utan att bry sig. 

Ett problem som mycket väl påverkade resultatet var att i den tredje och sista klassen besökte 
jag dem halvvägs in i lektionen och de flesta elever höll på att rätta och gå igenom ett 
matteprov och det var liv och rörelse i klassrummet. Informationen kom inte riktigt fram och 
deras intresse för enkäten var låg. Detta märkte jag efteråt när jag såg vad de skrivit eller 
egentligen vad de inte skrivit – i den här klassen var det inte många motiveringar och fler 
felaktigt ifyllda frågor än hos de andra klasserna. 

Jag kan också känna att jag kanske hade för allmänna uttryck för den intrapersonella 
intelligensen. Det var många som hade höga poäng för den här intelligensen och hade den 
som sin starkaste intelligens. Jag vet inte om det beror på att elever idag verkligen har 
självinsikt och känner sig själva eller om det bara var för allmänna uttryck som faktiskt kan 
stämma in på de flesta. 
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4 RESULTAT 

I resultatdelen kommer jag att redogöra svaren från enkäterna varje fråga för sig. Jag börjar 
med vilka intelligenser som var starkast hos eleverna, fortsätter med att gå igenom hur ofta 
eleverna arbetade med de olika arbetssätten och vad de tyckte om dem. Avslutningsvis 
kommer jag att gå igenom elevernas attityder och uppfattningar till arbetssätten knutna till 
varje intelligens, följaktligen redogörs för vad eleverna med en viss intelligens tyckte var de 
roligaste/tråkigaste och mest/minst lärorika arbetssätten. 

4.1 Vilka intelligenser är framträdande hos eleverna? 

I första klassen var det den intrapersonella intelligensen som var starkast då 9 elever av 20 
hade den som sin starkaste intelligens medan den musikaliska intelligensen var svagast då 
ingen hade den som sin ”första” intelligens. I denna klass var det 6 elever som hade två 
intelligenser som var ”etta” och detta innebar att av de 20 eleverna fick jag fram 26 
intelligenser. I den andra klassen var den visuella/spatiala intelligensen starkast med 8 elever 
av 24 och den verbal/lingvistiska, den logiska/matematiska och den kroppsliga/kinestetiska 
intelligensen var svagast med 2 elever vardera. I den här klassen var det 7 elever som hade två 
lika starka intelligenser vilket innebar att jag fick fram 31 intelligenser av de 24 eleverna. Den 
tredje klassen hade, liksom den första klassen, den intrapersonella intelligensen som starkast 
med 12 elever av 24 och den verbal/lingvistiska och den musikaliska/rytmiska intelligensen 
som svagast med 1 elev vardera. Denna klass hade 3 elever som hade tre intelligenser som var 
lika starka och 1 elev som hade två. Av de 24 eleverna fick jag alltså fram 31 intelligenser. 
Totalt sett var den intrapersonella intelligensen starkast med 27 elever av 68 och den 
verbala/lingvistiska intelligensen svagast med 5 av 68. Totalt sett var det 14 elever som hade 
två lika starka intelligenser och 3 som hade tre intelligenser som var lika starka, vilket gav det 
totala resultatet av 88 intelligenser. 

Figur 1 visar den procentuella fördelningen av de starkaste intelligenserna klasserna var för 
sig och totalt. Det som kan vara intressant att se är hur klasserna skiljer sig åt över vilka 
intelligenser som är starkast. Till exempel skiljer sig klass 1 åt från de andra i den 
logiskt/matematiska intelligensen, medan klass 2 är mer visuell/spatial än de andra. Klass 2 
skiljer sig även radikalt åt från de andra när det gäller den musikaliska/rytmiska intelligensen. 
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Figur 1. Procentuell fördelning av de starkaste intelligenserna. 

När jag summerade alla poäng för varje elev, varje intelligens för sig, blev det några bortfall 
på grund av felaktig ifyllnad (majoriteten av dessa fel påverkade dock inte resultatet av de 
starkaste intelligenserna). Det blev fem bortfall i både klass 2 och 3. I figur 2 kan man se att 
medelpoängen inte skiljer sig så mycket klasserna emellan och inte intelligenserna emellan 
heller, det är den verbala/lingvistiska intelligensen som har den största differensen med 2,58 
poäng och det är den intrapersonella intelligensen som har den högsta poängen. 
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Figur 2. Medelvärdena för varje klass och totalt. 
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Det som kan vara värt att notera är att oavsett om man tittar på de starkaste intelligenserna 
eller medelpoängen av alla elevers svar på intelligenserna så skiljer sig placeringen 
marginellt. Den stora skillnaden är egentligen på klass 2 där den musikaliska/rytmiska 
intelligensen är på andra plats när man tittar enbart på de starkaste intelligenserna och är på 
sista plats när man räknar medelpoängen. Det som skiljer dessa två sätt att titta på resultatet är 
att den första figuren visar enbart de intelligenser som är starkast och de resterande sex (fem 
eller fyra) intelligenser påverkar inte resultatet. I den andra figuren är alla elevers svar av 
betydelse, alla påverkar resultatet. Att den musikaliska/rytmiska intelligensen sjunker så 
mycket i den andra figuren visar att de elever som inte har den som sin starkaste har gett den 
låga poäng, den är alltså en svag intelligens hos dem. 

Vissa elever hade samma högsta poäng på flera intelligenser och fick därmed två eller tre lika 
starka intelligenser. De kombinationer som var mellan två intelligenser kan ses i tabellen 
nedan. Vad som kan vara intressant att notera är att den intrapersonella intelligensen har flest 
kombinationer med övriga intelligenser – hela fem stycken. Kombinationerna mellan tre 
intelligenser var visuell/spatial, kroppslig/kinestetisk och interpersonell; interpersonell, 
intrapersonell och musikalisk/rytmisk; samt logisk/matematisk, visuell/spatial och 
intrapersonell. 

Tabell 1. De kombinationer med två intelligenser som framkom av elevernas svar. 
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4.2 Hur ofta arbetar eleverna med olika arbetssätt i matematik? 

Trots att de tre klasserna hade olika lärare tyckte eleverna i varje klass relativt lika om hur 
ofta de arbetade med olika arbetssätt så därför kommer jag enbart att titta på vad klasserna 
tyckte tillsammans och inte på vad de tyckte var för sig. 

Totalt hade klasserna genomgångar, samarbete med en kamrat och gemensamma diskussioner 
någon gång i veckan. Eleverna arbetade individuellt i boken i stort sett varje lektion medan de 
mycket sällan arbetade med laborativt, undersökande material. Redovisningar och 
grupparbete hade de någon gång i månaden. I tabellen nedan kan man se att majoriteten ofta 
är tydlig, gemensamma diskussioner och laborationer är de arbetssätt där det inte är så klart, 
skillnaden mellan ”ettan” och ”tvåan” är 9 % för båda arbetssätten. Individuellt arbete i boken 
däremot har en skillnad på hela 45 % mellan ”ettan” och ”tvåan”. 
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Tabell 2. Procentuell fördelning över den totala elevpopulationens svar om hur ofta de arbetar med 
olika arbetssätt i matematik. Majoriteten för varje arbetssätt är markerat i en mörkare nyans. 

Svarsalternativ 
(n = 63) 

I stort sett 
varje lektion 

Någon gång 
i veckan 

Någon gång i 
månaden 

Mycket 
sällan 

Aldrig 

Lärares genomgång 25 56 16 3 - 
Individuellt arbete i boken 70 25 2 3 - 
Samarbete med en kamrat 28 46 19 5 2 
Gemensamma diskussioner 3 44 35 16 2 
Redovisningar inför klassen - 7 56 35 2 
Grupparbete 11 31 51 5 2 
Laborationer - 6 40 49 5 

För att få en annan bild av hur ofta eleverna arbetade med de olika arbetssätten valde jag att 
poängsätta svarsalternativen där ”I stort sett varje lektion” var 5 poäng och ”Aldrig” var 1 
poäng. Alltså blev varje svar i svarsalternativen värda olika poäng beroende på var eleven valt 
att sätta sin markering. Jag summerade allas svar och dividerade sedan med antalet elever (63 
stycken) och fick fram ett medelvärde som sedan kan relateras till svarsalternativens poäng. 
Resultatet blev att enskilt arbete var mest förekommande (4,62 poäng) medan laborationer var 
minst förekommande (2,48 poäng). Denna bild stämde någorlunda överens med bilden som 
majoriteten av eleverna gav oss. Det enda som skiljer är gemensamma diskussioner som 
enligt medelpoängen sker någon gång i månaden. 

Tabell 3. Elevernas medelpoäng om hur ofta de arbetar med olika arbetssätt. 

Arbetssätt Medelpoäng   
Lärarens genomgångar 4,03   
Individuellt arbete i boken 4,62  5 = I stort sett varje lektion 
Samarbete med en kamrat 3,95  4 = Någon gång i veckan 
Gemensamma diskussioner 3,32  3 = Någon gång i månaden 
Redovisningar inför klassen 2,70  2 = Mycket sällan 
Grupparbete 3,46  1 = Aldrig 
Laborationer 2,48   

4.3 Elevernas attityder och uppfattningar om de olika arbetssätten 

Ser man sammanslaget på elevernas svar på varför vissa arbetssätt är roligare eller tråkigare 
respektive mer eller mindre lärorika än andra så kommer vissa kategorier fram. Elevernas svar 
kan kategoriseras där de som tycker ungefär lika hamnar i samma fack. Mitt syfte med 
kategoriseringen är att åskådliggöra svaren så tydligt som möjligt. Följande tabeller visar på 
vilka kategorier elevernas svar hamnade i och hur många elever som tyckte liknande, 
oberoende av vilket arbetssätt som var deras favorit. Vissa elever tyckte flera saker om samma 
arbetssätt så det totala antalet elever är olika för de olika rangordningarna. Kategorierna kan 
följas genom elevernas kommentarer om de olika arbetssätten, citaten efterföljs av den 
kategori jag anser passar, kategorin står i parentes och i kursiv stil. 

Tabellerna visar bland annat att många av eleverna tyckte både det var roligt och lärorikt att få 
diskutera och höra andras åsikter. Varför ett arbetssätt var tråkigt respektive minst lärorikt 
motiverade många elever med att det var långtråkigt och/eller segt. 
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Tabell 4. Elevernas svar om varför vilka arbetssätt är roligare/tråkigare än andra indelade i 
kategorier. 

Roligast 
Antal  

elevsvar 
Tråkigast 

Antal  
elevsvar 

Diskutera/höra andras åsikter 22 Tycker inte om 12 
Självständighet 12 Långtråkigt/segt 12 
Lära sig mycket/förstå bättre 12 Ojämn arbetsfördelning 5 
Enkelt/snabbt 8 Sitta still och lyssna 5 
Samarbete 7 Svåra uppgifter/svårt att förstå 3 
Annorlunda 1 Ingen variation 1 
  För lätt 1 
  För mycket på en gång 1 
Vet inte 2 Vet inte 3 
Inget svar 13 Inget svar 27 
 

Tabell 5. Elevernas svar varför de lär sig bättre/sämre av vissa arbetssätt än andra indelat i 
kategorier. 

Lär sig bäst av 
Antal  

elevsvar 
Lär sig sämst av 

Antal  
elevsvar 

Diskutera/höra andras åsikter 15 Långtråkigt/segt 8 
När andra förklarar 11 Ojämn arbetsfördelning 4 
Självständighet 8 Stimmigt i klassrummet 4 
Långsamt tempo 4 Svåra uppgifter/svårt att förstå 4 
Lugn och ro 3 Jobbiga/nervösa/osäkra situationer 3 
Tråkigt arbetssätt 1 Att lyssna 3 
Roligt arbetssätt 1 För lätt 1 
Samarbete 1 För mycket på en gång 1 
  Att inte få diskutera 1 
  Repetition 1 
Vet inte 6 Vet inte 7 
Inget svar 23 Inget svar 33 

4.3.1 Klass 1 
Majoriteten av eleverna i klass 1 tyckte enskilt arbete i boken och samarbete med en kamrat 
var roligast (8 elever av 19), medan att forska om något och sedan redovisa framme vid tavlan 
var tråkigast (9 elever). Majoriteten av dessa elever tyckte däremot att de lärde sig bäst av 
lärarens genomgångar på tavlan (11 elever av 19), och tyckte att de lärde sig sämst av att 
arbeta i grupp (7 elever). En elev ansåg att de aldrig arbetade med forskning och redovisning 
och en elev ansåg att de aldrig arbetade med laborationer. 

Enskilt arbete var favoriten mycket därför att eleverna kunde arbeta i sin egen takt och med 
det de behövde. Samarbete med en kamrat var roligast för att det inte bara hängde på eleverna 
själva och möjligheten att diskutera med varandra om olika lösningar. Orsaken till att eleverna 
tyckte forskning och redovisning var tråkigast motiverade många med att de inte tyckte om att 
redovisa och att det var jobbigt och nervöst att stå framför klassen. Att majoriteten av 
eleverna lärde sig bäst av lärarens genomgångar berodde på att läraren förklarade bra och att 
de får förklarat hur de ska tänka. Att man lärde sig sämst av grupparbete kunde eleverna inte 
riktigt motivera, men några skrev att berodde på att alla inte säger vad de tycker och att de 
inte får lika mycket gjort. 
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När man jobbar med en kompis så kan man diskutera saker och man jobbar bättre. 
(Elev 17) (Diskutera/höra andras åsikter) 

Jag tycker det är skönt att jobba i boken för man får ta eget ansvar och jobba hur, 
var och i sin takt för sig. Att jag inte valde jobba med kamrat som 1 är att det i så 
fall måste va en kompis. En som man tycker om att jobba med. … Man lär sig ju 
mest på genomgångar för då får man ju allt förklarat. (Elev 18) 
(Självständighet/när andra förklarar) 

[Man lär sig bäst av lärarens genomgångar] för läraren säger hur man ska tänka ut 
lösningar och hur man kan utföra dem. (Elev 19) (När andra förklarar) 

… det är inte jättetråkigt att jobba i grupp men ibland så kan det bli så att bara en 
del jobbar i gruppen och andra bara tittar på. (Elev 7) (Ojämn arbetsfördelning) 

4.3.2 Klass 2 
I klass 2 tyckte eleverna att samarbete med en kamrat var roligast (11 elever av 25). Tråkigast 
var forskning och redovisning (13 elever). Dessa elever tyckte också att de lärde sig bäst av 
att samarbeta med en kamrat (11 elever av 23), medan de lärde sig sämst av att arbeta med 
laborativa, undersökande uppgifter (8 elever). I den här klassen var det en elev som ansåg att 
de aldrig arbetade med laborationer. 

Att majoriteten av eleverna tyckte att samarbete med en kamrat var roligast motiverade många 
med att då kunde de diskutera med varandra vilket var roligt och ta del av varandras 
kunskaper, lära av varandra. Att forskning och redovisning var tråkigast menar majoriteten av 
eleverna var för att de inte tycker om att prata framför klassen. Orsaken till att majoriteten av 
eleverna lärde sig bäst av att samarbeta med en kamrat motiverar de med att de då får 
diskutera med varandra och hjälpas åt att lösa uppgifter. Att laborationer var det som eleverna 
lärde sig sämst av motiverades inte särskilt mycket av dem. En elev tyckte att han/hon oftast 
förstod mindre av laborationer och en elev menade att det var tråkigt och ”inte ett dugg 
stimulerande” (Elev 37). 

Jag tycker det är enklare att arbeta med en kompis. Man kan diskutera mera. Det 
kan vara enklare att fatta när man hör en annans åsikt. (Elev 30) (Diskutera/höra 
andras åsikter) 

… jag gillar inte att prata framför hela klassen. (Elev 28) (Tycker inte om) 

Jag lär mig mycket när jag jobbar med en kompis! Då kan vi försöka hitta 
lösningen ihop. Men när jag jobbar själv så lär jag mig inget. För då kan man inte 
diskutera! (Elev 38) (Diskutera/höra andras åsikter/samarbete/att inte få 
diskutera) 

4.3.3 Klass 3 
Klass 3 tyckte att enskilt arbete i boken var roligast (14 elever av 22), medan de tyckte att 
laborativa, undersökande uppgifter var tråkigast (7 elever). Eleverna i den här klassen tyckte 
även att de lärde sig bäst av enskilt arbete i boken (13 elever av 22), och de tyckte att de lärde 
sig sämst av laborativa, undersökande uppgifter (7 elever). Det var i den här klassen en elev 
som ansåg att de aldrig arbetade med laborationer. 
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Orsaken till att majoriteten av eleverna i klass 3 tyckte att enskilt arbete i boken var roligast 
var självständigheten – att få tänka själva, att få arbeta i sitt eget tempo och att få ”visa vad 
bara jag kan” (Elev 67). Att laborativa, undersökande uppgifter var tråkigast motiverades inte 
av eleverna, det var enbart en elev som skrev att det var tråkigt att titta och leta efter saker 
(Elev 46) (Långtråkigt/segt). Majoriteten av eleverna som lärde sig bäst av enskilt arbete 
menade att det berodde på att de fick chans att arbeta i sin egen takt och att det var lugn och 
ro. Orsaken till att eleverna lärde sig sämst av laborationer motiverades inte alls av eleverna, 
en elev skrev dock att ”man fattar inte om man undersöker” (Elev 46) (Svåra uppgifter/svårt 
att förstå). 

[Genom att jobba enskilt i boken] kan man hålla det tempo man vill. (Elev 63) 
(Självständighet) 

Man får tänka mer när man jobbar i boken och lär sig då mer. (Elev 60) (Lär sig 
mycket/förstår bättre) 

I tabell 6 och 7 (nästföljande sidor) har jag valt att sammanställa elevernas rangordning 
procentuellt varje klass för sig över hur roligt/tråkigt eleverna tyckte arbetssätten var och hur 
bra/dåligt de lärde sig utav dem. Jag har även tagit ut citat från eleverna för de arbetssätt som 
inte kom fram tidigare, detta för att ge lite mer nyans till siffrorna. Till exempel kan man se i 
tabell 7 att första citatet kan uppfattas som positivt för gemensamma samtal men det kan även 
uppfattas som negativt för lärarens genomgångar. 
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Tabell 6. Procentuell fördelning över elevernas rangordning av arbetssätt i matematik efter hur 
roliga respektive tråkiga de tycker de är. 1 = roligast, 7 = tråkigast och med X menas att eleverna 
inte arbetat med det arbetssättet i matematik. Majoriteten för varje klass om vilket arbetssätt som är 
roligast respektive tråkigast är markerat i en mörkare nyans. 
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Elevsvar %        
Rangordning Klass:        

1 (n=19) - 43 43 - 5 5 5 1) 
2 (n=25) - 12 44 16 2) 4 24 3) - 1 = roligast 
3 (n=22) 14 64 14 - 5 4) 5 - 

1 5 26 30 11 - 16 11 
2 - 12 36 16 4 28 4 2 
3 14 12 44 5 - 18 5 
1 22 21 - 21 11 11 16 
2 12 24 12 12 - 20 20 3 
3 18 5 18 23 9 18 9 
1 26 5 11 21 5 21 11 
2 28 16 4 12 12 16 12 4 
3 9 5 14 27 9 18 18 
1 26 - 5 16 21 21 16 
2 24 20 - 20 8 8 20 5 
3 14 5 5 27 27 9 14 
1 16 - 11 31 5 - 25 
2 16 4 4 24 20 4 28 6 
3 5 9 - 18 27 23 18 
1 5 5 - - 48 26 5) 11 6) 
2 20 12 7) - - 52 - 12 7 = tråkigast 
3 26 8) 9) - 5 - 23 9 10) 31 
1 - - - - 5 - 5 
2 - - - - - - 4 X 
3 - - - - - - 5 

1) ”Det är annorlunda än det vanliga arbetet” (Elev 6) (Annorlunda) 
2) ”Det är kul att ha diskussioner för att man får höra andras åsikter” (Elev 34) (Diskutera/höra andras 
åsikter) 
3) ”Jobba i grupp är roligt, får höra allas åsikter” (Elev 36) (Diskutera/höra andras åsikter) 
4) ”Jag får jobba med att ta reda på saker” (Elev 52) (Lära sig mycket/förstår bättre) 
5) ”[Arbete i grupp] är tråkigast för att man ofta får oseriösa personer i gruppen som inte vill jobba” 
(Elev 3) (Ojämn arbetsfördelning) 
6) ”Det är oftast konstiga uppgifter, och man fattar inte vad man ska göra” (Elev 15) (Svåra 
uppgifter/svårt att förstå) 
7) ”Det är segt att jobba i boken” (Elev 31) (Långtråkigt/segt) 
8) ”Det blir så mycket på en gång då” (Elev 47) (För mycket på en gång) 
9) ”Man blir trött när de står och pratar, är det i början av en lektion blir ofta hela lektionen seg” 
(Elev 62) (Sitta still och lyssna/långtråkigt/segt) 
10) ”Svårt att förstå vad andra tänker ibland” (Elev 51) (Svåra uppgifter/svårt att förstå) 
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Tabell 7. Procentuell fördelning över elevernas rangordning av arbetssätt i matematik efter hur 
eleverna lär sig. 1 = bäst, 7 = sämst och med X menas att eleverna inte arbetat med det arbetssättet i 
matematik. Majoriteten för varje klass om vilket arbetssätt som eleverna lär sig bäst respektive 
sämst av är markerat i en mörkare nyans. 
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Elevsvar %        
Rangordning Klass:        

1 (n=19) 58 37 - - - 5 - 
2 (n=23) 22 9 49 4 1) - 17 2) - 

1 = lär sig 
bäst av 

3 (n=22) 23 59 5 - 9 5 - 
1 26 37 26 5 - - - 
2 9 9 30 9 9 40 - 2 
3 45 23 17 - 5 5 5 
1 11 21 41 11 - - 16 
2 17 22 4 40 - 4 13 3 
3 - 9 50 18 9 9 5 
1 - 5 11 32 22 11 20 
2 13 17 9 26 4 26 - 4 
3 14 - - 36 14 18 18 
1 5 - 11 26 26 21 11 
2 13 17 4 13 26 4 22 5 
3 - 9 18 18 26 23 5 
1 - - 11 5 26 26 32 
2 9 13 4 4 39 9 22 6 
3 - - 5 2 14 26 31 
1 - - - 21 3) 21 37 16 
2 17 1) 13 - 4 4) 22 5) - 34 

7 = lär sig 
sämst av 

3 18 - 5 5 23 6) 14 31 
1 - - - - 5 - 5 
2 - - - - - - 9 X 
3 - - - - - - 5 

1) ”För att man lyssnar när man ska diskutera och man lyssnar inte på läraren” (Elev 40) 
(Diskutera/höra andras åsikter) 
2) ”När man jobbar i grupp kan man diskutera med varandra och höra andras argument och teorier. Det 
är lättare att förstå” (Elev 29) (Diskutera/höra andras åsikter) 
3) ”Det blir inte bra om hela klassen ska diskutera för det är bara ca 4 pers som pratar hela tiden och 
andra får inte säga något” (Elev 13) (Ojämn arbetsfördelning) 
4) ”När man har gemensamt i hela klassen tycker jag att det bara blir rörigt” (Elev 22) (Stimmigt i 
klassrummet) 
5) ”För jag jobbar ofta med sådana saker jag redan kan” (Elev 41) (Repetition) 
6) ”När man forskar är det inte säkert att man tar reda på allt som är nyttigt” (Elev 67) 
(Jobbiga/nervösa/osäkra situationer) 
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4.3.4 Totalt 
Totalt sett tyckte majoriteten av eleverna i klasserna att enskilt arbete var roligast (25 elever 
av 66) och att forskning och redovisning var tråkigast (27 elever). Majoriteten lärde sig även 
bäst av enskilt arbete (22 elever av 64), tätt följ av lärarens genomgångar (21 elever), de 
tyckte att de lärde sig sämst av laborativa, undersökande uppgifter (18 elever). Av de 64 
eleverna som alla svarade fullständigt på båda rangordningsfrågorna var det 33 stycken som 
tyckte att det roligaste arbetssättet också var det som de lärde sig bäst av. 34 av eleverna 
tyckte även att det tråkigaste arbetssättet också var det som de lärde sig sämst av. Av dessa 64 
elever var det 2 stycken som tyckte att de lärde sig bäst av det arbetssätt som var tråkigast. 

Jag har tidigare enbart tittat på majoriteten av elevernas rangordning eller den procentuella 
fördelningen, men ytterligare ett sätt att se på elevernas svar är att ta fram en medelpoäng och 
på det sättet så spelar ju allas röster roll. Tabellen nedan fungerar så att lägre medelpoäng 
visar på att eleverna är positiva till arbetssättet medan en högre medelpoäng visar på att 
eleverna är mer negativa. När man tittade på medelpoängen så var samarbete med en kamrat 
det arbetssätt som eleverna tyckte var roligast med en medelpoäng på 2,30 och tråkigast var 
forskning och redovisning med 5,57 poäng. Det arbetssätt som eleverna lärde sig bäst av var 
enskilt arbete (2,69 poäng) och de lärde sig sämst av laborationer (5,48 poäng). Jämför man 
medelpoängen med majoritetens svar så skiljde sig poängen och betygen lite åt, till exempel 
kan man titta på forskning och redovisning där majoriteten tyckte det var det tråkigaste 
arbetssättet (betyg 7), medan medelpoängen var 5,57 poäng, fast den poängen innebar 
fortfarande att det var det tråkigaste arbetssättet. 

Tabell 8. Medelpoängen på alla elevers rangordning där 1 = roligast/lär sig bäst av och där 7 = 
tråkigast/lär sig sämst av. Majoriteten av den totala populationens rangordning (”betyg”) står i 
parentes. 

 Roligast/ 
Tråkigast 
(Majoritetens 
”betyg”) 

Lär sig bäst/ 
sämst av 
(Majoritetens 
”betyg”) 

Lärarens genomgång 4,58 (4/5) 2,98 (1) 
Enskilt arbete i boken 2,72 (1) 2,69 (1) 
Samarbete med en kamrat 2,30 (2) 2,91 (3) 
Gemensamma diskussioner i klassen 4,12 (6) 4,31 (4) 
Forskning och sedan redovisning framme vid tavlan 5,57 (7) 5,25 (5/6) 
Arbete i grupp 3,67 (2) 4,39 (6) 
Arbete med laborativa, undersökande uppgifter 4,92 (6) 5,48 (6/7) 

I och med att så många av eleverna (49 %, se tabell 2) ansåg sig arbeta med laborationer 
mycket sällan, kunde slutsatsen jag drog om elevernas attityder/uppfattningar vara felaktig. 
Jag valde därför att titta lite närmare på de 30 elever som ansåg sig arbeta med laborationer 
någon gång i veckan och någon gång i månaden. Tittade man på hur roligt/tråkigt dessa elever 
tyckte laborationer var så skiljde det sig inte från vad hela populationen tyckte, majoriteten av 
dessa 30 elever tyckte fortfarande att laborationer skulle ha betyg 6. Tittar man sedan på hur 
bra de tyckte de lärde sig av laborationer var betyget 6 även där. Tar man sedan fram ett 
medelvärde så skiljer det sig något från hela populationens svar; roligast/tråkigast hade 4,68 
poäng och lär sig bäst/sämst av hade 5,74 poäng. De elever som ansåg sig sällan arbeta med 
laborationer gjorde alltså ingen större skillnad på resultatet. 

I figur 3 och 4 (nästa sida) kan man se hur den totala fördelningen av elevernas rangordning 
var. På vissa arbetssätt var majoriteten tydlig medan andra arbetssätt där var rangordningen 
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mer jämt fördelad. Till exempel var gemensamma diskussioner ett sådant arbetssätt där 
eleverna var kluvna sinsemellan när det gällde hur roligt/tråkigt det arbetssättet var. När det 
gällde hur bra eleverna lärde sig av olika arbetssätt var skillnaderna inte lika stora som i figur 
3, till exempel var grupparbete relativt jämnt fördelat över de sju rangordningspunkterna. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av elevernas rangordning av arbetssätt i matematik, varje arbetssätt 
för sig, när det gäller vilket arbetssätt som är roligast respektive tråkigast där 1 = roligast och 7 = 
tråkigast. 
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Figur 4. Procentuell fördelning av elevernas rangordning av arbetssätt i matematik, varje arbetssätt 
för sig, när det gäller vilket arbetssätt som eleverna lär sig bäst respektive sämst av där 1 = bäst och 
7 = sämst. 
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4.4 Attityderna och uppfattningarna till arbetssätten knutna till 
intelligenserna 

Om man delade upp eleverna efter vilken intelligens som var deras starkaste får man en bild 
över vilka arbetssätt som eleverna för varje intelligens tyckte var roligast och tråkigast 
respektive mest och minst lärorikt. Jag räknade ut medelpoängen av rangordningen av 
arbetssätten varje intelligens för sig och fick då fram vilka arbetssätt som var favoriter och 
vilka som inte var så populära. Varje placering i rangordningen motsvarade en poäng, till 
exempel fick arbetssättet på första plats 1 poäng, andra plats fick 2 poäng, tredje plats 3 poäng 
och så vidare. Det gjorde att det arbetssätt som var roligast/mest lärorikt fick lägst 
medelpoäng medan det som var tråkigast/minst lärorikt fick högst medelpoäng. 

4.4.1 De roligaste och tråkigaste arbetssätten 
Om man ser till vilka arbetssätt som eleverna tyckte var roligast var enskilt arbete i boken 
favoriten hos elever med den verbala/lingvistiska (1,25 poäng), kroppsligt/kinestetiska (2,56 
poäng) och intrapersonella intelligensen (2,31 poäng). Samarbete med en kamrat var på topp 
hos de logiskt/matematiska (2,30 poäng), visuellt/spatiala (1,75 poäng), interpersonella (2,42 
poäng) och musikaliskt/rytmiska (1,50 poäng). 

Jag tycker bäst om att jobba ensam med att lösa problem. Då går det oftast bäst 
eftersom jag kan koncentrera mig på mitt eget. (Elev 23, verbal/lingvistisk) 

[När man jobbar enskilt i boken] kan man lägga upp hur man vill jobba själv. 
(Elev 42, logisk/matematisk, intrapersonell) 

Om man sedan tittade på vad eleverna för varje intelligens tyckte om vilket arbetssätt som var 
tråkigast så var forskning och redovisning det som dominerade bland de flesta intelligenser – 
logiskt/matematiskt (6,50 poäng), visuellt/spatiala (6,38 poäng), interpersonell (5,45 poäng), 
intrapersonell (4,96 poäng) och musikaliskt/rytmiska (6,00 poäng). Eleverna med den 
verbalt/lingvistiska intelligensen tyckte däremot att lärarens genomgångar och gemensamma 
diskussioner var de tråkigaste arbetssätten med 5,25 poäng. De kroppsligt/kinestetiska 
eleverna tyckte att forskning och redovisning och lärarens genomgångar var lika tråkiga (5,11 
poäng). 

Ja gillar inte att redovisa inför massa människor, kan göra det i en liten grupp. 
(Elev 5, visuell/spatial) 

Genomgångar är tråkiga för man får bara sitta och lyssna. 
(Elev 18, verbal/lingvistisk, intrapersonell) 

I figur 5 på nästa sida kan vara värt att notera att ju högre en stapel är desto mer negativa är 
eleverna till det arbetssättet, ju lägre stapel desto mer positiva är eleverna. Eleverna med den 
intrapersonella intelligensen var inte riktigt överens om hur de ville rangordna arbetssätten då 
fem av arbetssätten hade ungefär samma medelpoäng, från 4,19 till 4,96. Man kan även se att 
den visuellt/spatiala intelligensen har den största skillnaden mellan det roligaste och det 
tråkigaste arbetssättet – 4,63 poäng. Ytterligare en sak som kan vara värt att notera är att den 
musikaliska/rytmiska intelligensen tyckte att grupparbete var roligare än någon annan 
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intelligens tyckte. Vidare jämförelse mellan hur eleverna borde tycka om de olika arbetssätten 
och hur de i själva verket tyckte görs i kapitel 5.3. 
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Figur 5. Medelpoängen över vilka arbetssätt som är roligast respektive tråkigast enligt eleverna, 
varje intelligens för sig. 

4.4.2 De mest och minst lärorika arbetssätten 
De verbala/lingvistiska (2,00 poäng), logiskt/matematiska (2,00 poäng) och intrapersonella 
eleverna (2,16 poäng) tyckte att de lärde sig bäst av enskilt arbete i boken. De visuellt/spatiala 
(2,40 poäng) och de musikaliskt/rytmiska eleverna (1,86 poäng), däremot, tyckte att 
samarbete med en kamrat var det mest lärorika arbetssättet. De elever med den interpersonella 
intelligensen som sin starkaste tyckte att lärarens genomgångar var det som gav mest (2,50 
poäng). De kroppsligt/kinestetiska eleverna tyckte att de lärde sig bäst av både lärarens 
genomgångar och enskilt arbete (2,22 poäng). 

Man lär sig mycket när läraren pratar det är lättare att förstå och hon/han kan 
förklara bättre. (Elev 39, interpersonell) 

För att man lär sig mer av boken än att diskutera med någon. 
(Elev 42, logisk/matematisk, intrapersonell) 

Om man sedan tittar på vad eleverna ansåg sig lära sig sämst av så tyckte de 
verbala/lingvistiska eleverna att grupparbete var det sämsta (5,75 poäng). De 
logiskt/matematiska eleverna tyckte att forskning och redovisning var minst lärorikt med 6,60 
poäng. De återstående intelligenserna tyckte att laborationer var det arbetssätt som de lärde 
sig sämst av – visuellt/spatiala (6,07 poäng), kroppsligt/kinestetiska (6,00 poäng), 
interpersonell (5,64 poäng), intrapersonell (5,29 poäng) och musikaliskt/rytmiska (5,33 
poäng). 
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I grupp lär jag mig inte mycket för man gör uppgifterna man får och sen är det inte 
mer med det. Eller om man inte kan gör nån annan det. (Elev 18, verbal/lingvistisk, 
intrapersonell) 

Jag gör det jag ska, men kommer inte ihåg mycket sen [av laborativa, 
undersökande uppgifter]. (Elev 4, interpersonell, intrapersonell) 

Figur 6 fungerar så att ju högre stapel desto mer negativa är eleverna till arbetssättet och ju 
lägre stapel desto mer positiva är eleverna. Man kan bland annat se att eleverna med den 
logiska/matematiska intelligensen har störst skillnad mellan det mest lärorika arbetssättet och 
det minst lärorika, det är hela 4,6 poängs skillnad. Det kan jämföras med den intrapersonella 
intelligensen som enbart har en skillnad på 3,13 poäng. Det är även den logiska/matematiska 
intelligensen som har den tydligaste högsta medelpoängen – 6,50 poäng, där var de flesta av 
eleverna överens om att de tyckte forskning och redovisning var det arbetssätt de lärde sig 
minst av. Liksom i förra figuren har musikaliska/rytmiska intelligensen en mycket lägre 
medelpoäng på grupparbete än de övriga intelligenserna, således tycker dessa elever att de lär 
sig bättre av grupparbete än vad de andra intelligenserna gör. Vidare jämförelse mellan hur 
eleverna borde tycka om de olika arbetssätten och hur de i själva verket tyckte görs i kapitel 
5.3. 
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Figur 6. Medelpoäng över vilka arbetssätt som är mest respektive minst lärorika enligt eleverna, 
varje intelligens för sig. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Upplägget av diskussionen kommer att utgå från frågeställningarna som ställdes i början av 
arbetet. Jag kommer att börja med att redogöra för vad eleverna använder för inlärningsstilar 
och sedan kommer jag att diskutera elevernas attityder/uppfattningar och relevansen av hur 
ofta eleverna arbetade med ett arbetssätt. Slutligen kommer jag att diskutera sambandet 
mellan elevernas inlärningsstilar och deras attityder/uppfattningar om arbetssätt i matematik. 

5.1 Intelligenserna 

Undersökningen på dessa tre klasser med sammanlagt 69 elever visade att de vanligaste 
inlärningsstilarna, baserat på Howard Gardners teorier, var den intrapersonella intelligensen 
(31 %), den visuella/spatiala (18 %) och den interpersonella intelligensen (15 %). På fjärde 
plats kom den logiska/matematiska intelligensen med 11 %, tätt följt av den 
kroppsliga/kinestetiska (10 %) och den musikaliska/rytmiska intelligensen (9 %). Sist kom 
den verbalt/lingvistiska intelligensen med 6 %. Då flera elever hade flera intelligenser som sin 
starkaste var det på 69 elever 88 intelligenser. 

Som jag nämnt i metoddelen så kan den höga frekvensen av intrapersonella elever bero på 
formuleringarna av uttrycken på enkäten, jag betvivlar att så många elever har självinsikt som 
sin starkaste egenskap. Jag tror även att jag skulle ha fått ett annat resultat om jag hade haft 
möjlighet att testa eleverna mer utförligare om deras intelligenser. Sedan kan det även vara så 
att formuleringarna av uttrycken har betydelse för hur eleverna svarade och hur resultatet 
blev. Till exempel kunde formuleringen ”jag brukar fundera mycket på saker och ting” få en 
annan svarsfrekvens om formuleringen istället varit ”jag brukar fundera på saker och ting”. 
Även formuleringen ”jag tycker om att bygga saker”, som baseras på att visuellt/spatiala 
elever bygger intressanta tredimensionella konstruktioner för sin ålder, kunde ha formulerats 
annorlunda och givit ett annat resultat. Jag är dock osäker på hur jag skulle kunna formulerat 
om det uttrycket. Jag har även insett att uttrycken för den visuellt/spatiala intelligensen är mer 
riktade mot den visuella delen än den spatiala. 

5.2 Förekomsten av de olika arbetssätten samt attityderna och 
uppfattningarna till dem 

Undersökningen visade att de vanligast förekommande arbetssätten (i stort sett varje 
lektion/någon gång i veckan) var genomgångar, enskilt arbete, samarbete med en kamrat. 
Gemensamma diskussioner, forskning och redovisning, grupparbete och laborationer var 
mindre vanliga (någon gång i månaden/mycket sällan). 

Skolverkets rapport (2003) menar att det viktigaste för elevers trivsel och inlärning är 
variation och att eleverna får arbeta såväl enskilt som i diverse gruppkonstellationer, att 
samtal mellan elever och mellan elever och lärare förekommer, att elever får arbeta med 
laborativt material och att det finns möjligheter för elever att visa och beskriva sina lösningar 
på matematiska uppgifter. Min undersökning korresponderar med tidigare undersökningar om 
att sådant inte är fallet, då både Skolverkets rapport (2003) liksom Kjellströms undersökning 
(2005) visar att variation är ovanligt. 



 40 

Mitt resultat skiljer sig dock något från Borgs (2006) undersökning då han visade att 
majoriteten av hans respondenter ansåg att de aldrig arbetade i grupp eller med laborativt 
material. Mitt resultat var att grupparbete och laborationer skedde någon gång i månaden 
respektive mycket sällan, man bör dock ha i åtanke att hans undersökning genomfördes på 
gymnasiet och min på grundskolans senare år. 

Tittar man på elevernas attityder och uppfattningar till de olika arbetssätten skilde sig inte 
klassernas svar mycket åt när det gällde hur roligt/tråkigt ett arbetssätt var men desto mer när 
det gällde hur lärorikt det var. Tabellen nedan visar vilka arbetssätt som klasserna tyckte var 
roligast/mest lärorika respektive tråkigast/minst lärorika och det som kan vara värt att notera 
är att klass 1 inte alls var överens med de andra klasserna om hur lärorika arbetssätten var. 
Klass 1 tyckte att de lärde sig bäst av lärarens genomgångar och sämst av grupparbeten, och 
de arbetssätten tas inte upp av de andra klasserna. Det kan även vara värt att notera att när det 
gällde frågan om vilket arbetssätt som eleverna lärde sig bäst av tyckte ingen av klasserna 
lika. Att klasserna skiljde sig åt kan bero på läraren – dennes preferenser och upplägg, och 
självfallet eleverna – deras tankar och känslor kring matematik och hur de lär sig bäst. Det 
som resultatet ändå visar är att trots vissa skillnader klasserna emellan är de ändå relativt 
överens om vilka arbetssätt som upplevdes som positiva respektive negativa. 

Tabell 9. Klassernas svar på vilka som var de roligaste/mest lärorika respektive tråkigaste/minst 
lärorika arbetssätten. 

 Roligast Tråkigast Lär sig bäst av Lär sig sämst av 

Klass 1 
Enskilt arbete/ 
samarbete med 
en kamrat 

Forskning och 
redovisning 

Lärarens 
genomgångar 

Grupparbete 

Klass 2 
Samarbete med 
en kamrat 

Forskning och 
redovisning 

Samarbete med 
en kamrat 

Laborationer 

Klass 3 Enskilt arbete Laborationer Enskilt arbete Laborationer 

Tittar man på den totala elevpopulationen visade undersökningen att eleverna var positiva till 
enskilt arbete i boken, samarbete med en kamrat samt lärarens genomgångar. Orsaken till att 
arbetssätten var roliga och lärorika var bland annat möjligheten att få diskutera och höra 
andras åsikter, att få saker och ting förklarat för sig, liksom självständighet, så som att få 
tänka själv och bestämma i vilken takt man vill arbeta. Eleverna var negativa till 
gemensamma diskussioner, forskning och redovisning, grupparbete samt laborationer. 
Orsaken till att arbetssätten var tråkiga och minst lärorika var bland annat att det var 
långtråkigt och segt, att det vara svåra uppgifter som eleverna inte förstod, eller att det var 
ojämn arbetsfördelning, som att alla inte arbetade eller sade vad de tyckte. 

Det var 64 elever som svarade fullständigt på rangordningsfrågorna och av dem var det 33 
stycken som menade att det var det roligaste arbetssättet som de lärde sig bäst av. 
Fortsättningsvis var det 34 elever som tyckte att det tråkigaste arbetssättet var det som de 
lärde sig sämst av. Det var enbart 2 elever som ansåg att de lärde sig bäst av det arbetssätt 
som var tråkigast. Resultatet visar att om elevernas attityder/uppfattningar till ett arbetssätt är 
positiva så har det en positiv påverkan på elevernas uppfattning om sin egen inlärning. 

Visst kan det ha betydelse hur ofta eleverna arbetar med ett arbetssätt och vad de tycker om 
det. Hade alla arbetssätten varit regelbundet förekommande så skulle sannolikt elevernas 
attityder och uppfattningar till dem ha varit annorlunda. Tabellen nedan visar att de arbetssätt 
som inte förekom så ofta var de som hade högst medelpoäng när det gällde hur lärorika de 
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var, det vill säga eleverna tyckte att de lärde sig mindre bra av dem. Däremot hade inte 
förekomsten av arbetssätten betydelse för hur roliga eleverna tyckte att arbetssätten var, då 
genomgångar, som skedde någon gång i veckan, hade en relativt hög medelpoängpoäng vilket 
indikerade att eleverna inte tyckte genomgångar var så roligt. Men generellt sett visar 
undersökningen att de arbetssätt som sker mer sällan, även är de arbetssätten som eleverna i 
stort är negativa till. Det bör även noteras att de åsikter eleverna hade om laborationer kanske 
inte är representativa för hur detta arbetssätt fungerar allmänt då eleverna arbetade med det så 
sällan. Som jag nämner i kapitel 3.5 så har förekomsten av arbetssätten betydelse för 
trovärdigheten av elevernas attityder och uppfattningar till dem. 

Tabell 10. Medelpoängen av rangordningen av de olika arbetssätten samt förekomsten av 
arbetssätten baserat på medelpoäng. 

 
Förekomst 

Roligast/ 
Tråkigast 

Lär sig bäst/ 
sämst av 

Genomgång på tavlan Någon gång i veckan 4,58 2,98 
Individuellt arbete i boken I stort sett varje lektion 2,72 2,69 
Samarbete med en kamrat Någon gång i veckan 2,30 2,91 
Gemensamma diskussioner Någon gång i månaden 4,12 4,31 
Forskning och redovisning Någon gång i månaden 5,57 5,25 
Grupparbete Någon gång i månaden 3,67 4,39 
Laborationer Mycket sällan 4,92 5,48 

Den delen av undersökningen som visar hur ofta eleverna arbetar med olika arbetssätt (kapitel 
4.2) visar att eleverna inte var riktigt överens om hur ofta vissa arbetssätt förekom. Jag tror att 
några av skillnaderna kan bero på att en del elever ibland går iväg och får hjälp i ”liten grupp” 
och att detta kan påverka hur de ser på lektionsuppläggen. Några elever kanske går iväg 
väldigt ofta och får inte den variation av arbetssätt som de andra i klassen tycker att de får. En 
annan orsak kan vara att eleverna ofta får välja själva hur de vill arbeta – om de vill sitta 
själva, med en kamrat eller i grupp. 

Något som också kan vara värt att notera är att fyra av fem elever som kryssade för ”aldrig” 
på fråga två om hur ofta de arbetar med olika arbetssätt inte satte ett kryss framför 
motsvarande arbetssätt på fråga tre och fyra då det handlade om hur roligt respektive lärorikt 
det arbetssättet var. Däremot var det elever som menade att de aldrig arbetade med ett 
arbetssätt då de skulle rangordna dem efter hur roliga/lärorika de var (fråga tre och fyra) men 
svarade att de arbetade med dessa arbetssätt på frågan om hur ofta arbetssätten förekom (fråga 
två). En elev, till exempel, svarade att han arbetade med laborationer mycket sällan på fråga 
två, han tyckte att arbetssättet var det tråkigaste på fråga tre (han gav laborationer en sjua i 
rangordningen) och till sist på fråga fyra menade att han inte kunde uttala sig om hur bra han 
lärde sig av laborationer då han aldrig arbetade med detta arbetssätt (han satte ett kryss). Detta 
kan visa på att eleverna inte tänkte när de fyllde i frågorna, eller att de applicerade hur de 
tyckte om arbetssätten i andra ämnen på matematik, eller att frågorna var otydliga i enkäten. 
Eleverna kanske inte förstod vad jag menade med till exempel laborationer och de frågade 
inte heller trots att jag var där. 
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5.3 Finns det något samband mellan elevernas inlärningsstilar och deras 
attityder/uppfattningar kring olika arbetssätt? 

Jag har i kapitel 2.6 tagit upp mina antaganden om vilka arbetssätt som borde föredras av 
elever med särskilda intelligenser och i detta kapitel tittar jag på om huruvida mina 
antaganden överensstämde med resultatet i undersökningen. 

Enligt vad jag kom fram till i mitt antagande borde inget arbetssätt vara särskilt hämmande för 
en verbalt/lingvistisk elev. Undersökningen visade att enskilt arbete var roligast och mest 
lärorikt. Tyvärr var det få elever som hade den verbala/lingvistiska intelligensen som sin 
starkaste intelligens så det är ingen stabil grund att lägga sin undersökning på. De 
logiska/matematiska eleverna borde uppskatta enskilt arbete, samarbete med en kamrat, 
grupparbete samt laborationer. Roligast tyckte dessa elever att samarbete med en kamrat var 
och att enskilt arbete var det mest lärorikt. För den visuellt/spatiala eleven borde forskning 
och redovisning samt laborationer vara favoriter. Undersökningen visade att dessa elever 
tyckte att samarbete med en kamrat var både roligast och mest lärorikt. De tyckte också att 
forskning och redovisning var det tråkigaste arbetssättet. Jag ansåg att de 
kroppsliga/kinestetiska eleverna borde ha laborationer som favorit medan genomgångar borde 
vara långt ner på listan. Enskilt arbete var roligast tyckte dessa elever och helt emot vad jag 
förutspådde så var det genomgångar och enskilt arbete som de ansåg vara mest lärorikt. 
Laborationer var det som de tyckte var minst lärorikt. Som interpersonell elev borde 
favoriterna vara att samarbeta med en kamrat, grupparbete och gemensamma diskussioner. 
Dessa elever tyckte att samarbete med en kamrat var roligast. Lärarens genomgångar var det 
eleverna lärde sig bäst av, tätt följt av enskilt arbete. Den intrapersonella intelligensen borde 
ha enskilt arbete och laborationer som favoriter. Enskilt arbete var det som dessa elever tyckte 
var både roligast och mest lärorikt. En elev med den musikaliska/rytmiska intelligensen som 
sin starkaste intelligens borde, enligt min mening, tycka att enskilt arbete är en favorit medan 
lärarens genomgångar borde vara negativt. Undersökningen visade att samarbete med en 
kamrat var roligast och mest lärorikt, och att genomgångar var näst tråkigast. Undersökningen 
visade även att grupparbete var mer positivt hos de musikaliska/rytmiska eleverna än hos 
någon annan intelligens. 

Tabell 11 på nästa sida visar vilka arbetssätt som jag förutspådde skulle vara favoriter för 
varje intelligens och vilka arbetssätt som eleverna med den intelligensen i själva verket tyckte 
var roligast/tråkigast respektive mest/minst lärorika. Man kan se att det inte var något 
genomgående att de arbetssätt som borde ha varit att föredra av en intelligens i själva verket 
var vad de eleverna var positiva till. Som exempel kan man se att de arbetssätt som jag 
menade att de visuellt/spatiala eleverna skulle föredra var det som de var mest negativa till. 
Man kan även titta på den intrapersonella intelligensen där ett av arbetssätten jag på förhand 
sagt skulle vara favorit i själva verket var det som eleverna tyckte att de lärde sig sämst av. 
Däremot lyckades jag pricka in rätt när det gällde den logiska/matematiska intelligensen, då 
två av de arbetssätt jag sagt som borde vara favoriter också var det och att det eleverna var 
mest negativa till inte var med på min lista över favoriter. 

Tittar man på den kroppsliga/kinestetiska intelligensen är resultatet och mitt antagande lite 
kluvet. Jag påstod att eleverna inte borde tycka om genomgångar i och med att det innebar 
mycket stillsittande, vilket de kroppsliga/kinestetiska eleverna inte tycker om. Och visst var 
det så att eleverna tyckte att genomgångar var det tråkigaste arbetssättet (tillsammans med 
redovisning) men de tyckte även att de lärde sig bäst av det. Jag sa även att dessa elever skulle 
tycka om att arbeta med laborativa, undersökande uppgifter då det innebär mer praktiskt 
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arbete och mer rörelse, men det var det arbetssättet de kroppsliga/kinestetiska eleverna tyckte 
var minst lärorikt och även det som de tyckte var näst tråkigast. 

Tabell 11. De arbetssätt som eleverna var positiva och negativa till, varje intelligens för sig, samt de 
arbetssätt som jag på förhand sagt borde vara favoriter för varje intelligens. (+) står framför det 
arbetssättet som var positivt  och (-) står framför det arbetssätt som var negativt. 

 Borde vara favorit Roligast/Tråkigast Mest/Minst lärorikt 

Verbal/Lingvistik 

(+) alla arbetssätt (+) enskilt arbete 

(-) genomgång 
(-) diskussion 

(+) enskilt arbete 

(-) grupparbete 

Logisk/Matematisk 

(+) enskilt arbete 
(+) samarbete med 
en kamrat 
(+) grupparbete 
(+) laboration 

(+) samarbete med 
en kamrat 

(-) redovisning 

(+) enskilt arbete 

(-) redovisning 

Visuell/Spatial 

(+) redovisning 
(+) laboration 

(+) samarbete med 
en kamrat 

(-) redovisning 

(+) samarbete med 
en kamrat 

(-) laboration 

Kroppslig/Kinestetisk 

(+) laboration 

(-) genomgång 

(+) enskilt arbete 

(-) genomgång 
(-) redovisning 

(+) genomgång 
(+) enskilt arbete 

(-) laboration 

Interpersonell 

(+) samarbete med 
en kamrat 
(+) grupparbete 
(+) diskussion 

(+) samarbete med 
en kamrat 

(-) redovisning 

(+) genomgång 

(-) laboration 

Intrapersonell 
(+) enskilt arbete 
(+) laboration 

(+) enskilt arbete 

(-) redovisning 

(+) enskilt arbete 

(-) laboration 

Musikalisk/Rytmisk 

(+) enskilt arbete 

(-) genomgångar 

(+) samarbete med 
en kamrat 

(-) redovisning 

(+) samarbete med 
en kamrat 

(-) laboration 

5.4 Slutsats 

Jag kan genom undersökningen inte se något samband mellan vilket sätt eleven lär sig på och 
vilken attityd/uppfattning eleven har till de olika arbetssätten. Jag anser mig ha för få 
informanter och jag kan inte lägga någon grund för påståendena när vissa intelligenser bara 
har 10, 8, och till och med så lågt som 4 personer. Det kan ju även vara så att det är fler 
faktorer än upplägg av lektionen som spelar in hur eleverna lär sig och tycker om olika 
arbetssätt, till exempel gruppsammansättning, lärare, klassrumsinredning, tid på dagen med 
mera. Det kan även vara så som Lennholm (2005) menar att det faktiskt är olika intelligenser 
som är starkast vid olika situationer och ämnen. 

Självfallet har förekomsten av de olika arbetssätten påverkan på elevernas attityder och 
uppfattningar till dem. Har eleverna inte arbetat med ett arbetssätt tillräckligt för att bilda en 
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ordentlig uppfattning tror jag att det kommer att ha en negativ påverkan, allra helst om 
arbetssätt upplevs som lite krångligt och svårt att komma in i. Men samtidigt kan det vara som 
en elev skrev att de arbetssätt som inte förekommer så ofta är de som är roligast då lektionen 
blir annorlunda. 

Även att jag inte har fått fram någon slutsats som kan sammanfattas för hela undersökningen 
så tycker jag att det som har kommit fram i undersökning – om vad eleverna tyckte var 
positivt respektive negativt med olika arbetssätt och hur man kan anpassa undervisningen 
efter elevers ”behov” kan vara av nytta för lärare som är intresserade över att få variation i sin 
undervisning. 

Jag anser att den använda metoden svarade på det den avsåg att svara på, dock skulle man, 
som jag har nämnt tidigare, kunnat utveckla uttrycken för intelligenserna för att få en 
fördjupad kunskap om varje elev. Man skulle även kunna gör en studie där eleverna först fick 
besvara en enkät med uttryck för varje intelligens och att man sedan genomför intervjuer med 
dem för att få en mer utförligare bild av varje arbetssätt. Då skulle man ju även kunna få mer 
ingående motiveringar. Man skulle även kunna göra observationer i en klass och se hur 
intelligenserna speglar sig i klassrummet och i olika arbetssätt. 

Detta ämne skulle kunna undersökas vidare med fler antal klasser och även i andra stadier och 
år. Det skulle vara intressant att se hur elever vars lärare arbetar utifrån Granders teorier 
tycker om de olika arbetssätten och hur ofta de sker. Kanske är det så att det utvecklats nya 
arbetssätt för att anpassa till de olika intelligenserna. 
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BILAGA - ENKÄT 

1. Kryssa för hur uttrycken stämmer in på dig. Markera med ett kryss på varje rad. 

 
Stämmer 

helt 
   

Stämmer 
inte alls 

Jag tycker om att: 5 4 3 2 1 

1) … läsa. □ □ □ □ □ 
2) … skriva. □ □ □ □ □ 
3) … diskutera med andra. □ □ □ □ □ 
4) … redovisa. □ □ □ □ □ 
5) … experimentera. □ □ □ □ □ 
6) … lösa gåtor och problem. □ □ □ □ □ 
7) … ha ordning och reda. □ □ □ □ □ 
8) … rita. □ □ □ □ □ 
9) … bygga saker. □ □ □ □ □ 
10) … prata om saker jag gjort på fritiden 

undertiden jag tänker/arbetar. □ □ □ □ □ 
11) … göra saker praktiskt. □ □ □ □ □ 
12) … leda grupper. □ □ □ □ □ 
13) … lära andra vad jag kan. □ □ □ □ □ 
14) … samarbeta i grupp. □ □ □ □ □ 
15) … arbeta ensam. □ □ □ □ □ 
Jag har förmågan att:      

16) … se saker från andras synvinklar. □ □ □ □ □ 
17) … veta mina starka och svaga sidor. □ □ □ □ □ 
18) … lätt uttrycka mina känslor. □ □ □ □ □ 
Jag får ut mer av:      
19) … bilder än ord när jag läser. □ □ □ □ □ 
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Stämmer 

helt 
   

Stämmer 
inte alls 

Jag brukar: 5 4 3 2 1 

20) … ifrågasätta vad andra säger/tycker. □ □ □ □ □ 
21) … klottra i mina böcker och papper. □ □ □ □ □ 
22) … fingra på saker som är nytt. □ □ □ □ □ 
23) … ha svårt att sitta still en längre tid. □ □ □ □ □ 
24) … sjunga/nynna för mig själv. □ □ □ □ □ 
25) … trumma med händer och/eller fötter. □ □ □ □ □ 
26) … fundera mycket på saker och ting. □ □ □ □ □ 
Jag lär mig bättre av att:      

27) … lyssna på musik. □ □ □ □ □ 
28) … hitta på egna låtar som handlar om det 

jag ska kunna. □ □ □ □ □ 
 

2. Hur ofta arbetar ni med olika arbetssätt i matematik? Markera med ett kryss på 
varje rad. 

 
I stort 

sett varje 
lektion 

Någon 
gång i 
veckan 

Någon 
gång i 

månaden 

Mycket 
sällan 

Aldrig 

a) Lärares genomgång. □ □ □ □ □ 
b) Individuellt arbete i boken. □ □ □ □ □ 
c) Samarbete med kamrat. □ □ □ □ □ 
d) Gemensamma diskussioner 
i klassen. □ □ □ □ □ 

e) Att redovisa matematiska 
uppgifter inför klassen. □ □ □ □ □ 

f) Att jobba i grupp. □ □ □ □ □ 
g) Att jobba med laborativa, 
undersökande uppgifter. □ □ □ □ □ 
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3. Rangordna från 1-7 vilka arbetssätt som du tycker är roligast på mattelektionerna, 

1 = Roligast  och 7 = Tråkigast . Använd siffrorna en gång, och om det är något 

arbetssätt du inte jobbat med sätt då ett kryss (X) framför. 

___ När läraren har genomgång på tavlan. 

___ När jag jobbar enskilt i boken. 

___ När jag samarbetar med en kamrat. 

___ När vi har gemensamma diskussioner i klassen. 

___ När jag forskar om något och sedan redovisar det framme vid tavlan. 

___ När vi jobbar tillsammans i grupp.  

___ När jag jobbar med laborativa, undersökande uppgifter. 

Motivera din rangordning. Vad är det som gör att 1:an är roligast och 7:an är tråkigast? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4. Rangordna från 1-7 vilka arbetssätt som du lär dig bäst av på mattelektionerna, 

1 = Bäst  och 7 = Sämst . Använd siffrorna en gång, och om det är något arbetssätt 

du inte jobbat med sätt då ett kryss (X) framför. 

___ När läraren har genomgång på tavlan. 

___ När jag jobbar enskilt i boken. 

___ När jag samarbetar med en kamrat. 

___ När vi har gemensamma diskussioner i klassen. 

___ När jag forskar om något och sedan redovisar det framme vid tavlan. 

___ När vi jobbar tillsammans i grupp.  

___ När jag jobbar med laborativa, undersökande uppgifter. 

Motivera din rangordning. Vad är det som gör att du lär dig bäst av 1:an och sämst av 7:an? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 




