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The mathematical mindset of pupils 
- a survey of pupils' view of mathematical learning. 

Abstract 
The mathematical mindset of pupils affects the way they view mathematical learning which in 

turn affects their own learning and achievements. However, a pupil’s mathematical mindset is 

not necessarily fixed but can hold a certain variation. To enable teachers to help their pupils 

develop a growth mindset and, in that way, promote pupils’ learning, the present study aims 

to contribute with increased knowledge of various aspects of pupils' mathematical mindset by 

investigating in what way pupils' mindset can vary. For the survey, a quantitative survey has 

been used, in which a total of 137 pupils from one elementary school have participated. The 

result of the study indicates that pupils’ mathematical mindset can vary both between and 

within the tree components innate ability, effort and mistakes, which together constitutes a 

mathematical mindset. The variation shows that the pupils possess a more complete growth 

mindset in relation to the components effort and mistakes compared to the component innate 

ability. The discussion section discusses, among other things, that the work with 

sociomathematic norms in classrooms might be an influence on which mathematical mindset 

the pupils possess to the different components. 

Keywords: mindset, mathematics, sociomathematic norms, pupils  
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Sammanfattning  
Vilket matematisk mindset skolelever har och hur de ser på matematiskt lärande har en 

betydande roll för vad de lär sig och presterar i matematiken. En elevs matematiska mindset 

behöver dock inte var helt statiskt eller helt dynamiskt utan kan inneha en viss variation. För 

att möjliggöra att lärare i framtiden kan arbeta för att eleverna ska utveckla ett helt dynamiskt 

mindset och på så sätt främja deras lärande syftar den aktuella studien till att bidra med ökad 

kunskap om olika aspekter av elevers mindset i ämnet matematik genom att undersöka på 

vilket sätt elevers matematiska mindset kan variera. Undersökningen har skett genom en 

kvantitativ enkätstudie där totalt 137 mellanstadieelever från åtta skolklasser har medverkat. 

Studiens resultat visar att elevers matematiska mindset kan variera både mellan och inom de 

tre komponenterna medfödd förmåga, ansträngning och misstag vilka tillsammans utgör ett 

matematiskt mindset. Framförallt visar variationen på att eleverna har ett högre dynamiskt 

mindset gällande komponenterna ansträngning och misstag jämfört med komponenten 

medfödd förmåga. I diskussionsavsnittet diskuteras bland annat att arbetet med 

sociomatematiska normer i klassrummen kan vara en påverkansfaktor till vilket matematiskt 

mindset eleverna har till de olika komponenterna.  

Nyckelord: mindset, matematik, sociomatematiska normer, elever, mellanstadiet 
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1. Inledning  
Elevers prestationer i matematik påverkas av deras matematiska mindset, det vill säga deras 

uppfattning om vem som kan lära matematik samt om hur det matematiska lärandet skapas 

(Dweck, 2015). Elevernas matematiska prestationer styrs alltså bland annat av huruvida 

eleverna själva ser sig ha förmågan att ta till sig ämnet matematik, huruvida de ser 

ansträngning som lönsamt och huruvida de anser att misstag kan leda till nya lärdomar 

(Boaler, 2017). Synen på den matematiska förmågan, ansträngning och misstag kan på så sätt 

betraktas som tre komponenter vilka utgör grunden för elevernas matematiska mindset. En 

individs mindset kan enligt Dweck (2015) antingen vara mer åt det statiska hållet, det vill 

säga att hen har en uppfattning om att den matematiska förmågan, i det här fallet, finns i en 

förutbestämd mängd från födseln, eller mer åt det dynamiska hållet, vilket innebär att 

individen snarare ser den matematiska förmågan som formbar. Yeager och Dweck (2012) 

beskriver dock att elevernas mindset inte alltid är helt renodlat statiskt eller dynamiskt utan att 

det kan vara mer statiskt eller dynamiskt i relation till vissa aspekter inom ett område. I detta 

fall skulle det exempelvis kunna innebära att elever kan ha olika typer av matematiskt mindset 

i relation till de olika komponenterna; förmåga, ansträngning och misstag. En elevs 

matematiska mindset skulle med andra ord kunna variera.  

Ofta kan ett mer statiskt, matematiskt mindset orsaka minskad motivation och intresse för 

matematik. Detta på grund av att individerna antingen ser sig själva som oförmögna att lära 

sig ämnet eller som att de redan har den förmågan som krävs för att lära sig och att de av 

dessa orsaker inte ser någon anledning till att anstränga sig på matematiklektionerna, vilket i 

sin tur kan leda till att eleverna stannar upp i sitt matematiska lärande (Yeager & Dweck, 

2012; Boaler, 2017). När det gäller svenska elevers mindset visar en PISA-undersökning att 

en relativt stor andel av eleverna i Sverige ser matematikämnet som slöseri med tid, undviker 

ansträngning samt lätt ger upp om matematikuppgifter är svåra (Skolverket, 2015). Detta 

tyder på ett mer statisk, matematiskt mindset. Skolverket (2015) beskriver att ett arbete för att 

motverka detta ses som en viktig faktor för att vända den negativa resultatutveckling som 

Sverige visat i matematik sedan början av 2000-talet. För många elever kan ett statiskt 

matematiskt mindset leda till att de tar avstånd från situationer i vardagslivet som involverar 

matematik (Boaler, 2017). Att elever tar avstånd från matematik kan i sin tur komma att 

påverka det framtida samhället och arbetslivet i så mån att personal till yrken som kräver 

matematiska kunskaper kommer att lysa med sin frånvaro (Boaler, 2008).  
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I lgr11 står det under syftet med matematik att: Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang (Skolverket, 2016 s.55). I skollagen står det även i Syftet med utbildningen inom 

skolväsendet att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslånglust att lära (SFS 2010:800). För att möjliggöra denna utveckling och lärandet hos 

eleverna samt för att påverka deras prestationer kan det därför vara relevant att i 

matematikundervisningen bland annat arbeta för att eleverna ska utveckla en tro att deras 

förmåga i matematik går att utveckla och därmed främja att de får ett mer dynamiskt mindset. 

Genom att ge lärare kunskap om vilken eller vilka aspekter som främst behövs arbetas med 

för att främja ett dynamiskt, matematiskt mindset hos elever kommer detta arbete att 

underlättas. En sådan kunskap skulle exempelvis kunna få betydelse för lärares arbete med 

sociomatematiska normer i klassrummet, det vill säga de normer eller regler hen vill ska 

prägla matematikundervisningen (Cobb & Yackel, 1996). För att bidra med kunskapen 

kommer den aktuella studien undersöka hur en elevs mindset kan variera inom ämnet 

matematik genom att låta svenska mellanstadieelever svara på en kvantitativ enkät med frågor 

som undersöker deras matematiska mindset i relation till de olika komponenterna. Studien kan 

på så sätt komma att ge ett fördjupande bidrag till tidigare studier som konstaterat att det ofta 

förekommer en variation i elevers mindset men inte undersökt hur variationerna ser ut. Med 

tanke på de konsekvenser som elevers matematiska mindset kan ge blir dock inte bara studien 

intressant för lärare, utan kan även vara av intresse för andra verksamma i samhället som 

exempelvis föräldrar, elever, företag och skolpolitiker. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Den aktuella studien syftar till att bidra med ökad kunskap om olika aspekter av elevers 

mindset i ämnet matematik.  

För att uppnå syftet formuleras följande frågeställning: 

• På vilka sätt kan en elevs mindset i matematik variera? 
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1.2. Disposition  

Den aktuella studien kommer att fortsätta med en teoretisk bakgrund där begreppet mindset 

presenteras mer ingående. Där efter följer ett avsnitt om tidigare forskning där teorin om 

mindset snävas ner till att bara gälla ämnet matematik. Metodavsnittet som efterföljer 

beskriver de tillvägagångssätt som drivit processen för den aktuella studien till sitt resultat. 

Här kan man bland annat läsa om hur urvalet och genomförandet av studien gått till under 

insamlingen av empiri samt hur empirin sedan bearbetats och analyserats fram till ett resultat. 

Under rubriken resultat kommer framförallt studiens frågeställning behandlas. Här beskrivs de 

olika typer av variation i elevers matematiska mindset som upptäckts under analysen av 

studiens insamlade data. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt där dess resultat först 

kort sammanfattas för att sedan efterföljas av en resultat- och en metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen kommer de variationer i matematiskt mindset som studien urskilt 

diskuteras i en bredare mening. Diskussionsavsnittet avslutas med en kortfattad diskussion om 

hur fortsatta studier inom samma område skulle kunna se ut.  

 

2. Definition av mindset 
Teorin om mindset, är en psykologisk teori vilken kan beskrivas som människors uppfattning 

om huruvida olika personliga kvaliteter, så som intelligens, kreativitet och omtänksamhet, kan 

betraktas som formbara eller inte (Yeager och Dweck, 2012). Dessa uppfattningar kan enligt 

forskning ha en mer statisk eller dynamisk karaktär (Dweck, 2015; Yeager & Dweck, 2012). 

Människor med ett mer statiskt mindset har en föreställning om att personliga kvaliteter är 

medfödda förmågor där varje individ har en förutbestämd och begränsad mängd av denna 

förmåga som inte går att förändra. Förmågan är med andra ord statisk. De med ett mindset av 

en mer dynamisk karaktär har däremot uppfattningen om att en individs kvaliteter och 

förmågor är formbara och att de genom övning och ansträngning går att utveckla över tid. 

Människor med ett dynamiskt mindset betraktar världen som en plats full av möjligheter att 

förbättra och utveckla sina egenskaper och de ser såväl utmaningar som motgångar som en 

möjlighet att lära sig och växa. Detta till skillnad från personer med ett statiskt mindset som 

istället för att fokusera på att lära och utvecklas, har som mål att framställa sig själva som 

duktiga och få bekräftelse för det. För dessa människor ses världen istället som en plats full av 

hotfulla situationer där personernas förmågor sätts på prov och de riskerar att, för 
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omgivningen, framstå som dåliga. Yeager och Dweck (2012) samt Dweck (2015) påpekar 

dock att människans mindset sällan är statiskt eller dynamiskt rakt igenom utan att det ofta 

varierar mellan olika områden. En individ kan exempelvis ha en typ av mindset när det gäller 

matematik och en annan typ när det gäller musik. De beskriver även att individers mindset 

även kan variera inom olika typer av områden som exempelvis matematik. Detta menar också 

Master, Markman & Dweck (2012) som skriver att trots att statiskt och dynamiskt mindset 

ofta skiljs åt och kategoriseras bör man vara försiktig med att betrakta dem som en dikotomi. 

Detta på grund av att de två mindseten ofta är mer sammanhängande än vad man först tror och 

att en grov kategorisering kan medföra att innebörden av de olika kategorierna förvrängs då 

olikheter tydliggörs medan likheter förminskas. Statiskt och dynamiskt mindset bör därför 

snarare betraktas som spektrum eller ett kontinuum där statiskt mindset utgör den ena änden 

samtidigt som det dynamiska mindsetet utgör den andra änden (Master, Markman & Dweck, 

2012; Yeager & Dweck 2012).  

 

3. Tidigare forskning  
Detta avsnitt kommer att redogöra för vad tidigare forskning visar om mindset när det inriktas 

på ämnet matematik. I avsnittet kommer mindset till matematik först att beskrivas i allmänhet. 

Sedan kommer det matematiska mindsetet fördjupas genom att de tre komponenterna som 

matematiskt mindset grundar sig i beskrivs var och en för sig. I komponenterna kommer även 

påpekas hur forskning ser att man bör arbeta i undervisningen för att etablera 

sociomatematiska normer där eleverna förväntas ha en dynamisk syn på de tre 

komponenterna. Den tidigare forskning som behandlar mindset inom matematik är 

huvudsakligen funnen genom snöbollsmetoden, det vill säga att intressanta och relevanta 

artiklar har lett vidare till ytterligare artiklar och så vidare. 

 

3.1. Matematiskt mindset 

Den aktuella studien kommer att inriktas på skolelevers mindset gällande ämnet matematik. 

Den kommer med andra ord fokusera på vilken uppfattning elever har gällande hur 

matematiskt lärande går till samt gällande deras syn på hur de själva och andra kan lära sig 

matematik (Boaler, 2017). Ett statiskt, matematiskt mindset bygger på föreställningen om att 

en person mer eller mindre föds som bra eller dålig på matematik, att man antingen tillhör de 

smarta som kan eller de osmarta som inte kan och att detta inte går att ändra på (Boaler, 2017; 
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Boaler, 2013). När elever med ett statiskt matematiskt mindset misslyckas med en 

matematikuppgift ser de misslyckandet som ett tecken på att de inte är bra eller smarta när det 

kommer till matematik och ger upp. Dessa elever undviker ofta utmaningar och föredrar 

istället att arbeta med lättare uppgifter som de vet att de kommer att lyckas med (Boaler, 

2013). Eleverna väljer alltså den lätta vägen när de har möjlighet och kommer ofta med 

undanflykter när de stöter på motgångar för att inte riskera att visa sig som någon osmart som 

inte förstår matematik (Boaler, 2013). Eftersom att människor med ett statiskt mindset har ett 

starkt behov av att visa vad de går för och hela tiden strävar efter att få bekräftelse från andra 

faller det sig naturligt att dessa elever i matematikundervisningen lägger störst fokus på 

prestationer och resultat (Rattan, Good & Dweck, 2011). Den traditionella uppfattningen att 

matematik består av regler och procedurer, där den som utför uppgifter snabbt och med 

enkelhet, lätt memorerar alla regler och uppvisar bra resultat är den som är duktig, 

underbygger alltså på så sätt ett sådant statiskt mindset i matematiken (Boaler, 2017). 

 

Elever med ett mer dynamiskt mindset har till skillnad från de med ett mer statiskt mindset 

uppfattningen om att matematisk kunskap och förmåga är något som kan läras in och 

utvecklas genom hårt arbete och erfarenheter från olika matematiska sammanhang de vistas 

och agerar i (Boaler, 2017; Boaler, 2013). Dessa elever har som mål att utveckla sin fulla 

potential inom matematikämnet och söker därför ständigt efter nya lärdomar och utmaningar. 

Framgång handlar alltså inte om att vara snabb och felfri i sitt räknande utan om att lyckas 

lösa svåra uppgifter, att övervinna utmaningar och att förstå sådant de tidigare haft svårt för 

(Dweck, 2015). Elever med ett mer dynamiskt mindset har således en välkomnande 

inställning till utmaningar, är uthålligare när de möter motgångar och ser misslyckanden som 

en chans att lära sig mer. 

 

Vilket matematiskt mindset elever besitter har en betydande roll för såväl deras attityd till 

matematik som deras lärande och prestationer i ämnet (Boaler, 2013; Boaler, 2017). 

Forskning visar att elever med högre grad av dynamiskt mindset, som ser sina matematiska 

kunskaper som formbara, även har högre nivåer av känslomässigt engagemang vilket innebär 

att eleverna känner ett större intresse och glädje för matematiken samt en motivation att ta sig 

an matematiska uppgifter (Martin et al., 2005; Carlsson, 2017). Elever med högre nivåer av 

dynamiskt, matematiskt mindset har även ofta en god uppfattning om vad de är kapabla till att 

lära och besitter bättre matematiska inlärningsstrategier vilket gör att de också på så sätt kan 

hitta motivationen att ta sig an svåra uppgifter och utmaningar trots att matematiken kan vara 
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mödosam. Har eleverna däremot ett mer statiskt mindset, med en uppfattning om att deras 

matematiska kunskaper och lärande inte är formbara, är det svårare för dem att hålla sig 

motiverade (Martin et al., 2005; Carlsson, 2017). Viktigt är dock att påpeka att även elever 

med statiskt mindset ofta fått undervisning i- och är bekanta med vilka strategier som är 

effektivast för matematiskt lärande. Yeager och Dweck (2012) menar emellertid att eleverna 

behöver ett dynamiskt mindset för att nå sin fulla potential även om de besitter bra 

inlärningsstrategier. För om eleverna inte ser sina matematikkunskaper som formbara, så kan 

de inte heller se meningen med att lära sig eller utnyttja inlärningsstrategierna.  

Vilka effekter ett mindset har på elevers beteenden och lärande är självklart varierande och 

det kan ta lång tid innan elevernas syn på det matematiska lärandet börjar skilja dem åt i både 

deras ageranden och prestationer. Forskning visar att elevers mindset är som mest avgörande 

då de befinner sig i utmanande eller okända situationer (Rattan, Good & Dweck, 2011). Alla 

typer av elever kan alltså, under förutsättningen att de befinner sig i trygga situationer, 

uppvisa goda resultat och bra motivation. När omständigheterna ändras och de möten eleverna 

har med matematiken blir mer utmanande, blir också konsekvenserna, som kan följa av ett 

statiskt mindset, mer synliga för både eleverna själva och andra. Eftersom att 

matematikundervisningen blir allt mer utmanande ju högre man går i årskurserna ses det 

därför inte som en tillfällighet att konsekvenserna av ett statiskt mindset, så som låg tilltro till 

den egna förmågan och sänkt motivation, ökar med tiden, framförallt när eleverna kommer 

upp i högstadiet (Rattan, Good, & Dweck, 2011; Bolsöy, 2017).  

Inställningen elever har till matematiskt lärande är alltså avgörande eftersom den leder till 

olika typer av inlärningsbeteenden, vilket i sin tur påverkar elevernas resultat (Boaler, 2017). 

Eleverna kan dock uppnå högre nivåer om de förändrar sitt mindset. Detta medför att de får 

upp ögonen för nya sätt att lära sig matematik på samt att de presterar bättre (Boaler, 2017). 

För att förändra mindsetet, finns det tre komponenter som enligt forskning bör ges extra stor 

hänsyn. Dessa är elevers syn på: medfödd matematisk förmåga, ansträngning och misstag. 

Komponenterna kan alltså ses som de delar vilka det matematiska mindsetet består av. 

Eftersom Yeager och Dewck (2012) säger att ett mindset kan variera inom ett område är det 

troligt att eleverna kan ha olika grad av mindset till de olika komponenterna inom 

matematiskt mindset eller med andra ord, att det kan finnas en variation i en elevs 

matematiska mindset till de olika komponenterna. En elev kanske exempelvis har en högre 

grad av dynamiskt mindset till komponenterna förmåga och ansträngning men ett mer statiskt 

mindset till komponenten misstag. För att främja att eleverna betraktar de olika 
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komponenterna med ett dynamiskt mindset bör läraren anpassa undervisningen för att skapa 

bra sociomatematiska normer i klassrummet. Sociomatematiska normer är regler och 

uppfattningar om hur man beter sig och vad man gör i ett matematikklassrum, som elever och 

lärare kommit överens om antingen uttalat eller outtalat (Cobb & Yackel, 1996). Exempelvis 

kan man i en klass acceptera och sträva efter att olika typer av lösningar på ett matematiskt 

problem lyfts upp till helklassdiskussion oavsett hur nära lösningarna kommit det korrekta 

svaret på problemet, medan man i en annan klass, i helklass, endast visar den lösning som nått 

det korrekta svaret. Dessa klassrum har då olika sociomatematiska normer. En annan snarlik 

sociomatematisk norm skulle kunna vara att man använder elevers misstag som grunden för 

matematiska diskussioner och att man därför uppmuntrar misstag istället för att undvika dem 

till varje pris. Vad som kännetecknar de olika komponenterna samt hur man skulle kunna 

arbeta med sociomatematiska normer för att främja en dynamisk syn på de olika 

komponenterna kommer att beskrivas nedan. 

 

3.2. Medfödd förmåga  
En komponent som kan avgöra vilket matematiskt mindset en elev har är huruvida hen 

förklarar matematiskt lärande och framgång som ett resultat av den mängd matematisk 

förmåga eller begåvning man besitter. Ett mer statiskt mindset bygger på föreställningen om 

att de framgångsrika är de som har fötts med en viss matematisk förmåga eller en begåvning 

för ämnet (Boaler, 2017). De förväntar sig att den matematiska förmågan ska infinna sig själv 

innan lärande sker och tror därför att man antingen är en matematikmänniska som har 

förmågan eller en icke matematikmänniska som inte har den. De med ett mer dynamiskt 

mindset har däremot uppfattningen om att en matematikmänniska inte är något man är utan 

något man blir och att lärande och framgång istället nås genom hårt arbete (Boaler, 2017).  

Det är vanligt förekommande att elever har en uppfattning om att matematik är ett ämne som 

kräver mer begåvning än andra ämnen och att elever därför inte möter matematiken med ett 

lika öppet sinne som de möter andra ämnen med samt förklarar låga resultat med bristande 

begåvning (Boaler, 2017; Rattan, Good & Dweck, 2011). Boaler (2017) menar dock att dessa 

uppfattningar, som tyder på ett statiskt mindset, inte stämmer överens med verkligheten. Hon 

beskriver:  
”Alla hjärnor är inte lika och har inte samma förutsättningar, men nästan alla kan utveckla ett 
avancerat matematiskt tänkande, oavsett kön och socioekonomisk eller kulturell bakgrund. […] 
Med rätt undervisning har alla förutsättningarna att utvecklas och bli framgångsrika i 
matematik.” (Boaler, 2017 s.8) 
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För att elevernas matematiska lärande och prestationer ska främjas bör alltså undervisningen 

anpassas för att främja ett dynamiskt mindset hos eleverna med uppfattningen om att alla har 

förutsättningen att tillägna sig kunskaper i matematik. Man bör med andra ord arbeta för att 

detta ska bli en sociomatematisk norm i klassrummet (Cobb & Yackel, 1996). Detta kan 

framför allt göras genom att ge eleverna undervisning om hur hjärnan fungerar, dvs genom att 

förklara för dem hur hjärnan växer sig starkare och smartare, på grund av att nervceller 

kopplas ihop, när en person tränar på något nytt (Yeager & Dweck, 2012). Genom att göra 

detta synliggörs de förväntningar som läraren har på eleverna i deras sätt att betrakta sig själva 

och deras lärande i förhållande till matematiken (Cobb & Yackel, 1996). Eleverna bör även 

själva få uppleva en förbättring så att de har konkreta bevis på att just de kan utvecklas och 

lära sig matematik. Ett sådant tydliggörande kan ske genom att läraren tillsammans med 

eleven sätter upp kortsiktiga mål och använder formativ feedback i matematikundervisningen.  

 

När det gäller feedback till eleverna är det viktigt att läraren funderar över vilket budskap hen 

förmedlar. Enligt studier är det vanligt att vuxna berömmer eleverna genom att säga att de är 

smarta när de presterar väl, eller att trösta dem när de presterat sämre genom att berätta att alla 

inte kan vara bra på matematik (Rattan, Good & Dweck, 2011). Trots att läraren har goda 

intentioner har dock denna typ av feedback en negativ inverkan på elevernas mindset. I det 

senare scenariot kommer eleverna direkt tolka lärarens tröst som att deras förmåga att lära sig 

matematik är låg, medan berömmet i det första scenariot till en början kommer att ge eleverna 

en positiv känsla, men när de stöter på utmaningar och börjar göra misstag kommer de att 

tolka detta som att de nog inte är smarta trots allt (Rattan, Good & Dweck, 2011). Istället för 

att ge eleverna feedback på vad de är, vilket leder till att en sociomatematisk norm byggs upp 

där den matematiska förmågan betraktas som statisk (Cobb & Yackel, 1996), bör eleverna ges 

feedback på det de gör som exempelvis ”bra jobbat! Det syns att du har tränat mycket” eller 

”du är en god bit på väg, men är inte riktigt där ännu” (Boaler, 2017). På det sättet ges 

eleverna budskapet att övning ger färdighet och att eleverna kan lära sig genom ansträngning. 

Genom att sedan tillsammans med eleven sätta ett lärandemål och hjälpa denne att nå målet 

genom feed forward får eleven ett konkret exempel på att hen kan utvecklas och bli bättre på 

matematik (Klapp, 2015). 
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3.3. Ansträngning 

Komponenterna medfödd förmåga och ansträngning kan på ett sätt ses som varandras 

motsatser inom teorin om mindset. För elever med ett mer statiskt mindset innebär 

ansträngning att deras matematiska smarthet och begåvning sätts på prov. Dessa elever har 

alltså uppfattningen om att ansträngning är för de som saknar den matematiska förmågan då 

de som på riktigt är bra på matte är de som förstår utan att behöva öva och anstränga sig 

(Boaler, 2017). Elever med ett mer dynamiskt mindset har istället uppfattningen om att den 

grundläggande matematiska förmågan kan utvecklas genom ansträngning. I deras värld är det 

alltså ansträngningen som gör någon smart eller duktig på matematik (Boaler, 2017). 

Eftersom elever med statiskt mindset inte ser att övning kan leda till utveckling förklarar de 

oftare ett lågt resultat på exempelvis ett matteprov med bristande begåvning i jämförelse med 

elever med ett dynamiskt mindset som snarare väljer att förklara det låga resultatet med 

bristande ansträngning (Rattan, Good & Dweck, 2011). Konsekvensen blir att de med ett 

statiskt mindset ofta väljer att ge upp när de stöter på motgångar till skillnad från elever med 

ett dynamiskt mindset vilka tvärtemot reagerar med att anstränga sig hårdare eller att se över 

och förbättra sina inlärningsstrategier (Yeager och Dweck, 2012).  

Eftersom att ansträngning kan ses som motsats till medfödd förmåga bör rimligtvis åtgärderna 

som beskrivits i avsnittet om komponenten medfödd förmåga vara effektiva även i arbetet 

med denna komponent, då ett arbete med syftet att motverka en uppfattning om att 

matematisk framgång inte beror på en medfödd förmåga samtidigt främjar uppfattningen att 

matematisk framgång uppnås genom ansträngning . För att hjälpa eleverna att utveckla en 

sociomatematisk norm där de ser ansträngning som något positivt bör alltså läraren förklara 

för dem hur hjärnan utvecklas av ansträngning, ge dem formativ feedback samt sätta upp mål 

för deras kunskapsutveckling (Rattan, Good & Dweck, 2011; Boaler, 2017). Det hjälper dock 

inte att bara berätta för eleverna att de måste anstränga sig mer utan eleverna måste få 

tydliggjort för sig vad som faktiskt förväntas av dem när en lärare pratar om ansträngning 

(Cobb & Yackel, 1996). Ansträngning handlar delvis om att eleverna bör lägga mer tid till 

övning på matematik. Detta är en faktor som Sjöberg (2008) hävdar är viktig eftersom många 

elever, vilka betraktas som ”svaga”, ofta misslyckas i arbetet med matematik på grund av att 

de sällan utnyttjar hela matematiklektionerna till träning. Istället används ofta tiden till pauser 

för att vila eller prata med kompisar. Läraren måste därför se till att eleverna når en rimlig 

arbetsnivå under lektionerna. Sjöberg (2008) menar även att det är bättre att ha fler, kortare 

lektioner än färre, långa lektioner för att höja elevernas arbetsinsats på grund av att de sällan 
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orkar fokusera längre än i 40 minuter. Ansträngning handlar även om att eleverna får arbeta 

med uppgifter där de utmanas och får syn på lärandet (Boaler, 2017). Detta uppnås bäst 

genom arbetet med öppna matematiska uppgifter, det vill säga uppgifter som bjuder in till 

resonemang och diskussion och som kan ha flera svar, som erbjuder fler möjligheter att lära 

och utvecklas (Boaler, 2013). Det är även viktigt att undervisningen utformas så att eleverna 

förstår att läraren har höga förväntningar på dem både vad gäller kunskapsutvecklingen och 

lusten att lära (Skolverket, 2015; Sjöberg, 2008), på så sätt kan en sociomatematisk norm 

skapas där ansträngning betraktas genom ett dynamiskt synsätt (Cobb & Yackel, 1996). 

 

3.4. Misstag 

Beroende på vilket mindset elever har och beroende på om de ser framgång som en produkt 

av ansträngning eller en medfödd förmåga kommer de att hantera misstag på olika sätt. Elever 

med ett mer statiskt mindset ser sina misstag som ett bevis på att de har en låg matematisk 

förmåga (Boaler, 2013). Den som är smart och duktig på matematik är alltså enligt dessa 

elever den som är felfri. Detta tankesätt medför att många elever undviker utmaningar för att 

inte riskera att göra fel och framstå som osmarta, samt att de låter bli att fråga om hjälp när de 

inte förstår (Dweck, 2015). Misslyckanden förknippas ofta, av eleverna, med den egna 

identiteten. Misslyckandet förvandlas alltså från en händelse ”jag misslyckades” till en 

identitet där eleverna ser sig som oförmögna att lära matematik, ”jag är ett misslyckande” 

(Rattan, Good & Dweck, 2011). Elever med ett mer dynamiskt mindset ser däremot misstag 

som en viktig källa till lärande och utveckling i stället för att betrakta dem som ett tecken på 

låg matematisk förmåga (Boaler, 2017). Dessa elever ser alltså inte misstag som en definition 

av vilka de är eller vilka förmågor de besitter utan är medvetna om att deras fel kan rättas till 

genom att de ser över sina strategier och arbetar hårdare (Dweck, 2015). Eftersom eleverna 

med ett mer dynamiskt mindset inte söker bekräftelse från andra utan fokuserar på att lära och 

utvecklas är de inte otrygga med att visa sina misstag eller fråga om hjälp när de inte förstår 

(Dweck, 2015).   

I arbetet mot att alla elever utvecklar en sociomatematisk norm med ett positivt synsätt på 

misstag är det, enligt tidigare studier, viktigt att lärare värdesätter och uppmuntrar misstag i 

klassrummet eftersom misstag ger möjlighet till att tänka efter, arbeta om och lära sig nya 

saker (Boaler, 2013, Boaler, 2008). Genom att uppmuntra misstag och felsvar främjar läraren 

ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat där allas tankar är lika värda. Detta gör att eleverna 

känner större frihet att dela med sig av sina resonemang och att testa olika matematiska idéer 
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utan att känna rädsla för att stämplas som någon som inte kan vilket i sin tur ger större 

möjligheter för lärande (Boaler, 2017). Genom att ventilera olika felsvar i klassrummet får 

läraren även en inblick i elevernas förståelse för det aktuella matematiska området vilket 

innebär att läraren kan anpassa nästkommande lektioner efter elevernas nuvarande nivå och 

behov och på så sätt ge dem ännu större förutsättningar att lära och utvecklas (van Bommel, 

2012; Boaler, 2008).  

 

4. Metod  
I följande avsnitt presenteras och beskrivs de metoder som använts för att genomföra den 

kvantitativa studien. Avsnittet börjar med en redogörelse för studiens val av enkäter som 

metod för insamling av data. Där kan även information finnas om hur enkäten formats och ser 

ut, vilket urval som använts i studien samt hur insamlingen av data genomförts. Senare 

beskrivs också hur bearbetningen och den kvantitativa analysen av den insamlade empirin gått 

till för att undersöka studiens frågeställning. I slutet av avsnittet kommer även en redogörelse 

för de etiska överväganden som gjorts i studien samt hur studiens validitet och reliabilitet har 

stärkts.  

 

4.1. Metod för insamling av data   

För att undersöka studiens frågeställning, det vill säga på vilka sätt en elevs matematiska 

mindset kan variera gällande de olika aspekterna av ett matematiskt mindset har en kvantitativ 

enkätstudie valts som metod för insamling av data (se bilaga 4). Enkäter gör att en stor mängd 

data kan samlas in på kort tid vilket innebär att studien medför breda kunskaper om det 

berörda temat (Sjöberg & Erlandsson, 2013). Studiens enkät har designats utifrån teorin om 

mindset med inriktning på ämnet matematik. I utformandet av enkäten har Brymans (2011) 

rekommendationer när det gäller så väl utformandet av detaljer, så som frågor och 

svarsalternativ, som enkätens helhet, dvs. språk, design och layout, givits utrymme för att 

säkerställa enkätens kvalitet samt för att få en hög svarsfrekvens.  

 

4.1.1. Enkätens utformning 

Enkäten som har använts i studien är en digital enkät som skapades i programmet Google 

docs. Valet att använda en digital enkät gjordes på grund av att de är enkla att distribuera till 
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respondenterna (såvida de har tillgång till datorer eller liknande) samt att programmet 

automatiskt sammanställer svaren för de olika frågorna i både cirkeldiagram och 

Excelldokument vilket underlättar den senare bearbetningen och analysen av materialet. 

Programmet är även lätt att arbeta med, både i skapandet av enkäten och i svarsprocessen.  

Eftersom Bryman (2011) menar att respondenter helst undviker att svara på frågor där de 

behöver skriva kommentarer togs beslutet att enkäten genomgående skulle bestå av slutna 

frågor med fasta svarsalternativ. Detta medförde även att elever med bristande skrivkunskaper 

inkluderades. Det skedde en noggrann avvägning i valet av antal frågor till enkäten då den 

måste vara innehållsrik samtidigt som den ska hållas kort för att minska risken att eleverna får 

enkättrötthet och väljer att avbryta sitt deltagande (Bryman, 2011). Till sist gjordes 

bedömningen att 12 frågor var tillräckligt för att få ett brett resultat.  

Då människor besitter olika grad av statiskt och dynamiskt mindset samt då de kan ha olika 

mindset till olika delar inom ett område (se teorin om mindset) strukturerades de slutna 

frågorna i enkäten utifrån en likertskala. En likertskala är ett flerindikationsmått vilket mäter 

en känsla eller upplevelse som rör ett område (Bryman, 2011). Den aktuella studien mätte 

alltså inte elevernas uppfattning om matematiskt mindset genom att bara ha ett statiskt och ett 

dynamiskt svarsalternativ utan genom en skala som rymde fem steg: stämmer mycket bra, 

stämmer ganska bra, stämmer varken bra eller dåligt, stämmer ganska dåligt, stämmer 

mycket dåligt. Frågorna i enkäterna utformades med andra ord som påståenden och eleverna 

skulle ange i vilken utsträckning de höll med om ett påstående genom att markera ett av 

svarsalternativen på skalan. Skalan med svarsalternativ representerade ett kontinuum där den 

ena änden exempelvis ”stämmer mycket bra” utgjorde ett statiskt, matematiskt mindset och 

den andra änden ”stämmer mycket dåligt” utgjorde ett dynamiskt, matematiskt mindset. 

Formuleringen av påståendena varierades dock så att svaret ”stämmer mycket bra” ibland 

visade på ett statiskt mindset och ibland på ett dynamiskt mindset. Detta på grund av att elever 

som visar skevhet i sina svar skulle identifieras. Mittpunkten på skalan ”stämmer varken bra 

eller dåligt” kunde användas när eleverna var osäkra angående påståendet  

Enkätens design och layout övervägdes noga för att enkäten inte skulle upplevas för lång men 

inte heller kompakt (Bryman, 2011). Genom att göra enkäten i google docs gav den dock ett 

professionellt och luftigt intryck. Trots att det gjorde enkäten längre så placerades de fem 

svarsalternativen vertikalt under varandra då det minskar risken för att eleverna kryssar i fel 

svar. Vidare så designades enkäten med en ljust blå bakgrundsfärg som gav ett lugnande och 
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behagligt intryck samt med en bild som passade temat för enkäten och förhoppningsvis skulle 

väcka elevernas intresse.  

 

4.1.2 Enkätfrågorna  

Påståendena som enkäten består av skapades utifrån tidigare forskning om de tre 

komponenterna; medfödd förmåga, ansträngning och misstag, som utgör ett matematiskt 

mindset och presenteras i avsnittet ”tidigare forskning”. På så sätt kunde alltså olika 

påståenden i enkäten granska vilken grad av matematiskt mindset eleverna besitter i relation 

till de olika komponenterna vilket gjorde det möjligt att undersöka om någon variation 

förekom mellan de olika delarna av elevernas matematiska mindset. Vilka påståenden som 

undersökte de olika komponenterna redovisas senare i avsnittet. Vid formuleringen av flera 

påståenden i enkäten hämtades inspiration från en tidigare studie utförd av Bolsöj (2017). I 

hennes studie har elevers mindset mätts genom att låta dem ta ställning till olika påståenden 

och besvara frågor om vad som kan avgöra elevers matematiska fram- och motgångar. Några 

av påståendena som använts i den aktuella studien efterliknar alltså påståenden eller frågor 

som använts i Bolsöjs studie. Dessa har dock anpassats till likertskalan som används i den 

aktuella studiens enkät. Nedan visas ett exempel på hur ett påstående i den aktuella studiens 

enkät såg ut:  

7. Även om du har svårt för matte så kan du utvecklas till det bättre genom att anstränga dig mer. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

 

Tre av de påståenden som utgjorde studiens enkät (3,6 & 10) formulerades dock som frågor 

efterföljt av påstående a och påstående b vilka kunde ses som varandras motsatser i teorin om 

mindset. Exempelvis:  

3. Kim har gjort ett matteprov men hon klarade inte alla uppgifter. Vad beror det på? 

a) Det beror på att hon har övat för lite. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 
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b) Det beror på att hon inte är tillräckligt bra på matte. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

 
Eleverna skulle välja ett passande svar i både påstående a och b till dessa frågor vilket innebar 

att de totalt hade 15 påståenden att fylla i. Dessa frågor markerades med blått i enkäten för att 

tydliggöra för eleverna att de två nästkommande påståendena tillhörde den tidigare frågan. 

Detta förtydligades även för eleverna i den muntliga genomgången innan de fick fylla i 

enkäterna. De 15 påståendena som enkäten innehåller delades, som nämndes tidigare, upp i 

tre områden vilka fokuserade på att undersöka varsin komponent av matematiskt mindset. 

Varje område i enkäten innehöll på så sätt 5 påståenden var, vilka mätte olika delar av 

elevernas mindset i matematik. Det område som syftade till att undersöka huruvida eleverna 

ser på den matematiska förmågan som medfödd och oföränderlig eller inte innefattade 

påståendena 1, 2, 3b, 6b och 8. Påståendena 3a, 4, 5, 6a och 7 undersökte om eleverna såg 

ansträngning som något positivt som leder till lärande eller inte. Området om eleverna ser sina 

misstag som ett tecken på att de inte är bra på matte eller som en chans att lära sig något nytt 

undersöktes genom påståendena 9, 10a, 10b, 11 och 12 (se enkäten i bilaga 4). Då de tre 

komponenterna är tätt kopplande till varandra tenderar dock vissa av påståendena att gå i 

varandra, det vill säga att de ur olika synvinklar kan anses platsa i mer än ett område. Valet 

gjordes dock att undersöka komponenterna utifrån fördelningen som beskrivs ovan.  

 

4.1.3. Urval  

De respondenter som eftersöktes till den aktuella studien var elever i årskurs 4–6 i en svensk 

grundskola. De två kriterierna som eleverna behövde uppfylla för att delta i studien var att de 

undervisades i matematik samt att de genom sin skola hade lättillgängliga datorer eller 

surfplattor då enkäten distribuerades och besvarades digitalt. För att säkerställa en hög 

svarsfrekvens valdes en skola till studien, som jag som forskare vid tidigare tillfällen haft 

kontakt med. Respondenterna valdes med andra ord genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Den deltagande skolan är en f-6-skola i en medelstor kommun där alla elever har 

varsin surfplatta.  

Åtta av nio tillfrågade lärare gav godkännande till att studien genomfördes i deras klasser 

vilket innebar att 174 av 196 elever blev tillfrågade att delta i undersökningen. Av de 174 
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eleverna som tillfrågades var det sammanlagt 144 som svarade på enkäten. Svaren hos sju 

elever registrerades dock som blanka, dvs att enkäterna skickats in utan några ikryssade svar. 

Med dessa borträknade utgjordes studiens data av enkätsvar från 137 elever vilket gav en 

svarsfrekvens på 79% fördelat åk 4= 28%, åk 5 = 33% och åk 6 = 39%. Studiens bortfall 

landade därmed på 21%. Av orsaken att de som valde att avstå från undersökningen kunde 

göra detta utan att motivera sitt val har ingen bortfallsanalys kunnat göras.   

 

4.1.4. Genomförande  

För att genomföra enkätstudien förbereddes tre informationsbrev, ett till lärarna, ett till 

eleverna och ett till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 1, 2, & 3). I informationsbreven 

presenterades jag som forskare, syftet med undersökningen samt vad som förväntades av de 

deltagande. I breven tydliggjordes även att ett deltagande både var frivilligt och anonymt. De 

olika breven anpassades efter dess mottagare både när det gäller språk och information, på ett 

sätt som avsågs att framställa deltagandet som intressant och mindre krävande. 

Lärarna på den skola som beskrivs i urvalet kontaktades via mail där det anpassade 

informationsbrevet bifogades. Eftersom att lärare i slutet av en vårtermin vanligtvis har 

väldigt mycket att göra, vilket kunde leda till att de avstod från undersökningen, påpekades att 

jag personligen skulle utföra studien och att de gärna fick utnyttja tiden till annat medan 

eleverna svarade på enkäterna. En vecka efter det första mailet, sändes ett påminnelsemail till 

de lärare som inte svarat. Av de nio lärarna som tillfrågades var det tillslut åtta som gav sitt 

godkännande till att deras klass fick delta i enkätundersökningen. Efter godkännandet bokades 

datum för genomförandet av undersökningen i samråd med lärarna och informationsbreven 

till elever och vårdnadshavare mailades till lärarna för vidarebefordrande.  

När det gäller informationsbrevet till eleverna, ombads läraren att läsa detta tillsammans med 

dem i helklass. Eftersom eleverna är studiens respondenter var det viktigt att deras brev 

utformades så att ett deltagande snarare skulle framstå som intressant än avskräckande. Därför 

poängterades saker i brevet som enligt Bryman (2011) kan bidra till fler respondenter som 

exempelvis att enkäten endast består av slutna frågor, att frågorna är få samt att de besvaras 

anonymt. För elevernas skull betonades även att frågorna inte hade några rätt eller fel svar 

samt att endast jag fick tillgång till svaren på enkäterna eller mer viktigt, att deras lärare inte 

kunde se svaren. Informationsbrevet till elevernas vårdnadshavare var mer översiktligt 

beskrivet och tryckte främst på att undersökningen skedde enligt forskningsetiska regler.  
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Enkätundersökningen spreds ut över två dagar. Undersökningen genomfördes i fem klasser 

första dagen och i de resterande tre klasserna två dagar senare. Tillfällena inleddes med en 

kort repetition av informationsbrevet samt en genomgång om hur enkäten skulle besvaras, det 

vill säga att alla skulle svara enskilt och sanningsenligt utan att tänka på vad andra svarar samt 

att de endast kunde välja ett svarsalternativ till varje påstående. Lärarna hade en dag tidigare 

fått länken till undersökningen mailade till sig för att på ett smidigt sätt kunna dela med sig av 

den till eleverna innan undersökningen. Vissa valde att dela länken som en QR-kod, andra 

provade att lägga in den i det i klassens gemensamma plattform och vissa lämnade det 

ansvaret på mig. På grund av olika typer av tekniska problem slutade det med att länken air-

droppades till elevernas surfplattor i samtliga klasser. Varje årskurs hade en egen länk så att 

elevernas resultat skulle kunna jämföras mellan de olika åldrarna, innehållet i länkarna var 

dock det samma. När enkäterna skulle besvaras lästes påståendena upp en i taget för hela 

klassen, varpå eleverna besvarade dem. Genom att läsa upp påståendena för eleverna 

underlättade det för de med eventuella läs och skrivsvårigheter samt för elever med svenska 

som andra språk (Bryman, 2011). Genom att jag närvarade vid undersökningstillfället gavs 

även eleverna möjligheten att få hjälp och svar vid eventuella frågetecken vilket minskade 

risken till att deras svar blev mindre verklighetstrogna på grund av att de inte förstått en fråga 

(Bryman 2011). Närvarandet vid undersökningstillfället säkerställde också att rätt 

respondenter svarade på enkäterna samt att andra individer inte blandade sig i frågorna och 

påverkade de tänkta respondenterna (Bryman, 2011).  

 

4.2. Metod för bearbetning och analys av data 

När de deltagande eleverna svarat på enkäten till den aktuella studien sammanställdes 

elevsvaren i tre Excelldokument, ett för varje årskurs eftersom varje årskurs hade en egen 

länk. Då enkäten besvarades i dataprogrammet Google docs gjordes dessa sammanställningar 

automatiskt i programmet. Elevsvaren som från denna punkt kom att utgöra studiens data 

sorterades i Excelldokumenten så att varje påstående fick en egen spalt där elevernas svar 

presenterades under varandra och där alla 15 svar för varje enskild elev presenterades på 

samma rad. Svaren visades alltså genom att det i rutorna stod det alternativ varje elev hade 

valt till varje påstående, det vill säga: stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer 

varken bra eller dåligt, stämmer ganska dåligt eller stämmer mycket dåligt. Eftersom 

formuleringen i de olika påståendena hade varierats så att exempelvis svaret ”stämmer mycket 

bra” ibland visade på ett dynamiskt mindset och ibland på ett statiskt mindset var det svårt att 
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bilda en överblick över om elevernas svar var av en mer dynamisk eller statisk karaktär när 

man tittade på sammanställningen av resultatet. För att lättare kunna urskilja vilka svar som 

visade på vilken grad av matematiskt mindset kodades svaren om till dessa grader av mindset: 

mycket dynamiskt, ganska dynamiskt, varken dynamiskt eller statiskt, ganska statiskt och 

mycket statiskt. För att få en bättre överblick över vilken grad av mindset de olika elevsvaren 

kodats om till färglades rutorna som svaren stod i med olika färger. De svar som visade på ett 

dynamiskt mindset färglades med grön färg där de svar som kodades om till ”mycket 

dynamiskt” fick en mörkare grön och de svar som kodades om till ”ganska dynamiskt” fick en 

ljusare grön. På samma sätt färglades de svar som visade på ett statiskt mindset, men med två 

lila nyanser. Svaren som kodades om till ”mycket statiskt” färglades alltså med en mörklila 

färg och svaren som kodades om till ”ganska statiskt” fick en ljuslila färg. Svaren som kodats 

om till ”varken dynamiskt eller statiskt” lämnades vita. De påståenden där svaret ”stämmer 

mycket bra” visade på ett mycket dynamiskt mindset var följande: 3a, 4, 6a, 7, 9, 10b och 11. 

Vid dessa påståenden färgades alltså svaren i de olika gröna nyanserna om eleverna svarat 

”stämmer mycket bra” eller stämmer ganska bra”. Vid resterande påståenden motsvarade 

svaret ”stämmer mycket dåligt” ett mycket dynamiskt mindset, vilket innebär att elevsvaren 

färglades med de olika gröna nyanserna om eleverna svarat ”stämmer mycket dåligt” eller 

”stämmer ganska dåligt” på dessa påståenden. När alla rutor fyllts i med den färg som 

representerade den grad av matematiskt mindset som rutans elevsvar kodats om till blev det 

lättare att skapa en överblick över vilket matematiskt mindset eleverna hade. 

Den insamlade empirin analyserades sedan utifrån studiens frågeställning, ”På vilka sätt kan 

en elevs mindset i matematik variera?”. För att genomföra analysen grupperades kolumnerna 

för varje påstående om i Exceldokumenten efter de tre områdena; medfödd förmåga, 

ansträngning och misstag som enkätfrågorna formats efter. De tre områdena, som innehöll 5 

påståenden var, analyserades sedan en i taget. Vilka påståenden som tillhörde de olika 

områdena redovisades tidigare i 4.1.2. Vid analysen fick de olika mindseten, som 

svarsalternativen kodats om till, olika värden: mycket dynamiskt= 5, ganska dynamiskt= 4, 

varken dynamiskt eller statiskt=3, ganska statiskt= 2, mycket statiskt= 1. Värdena användes 

sedan för att räkna ut vilken grad	av dynamiskt respektive statiskt mindset varje elev besitter 

gällande de olika komponenterna. Genom att addera de fem värdena som en elevs enkätsvar 

för ett område kodats om till fick man alltså fram en summa som visade vilket matematiskt 

mindset eleven hade gällande just den komponenten. Vilken grad av matematiskt mindset 

varje summa representerade avgjordes med en graderingsskala där 5 x 1p = 5p var det lägsta 
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och representerade ett mycket statiskt mindset, och 5 x 5p = 25p var det högsta och 

representerade ett mycket dynamiskt mindset. Om summan av en elevs svar för ett område 

blivit mellan 13 och 17 poäng (13 ≥ x ≤ 17) har resultatet tolkats som att mindsetet till den 

komponenten är osäkert då dessa fem svar i sådana fall består av minst två svar som tyder på 

ett dynamiskt mindset och minst två svar som tyder på ett statiskt mindset, eller då 

majoriteten av elevens svar kodats om till ”varken dynamisk eller statisk mindset”. Alla 

resultat över 17 poäng har där efter tolkats som att eleven har ett dynamiskt mindset till 

komponenten som undersökts, samtidigt som alla resultat under 13 poäng har tolkats som att 

eleven har ett statiskt mindset till den undersökta komponenten. Eleverna har dock ansetts ha 

högre grad av dynamiskt, matematiskt mindset till en komponent ju närmre resultatet varit 

25p. På samma sätt har eleverna ansetts ha ett mer statiskt, matematiskt mindset ju närmre 

elevens resultat för en komponent varit 5p. Poängen som elevernas svar för varje komponent 

kodades om till antecknades direkt i Excelldokumenten. Eftersom elevsvarens poäng 

sammanställdes varje komponent för sig hade alltså varje elev en poängsumma mellan 5 

poäng och 25 poäng för var och en av de tre komponenterna som visade vilket matematiskt 

mindset eleven hade överlag till de olika komponenterna. Med hjälp av summaverktyget i 

Excell kunde sedan alla 137 elevers poäng för varje komponent sammanställas. På så sätt 

kunde elevernas matematiska mindset för de olika komponenterna granskas efter en variation 

mellan de tre komponenterna. Utifrån elevernas sammanlagda poäng för varje komponent 

räknades även ett medelvärde ut så att variationen mellan de olika komponenterna skulle bli 

mer lättolkad. För att tolka medelvärdena användes samma graderingsskala som beskrivits 

tidigare i stycket där alla resultat över 17 tolkades som ett dynamiskt mindset och alla resultat 

under 13 tolkades som ett statiskt mindset. Ett medelvärde på 20,0 kunde därför exempelvis 

visa att eleverna i snitt hade ett ganska dynamiskt mindset till just den komponenten. För att 

kunna redovisa spridningen i elevsvaren räknades även standardavvikelser ut till varje 

komponents medelvärden. Standardavvikelserna beräknades med hjälp av standardavvikelse-

verktyget i Excell. Variationen mellan de tre komponenterna undersöktes dessutom årskursvis 

genom att räkna ut ett medelvärde utifrån de poäng som alla elevsvar i en årskurs resulterat i. 

Detta gjordes för att se om elevers mindset till de olika komponenterna skiljde sig mellan 

olika elevgrupper,	för att i diskussionen kunna reflektera över vad variationer i elevernas 

matematiska mindset kan bero på. Jämförelsen mellan olika elevgrupper gjordes årskursvis av 

anledningen att en jämförelse mellan de 8 klasserna hade varit för omfattande. Poängen, 

medelvärdena och standardavvikelserna som räknades ut för varje komponent sammanställdes 
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sedan i en tabell (figur 1 i resultatavsnittet) för att enklare få en översikt över de hur elevernas 

matematiska mindset varierade mellan de tre komponenterna. 

För att komplettera medelvärdena med dess standardavvikelser och för att få en bättre 

helhetssyn över variationen mellan komponenterna granskades även elevernas enskilda poäng 

för de olika komponenterna närmre. Detta gjordes genom att räkna ut hur många procent av 

eleverna som överlag hade ett dynamiskt mindset (över 17 poäng), hur många som överlag 

hade ett osäkert mindset (mellan 13 och 17 poäng) och hur många som överlag hade ett 

statiskt mindset (under 13 poäng) till de olika komponenterna. Detta av anledningen att ge en 

tydligare bild av hur variationen mellan de olika komponenterna såg ut då eleverna 

exempelvis skulle kunnat ha visat på samma typ av mindset till två olika komponenter genom 

ett liknande medelvärde trots att övervägande del av eleverna kunde ha visat på ett osäkert 

mindset till den ena komponenten medan hälften av eleverna till den andra komponenten 

kunnat ha dynamiskt mindset och andra hälften ett statiskt mindset. Den närmre granskningen 

av elevernas svar med procentsatser sammanställdes sedan i en tabell för att få en bättre 

överblick över variationen (se figur 2 i resultatavsnittet). Hur många procent av eleverna som 

visat på en högre grad av dynamiskt mindset, det vill säga ett ganska dynamiskt eller mycket 

dynamiskt, matematiskt mindet (över 20 poäng) undersöktes också. 

Färgkodningen som gjordes på elevsvaren medförde att man tydligt kunde se att eleverna 

överlag hade ett mer dynamiskt mindset till vissa påståenden och ett mer osäkert eller statiskt 

mindset till andra påståenden vilket innebar att det kunde finnas olika variationer i elevernas 

matematiska mindset även inom de tre komponenterna. Därför gjordes även en närmre analys 

av elevernas matematiska mindset till de olika påståendena inom varje komponent genom att 

granska hur många elever som svarat på ett dynamiskt, osäkert eller statiskt sätt till de olika 

påståendena. På så sätt kunde olika delar inom de olika komponenterna jämföras med 

varandra och granskas efter variation.  

 

4.3. Etiska överväganden 

För att säkerställa att den aktuella studien betraktas som etiskt god forskning har hänsyn tagits 

till de grundläggande etiska aspekterna eller huvudkraven som arbetats fram av 

Vetenskapsrådet (2002), det vill säga: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har gjorts på följande sätt:  
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För att uppfylla informationskravet har såväl elever som vårdnadshavare, via 

informationsbrev, fått tagit del av information om undersökningens syfte samt att ett 

deltagande i undersökningen är frivilligt för eleverna som respondenter och kan när som helst 

avbrytas utan motivering. Detta förtydligades även för eleverna vid undersökningstillfället 

innan de började svara på enkäterna. Eftersom både eleverna och deras vårdnadshavare 

informerades om att eleverna själva fick avgöra om de skulle medverka i undersökningen eller 

inte togs även samtyckeskravet i beaktning. Vårdnadshavarnas informerades av anledningen 

att eleverna är minderåriga och därmed behöver sin vårdnadshavares godkännande. 

Godkännandet av deltagandet var passivt, vilket innebär att eleven och dess vårdnadshavare 

antogs ha svarat ja om inget annat meddelades. Detta framgick i informationsbreven. För att 

studien ska ha konfidentialitet har inga personuppgifter på elever samlats in under 

undersökningen. I det presenterade materialet har även namn på skola och kommun 

anonymiserats. Av hänsyn till nyttjandekravet har ingen utomstående haft tillgång till den 

insamlade empirin vilket även framgår i informationsbreven. Där beskrivs även att all empiri 

kommer att raderas efter studiens avslut vilket har gjorts av anledningen att materialet endast 

är avsett att användas för den aktuella studien.  

 

4.4. Reliabilitet och validitet  

Eftersom de påståenden som utgör den aktuella studiens enkät har utformats utifrån vad 

tidigare forskning säger om de tre komponenterna av matematiskt mindset samt bearbetats 

efter dessa komponenter har fokus på undersökningens analys kunnat riktas mot studiens 

frågeställning, det vill säga hur en elevs mindset i matematik kan variera. På så sätt har även 

validiteten i studien stärkts.  

För att få en så hög reliabilitet som möjligt har ett stort fokus lagts på att undersökningen ska 

ha genomförts på ett systematiskt, noggrant och genomtänkt sätt. Det har även lagts vikt på att 

det i metoden på ett tydligt sätt ska framgå hur den aktuella studien genomförts beträffande 

insamling, bearbetning, och analys av data för att studien lätt ska kunna kontrolleras eller 

replikeras av någon utomstående.  

 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras först resultatet för vilket totalt mindset de deltagande eleverna 

besitter. Där efter kommer resultaten för de tre områdena medfödd förmåga, ansträngning och 
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misstag beskrivas mer ingående var och en för sig. Dessa resultat visar bland annat vilket 

mindset eleverna har överlag när det gäller de olika komponenterna. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning där variation beskrivs både mellan och inom de olika områdena.     

 

5.1. Totalt mindset  

Efter att resultaten kodats om till skalan från mycket dynamisk till mycket statiskt visade 

resultaten att eleverna hade olika typer av matematiskt mindset. Vissa av eleverna hade 

exempelvis näst intill genomgående svarat mycket dynamiskt på de 15 påståendena medan 

andra i majoriteten av påståendena svarat mycket statiskt. Vid en granskning av poängen visar 

de olika eleverna på resultat mellan 35 och 72 poäng efter att alla 15 påståenden räknats ihop. 

Det totala genomsnittet efter att medelvärdena för de tre komponenterna lagts ihop ligger 

dock på 60,0 vilket tyder på att övervägande del av alla som svarat på enkäten besitter ett mer 

eller mindre dynamiskt mindset till ämnet matematik. När det gäller den totala mindseten 

indikerar resultaten på att det dynamiska mindsetet minskar i samband med att årskurserna 

ökar. Efter att ha räknat ihop medelvärdena för de tre undersökta områdena visade resultaten 

att årskurs 4 har ett totalt genomsnitt på 61,3, årskurs fem på 60,0 och årskurs 6 på 59,1.  

 

	 medfödd	förmåga	 ansträngning	 misstag	
	 totalt	 Medel-

värde	
Standard-
avvikelse	

totalt	 Medel-
värde	

Standard-
avvikelse	

totalt	 Medel-
värde	

Standard-
avvikelse	

Åk	4		
(39st)	

728	 18,7	 4,3	 828	 21,2	 2,2	 834	 21,4	 2,7	

Åk	5	
(45st)	

875	 19,4	 4,1	 926	 20,6	 3,4	 902	 20,0	 4,4	

Åk	6		
(53st)	

996	 18,8	 3,5	 1088	 20,5	 2,7	 1051	 19,8	 2,7	

Totalt		
(137st)	

2599	 19,0	 3,9	 2842	 20,7	 2,8	 2787	 20,3	 3,4	

 

 

	

	

	

	 dynamiskt	mindset	 varken	dynamiskt	 statiskt	mindset	
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eller	statiskt	mindset	

medfödd	förmåga	 67%	 26%	 7%	

ansträngning	 85%	 14%	 1%	

misstag	 82%	 16%	 2%	

5.2. Medfödd Förmåga  

Poängen för de fem påståendena till området medfödd förmåga ligger sammanlagt på 2599 

efter att alla deltagande elevers resultat räknats ihop (se figur 1). Detta ger ett medelvärde på 

19,0 vilket innebär att eleverna ligger en bit under ett ganska dynamiskt mindset. 

Standardavvikelsen till medelvärdet är 3,9 vilket pekar på en viss variation men där 

majoriteten av eleverna ändå lutar åt det dynamiska hållet i sitt sätt att se på den matematiska 

förmågan. 

Om man ser till elevernas enskilda svar pekar resultaten på att flera elever är osäkra över 

huruvida de faktiskt ser den matematiska förmågan som medfödd och oföränderlig. Detta 

framgår av att andelen svar som kodats till ”varken dynamiskt eller statiskt” är relativt hög 

bland elevsvaren. Ser man till poängen är det 26%, över en fjärdedel, som har 13–17 poäng 

och vacklar mellan ett statiskt och dynamiskt mindset gällande området (se figur 2). Av de 

resterande eleverna är det 7% som visar på olika nivåer av ett statiskt mindset och 67% som 

visar på olika nivåer av ett dynamiskt mindset. 

Vid en närmre granskning av de enskilda frågorna i området tyder resultaten på att eleverna 

överlag anser att den matematiska förmågan är utvecklingsbar och inte statisk vilket kan 

urskiljas från den övervägande delen av dynamiska svar på påstående 2, 6b och 8. Påstående 1 

och 3b visar däremot på att eleverna överlag har en mindre dynamisk syn när de gäller 

huruvida den matematiska förmågan är medfödd samt att många har uppfattningen om att en 

person kan stämplas som dålig på matte.  

Ser man till skillnader mellan de olika årskurserna ligger årskurs 5 högst när det gäller 

dynamiskt mindset, på medelvärdet 19,4, jämfört med årskurs 6 på 18,8 och årskurs 4 på 18,7 

(se figur 1). I detta område är det alltså årskurs fem som drar upp det totala medelvärdet för 

hela mellanstadiet även om det inte är några stora skillnader mellan de tre årskurserna. Att 

tyda av resultaten beror detta inte bara på att eleverna i åk 5 i större utsträckning svarade 

Figur 2: Fördjupad beskrivning av elevernas sammanlagda variation i deras matematiska mindset 
mellan komponenterna.  
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”mycket dynamiskt” på de olika påståendena utan även på att dubbelt så många i årskurs fem 

svarade dynamiskt på påstående 1 som de andra årskurserna. 

 
 
5.3. Ansträngning  

Resultaten av detta områdes påståenden indikerar att eleverna överlag besitter ett mindset som 

är lite bättre än ganska dynamiskt. Detta går att urskilja från de 2842 poäng som alla 

deltagande elevers sammanlagda svar resulterat i och som ger ett medelvärde på 20,7 (se figur 

1). Resultatet indikerar alltså till att övervägande del av eleverna har en blandning av ett 

ganska och ett mycket dynamiskt mindset när det gäller deras syn på ansträngning vilket 

innebär att de tenderar till att ha uppfattningen om att framgång och lärande i matematik kan 

uppnås och utvecklas genom hårt arbete och övning. Detta stödjs av standardavvikelsen till 

medelvärdet, 2,8, som tyder på att spridningen av elevsvaren är relativt liten.  

Genom att granska poängen hos enskilda elever framgår det även extra tydligt att eleverna har 

ett dynamiskt mindset till området då 117 av 137 elever har svarat på ett sätt som ger en 

poängsumma mellan 18 och 25 vilket innebär att 85% av eleverna har ett mindset som överlag 

är dynamiskt (se figur 2). Av dessa elever är det 105 stycken, totalt 77%, som har en 

poängsumma på minst 20 och besitter ett ganska eller mycket dynamiskt sätt att se på 

ansträngning inom matematik. Resultatet visar även att det endast är 2 av de 137 eleverna vars 

svar har gett en statisk poängsumma på 9 respektive 12 poäng.  

När man ser till de olika enskilda påståendena, inom området ansträngning, indikerar 

resultaten på att eleverna överlag anser att man kan utvecklas och bli bättre på matematik 

genom att anstränga sig och försöka istället för att ge upp. Detta syns framförallt i påstående 7 

där 129 av 137 dvs 94% av eleverna har svarat att man kan utvecklas till det bättre genom att 

anstränga sig. Trots denna inställning har resultaten till påstående 3a visat att många elever 

har svårt att föreställa sig att ett ”inte toppresultat” på ett matematikprov beror på att eleven 

ifråga har tränat för lite. På detta påstående har över hälften av eleverna, 51%, givit ett statiskt 

svar eller svarat ”varken dynamiskt eller statiskt”.  

I detta område har årskurs 4 visat på högst dynamiskt mindset med ett medelvärde på 21,2 (se 

figur 1). Årskurs 5 och årskurs 6 ligger lite lägre med medelvärdena 20,6 respektive 20,5 men 

är trots det över nivån för att vara ganska dynamiska. Det som kan ses som den största 

skillnaden mellan årskurs 4 och de andra två och som även är orsaken till dess höga poäng är 
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deras låga andel statiska svar. Årskurs 4 har även väldigt låg andel av svaret ”varken 

dynamiskt eller statiskt” i alla påståenden förutom påstående 3a, vilket skiljer sig från de 

andra årskurserna.  

 

5.4. Misstag 

De sammanlagda resultaten för alla deltagande elever har sammanställts till 2787 poäng inom 

området misstag (se figur 1). Detta ger ett medelvärde på 20,3 vilket ligger strax över gränsen 

för ett ganska dynamiskt mindset. Standardavvikelsen till medelvärdet är 3,4 vilket innebär att 

övervägande del av eleverna har ett dynamiskt mindset till området då majoriteten av eleverna 

ligger över 17 poäng. Resultaten pekar med andra ord på att eleverna i stor utsträckning ser att 

de kan dra nytta av sina misstag och använda dem för att skaffa nya lärdomar istället för att se 

misstagen som ett tecken på svaghet. Detta tydliggörs framförallt i resultatet av påstående 9 

där 92% av eleverna (126 av 137) menar att misstag kan användas för att lyckas bättre på 

andra uppgifter. Trots att övervägande del av eleverna tenderar till att visa på ett dynamiskt 

mindset av någon grad med en vetskap om att den som gör misstag ändå kan vara bra på 

matematik, pekar elevernas svar i påstående 10a på att många undviker utmaningar och 

istället väljer den lätta vägen för att inte misslyckas.   

Vid en närmre granskning av enskilda elevsvar indikerar resultaten på att det finns skillnader i 

elevernas uppfattningar mellan de olika årskurserna. Årskurs 4 är den årskursen som fått 

högst resultat och dess medelvärde, 21,4, skiljer sig från årskurs 5 och 6 vilka har 

medelvärdena 20,0 respektive 19,8 (se figur 1). I årskurs 4 har 35 av 39 elever minst 18 

poäng. Av dessa har 32 elever minst 20 poäng vilket innebär att 90% av eleverna har en 

dynamisk syn på området misstag och 82% av eleverna har ett ganska eller mycket dynamiskt 

mindset när det gäller misstag (se figur 2). Resultaten visar framförallt tendenser på att elever 

i årskurs 4 tycker att det är självklart att man frågar om hjälp när något är svårt. Detta framgår 

i svaren från påstående 11 där 37 av 39 elever har svarat på ett dynamiskt sätt varav 33 av 

dessa svar har kodats om till mycket dynamiskt. De andra årskurserna ser dock inte detta som 

lika självklart då det finns en mycket större osäkerhet i de olika svarsalternativen och 

mindseten. I förhållande till årskurs 4 tyder de andra årskursernas svar på en större osäkerhet 

även i övriga påståenden. I årskurs 6 har 85% av eleverna minst 18 poäng men endast 65% av 

eleverna har mellan 20 och 25 poäng. I årskurs 5 har 73% av eleverna över 18 poäng och 62% 

har mellan 20 och 25 poäng. Årskurs 5 har dock fler elever med toppoäng än årskurs 6 vilket 

kan vara anledningen till att de har ett högre medelvärde.  
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5.5. Sammanfattning 

Resultaten av den aktuella studien visar tendenser på att de deltagande elevernas mindset till 

matematik är relativt dynamiskt då poängen från de tre undersökta områdena tillsammans ger 

ett medelvärde på 20,0 vilket innebär att snitteleven i undersökningen har ett ”ganska 

dynamiskt” mindset till samtliga 15 påståenden i undersökningen. Ser man till vad eleverna 

egentligen har svarat så är det inte en enda av de 137 deltagande eleverna som genomgående 

valt de svarsalternativ som motsvarar ett mindset som är ”ganska dynamiskt”. Det finns med 

andra ord en variation i grad av mindet i elevernas svar. Utifrån resultatet av de olika 

områdena som enkäten undersökt kan de generella slutsatserna dras att dessa variationer 

framförallt finns mellan de tre komponenterna av matematiskt mindset samt inom varje 

komponent.  

Variationen mellan de tre komponenterna framgår om man ser till de genomsnittliga poäng 

som redovisas i de tre områdena vilka enkäten undersökt, dvs medfödd förmåga, ansträngning 

och misstag, då de två senare områdenas genomsnitt är 1,7 respektive 1,3 poäng högre än de 

genomsnittliga poängen för området förmåga (se figur 1). Detta innebär att eleverna på 

graderingsskalan över mindset har nästan två respektive 1,5 steg högre dynamiskt mindset 

gällande komponenterna ansträngning och misstag. Samt att eleverna har ungefär ett halvt 

steg högre dynamiskt mindest i deras syn på ansträngning än synen på misstag. Vid den 

närmre granskningen i hur enskilda elever svarat i de olika områdena syns variationen mellan 

komponenterna ännu tydligare. Som framgår i tabellen som beskrivs i figur 2 har ett flertal av 

eleverna ett statiskt mindset till komponenten medfödd förmåga medan det statiska mindsetet 

till de andra komponenterna är näst intill obefintligt. I tabellen går även att urskilja att ungefär 

10% fler elever har ett vacklande mindset gällande komponenten förmåga i jämförelse med 

komponenterna ansträngning och misstag. Genom att titta på andelen dynamiska, osäkra och 

statiska elever syns ingen större variation mellan komponenterna ansträngning och misstag. 

När det gäller elever med ett dynamiskt mindset till de två komponenterna visar dock 

resultaten att fler elever har över 20 poäng till komponenten ansträngning vilket innebär att 

eleverna har ett tydligare dynamiskt mindset till den komponenten jämfört med komponenten 

misstag.  

Resultaten för de tre områden som undersökts visar även tendenser på att eleverna har olika 

grader av mindset till olika påståenden inom samma område, vilket innebär att en elevs 

mindset också kan variera inom de olika komponenterna. När det gäller området förmåga 
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indikerar resultaten på att flertalet elever har en mer osäker och statisk syn på delen av 

komponenten som behandlar om den matematiska förmågan är medfödd eller inte och att de 

därför har uppfattningen om att ett dåligt provresultat kan bero på att eleven inte har förmågan 

som krävs. Eleverna visar däremot på tendenser till ett mer genomgående dynamiskt mindset 

när det gäller den andra delen av området förmåga dvs. uppfattningen om huruvida den 

matematiska förmågan är föränderlig eller inte. Samma mönster syns i variationen bland 

resultaten i området ansträngning. Här indikerar eleverna på en tveksamhet gällande att ett 

dåligt matematikresultat beror på för lite träning trots att de är väldigt dynamiska i sin 

uppfattning om att ansträngning leder till utveckling och lärande. Resultaten i området 

misstag pekar på att eleverna överlag har en dynamisk syn och där eleverna är medvetna om 

att ett misstag inte innebär att någon i sig är dålig på matematik. Ändå pekar resultaten på att 

ett flertal elever väljer den enkla vägen för att inte misslyckas om de får chansen vilket 

innebär att de ändå är lite statiska.   

Resultaten visar också att det finns en tendens till en variation mellan de tre årskurserna när 

det både gäller de områden och de påståenden som undersökts. När det kommer till de tre 

områdena som grundar sig i mindsetets komponenter indikerar resultaten på att eleverna i 

årskurs 4 besitter det högsta, dynamiska mindsetet i områdena ansträngning och misstag 

medan eleverna i årskurs 5 tycks ha det mest dynamiska mindsetet till området medfödd 

förmåga. De största skillnaderna inom områdena är framförallt att eleverna i årskurs 5 i 

mindre utsträckning har uppfattningen att man föds med en förbestämd matematisk förmåga 

vilket indikerar på ett mer dynamiskt mindset, samt att eleverna i årskurs 4 inte drar sig från 

att be om hjälp om det skulle behövas i samma utsträckning som de andra årskurserna.  

 

6. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med att studiens frågeställning kort besvaras. Efteråt fördjupas resultaten 

och dess innebörd genom en koppling till den tidigare forskningen och det beskrivs, med 

utgångspunkt i studiens resultat, hur lärare bör använda sin undervisning för att främja elevers 

dynamiska, matematiska mindset. Där efter förs en metoddiskussion. Diskussionsavsnittet 

avslutas sedan med ett stycke om vidare forskning.  
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6.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Målet med den aktuella studien har varit att genom en enkätstudie undersöka på vilka sätt en 

elevs mindset i matematik kan variera. Resultatet har visat att elevers mindset framförallt kan 

variera mellan de olika komponenterna som matematiskt mindset grundas i. Även om en elev 

överlag har uppfattningen om att matematisk kunskap är något som kan läras in och utvecklas 

så behöver alltså inte eleven ha samma typ av mindset när hen tar ställning till påståenden och 

frågor om medfödd förmåga, ansträngning och misstag. Resultaten pekar även på att det kan 

förekomma en variation i en elevs mindset mellan olika delar inom varje komponent av 

matematiskt mindset vilket kan innebära att en elev exempelvis inte alltid förhåller sig 

dynamiskt till frågor som rör misstag.  

Vad dessa variationer kan bero på, vilka konsekvenser de kan medföra samt hur de mindre 

dynamiska delarna i variationerna kan förebyggas för att främja ett mer genomgående 

dynamiskt, matematiskt mindset hos elever, kommer att diskuteras nedan i 

resultatdiskussionen med utgångspunkt i den tidigare forskningen och teorin om mindset.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av den aktuella studien visar alltså att variationer förekommer i elevers 

matematiska mindset vilket ger stöd till teorin om mindset där det av Yeager och Dweck 

(2012) beskrivs att elevers mindset sällan är helt och hållet statiskt eller dynamiskt. Det som 

studiens resultat bidrar med till den redan befintliga forskningen om mindset inom matematik 

är vilken typ av variation som kan finnas i elevers matematiska mindset.  

Vad de variationer som förekommer i elevers matematiska mindset kan bero på är svårt att 

fastställa då studien inte undersöker detta orsakssamband. I förhållande till vad som sägs i den 

tidigare forskningen kan dock arbetet med sociomatematiska normer i klasserna vara en viktig 

faktor. Detta med tanke på att varje klassrum har sina egna sociomatematiska normer vilka 

uppkommit i samspel mellan de elever och lärare som verkar i klassrummen. Exempelvis så 

kanske vissa klasser medvetet eller omedvetet har mer gynnsamma normer när det gäller 

komponenten förmåga medan andra har mer gynnsamma normer när det gäller komponenten 

misstag. Studiens resultat talar för denna tes då det indikerar att mindsetet till de olika 

komponenterna varierar mellan de tre årskurserna. Med tanke på att man i den undersökta 

skolan har ett flitigt och bra samarbete mellan klasserna i varje årskurs kan det alltså tänkas 

att eleverna i samma årskurs kan ses som en elevgrupp vilka har samma sociomatematiska 
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normer till de olika komponenterna och därmed ungefär samma mindset till de olika 

komponenterna.  

De variationer som förekommer mellan de olika komponenterna har inte visat sig vara så 

stora att eleverna varierar mellan ett dynamiskt och ett statiskt mindset mellan de olika 

komponenterna utan resultaten pekar på att eleverna mer eller mindre har ett dynamiskt, 

matematiskt mindset till alla tre komponenter. Utifrån vad tidigare forskning säger är detta ett 

positivt resultat som tyder på att eleverna har en uppfattning om att varje individ själv kan 

styra över utvecklingen av sitt matematiska lärande och att alla har möjlighet att lyckas inom 

ämnet (Boaler, 2017). Det kommer också ha en betydande roll för elevernas matematiska 

lärande och prestationer (Boaler, 2013). Även om eleverna, i resultaten, överlag visar på 

tendenser till ett dynamiskt matematiskt mindset så finns en skillnad i graden av det 

dynamiska, matematiska mindsetet hos de olika komponenterna. Ingen komponent indikerar 

heller på att eleverna överlag har ett helt dynamiskt mindset (även om vissa enskilda elever 

har det) vilket innebär att det är viktigt att i undervisningen arbeta med alla komponenter för 

att utveckla deras matematiska mindset ytterligare. Inte minst är detta viktigt i förebyggande 

syfte då Rattan, Good och Dweck (2011) menar att elevernas statiska mindset inte framträder 

förrän de befinner sig i utmanande eller okända situationer. Många elever kan alltså ha 

tendenser att utveckla ett mer statiskt matematiskt mindset när de stöter på matematiska 

utmaningar utan att själv vara medvetna om detta. Eftersom att skolan blir mer utmanande ju 

äldre eleverna blir är det därför viktigt att som lärare förebygga att ett statiskt mindset 

utvecklas hos eleverna i takt med att utmaningarna ökar. En tendens till ett sådant mönster 

kan urskiljas i studiens resultat då eleverna i årskurs 6 hade det minst dynamiska mindsetet 

totalt och eleverna i åk fyra hade det mest dynamiska mindsetet totalt. Men eftersom att 

tendensen är svag så kan det finnas andra anledningar än ålder till de skillnader vi kan se.  

Den variation som har förekommit i denna studie pekar, som nämndes tidigare, på att eleverna 

överlag har ett dynamiskt mindset beträffande hur lärande skapas i matematik men att det 

dynamiska mindsetet hos eleverna finns i betydligt högre nivåer när det gäller komponenterna 

ansträngning och misstag jämfört med komponenten förmåga. När det gäller komponenten 

förmåga indikerar alltså resultaten på att eleverna i större utsträckning har ett mer statiskt eller 

ett osäkert matematiskt mindset. Detta betyder att många elever har uppfattningen om att de 

som är bra på matematik är de som fötts med en viss matematisk förmåga eller begåvning för 

ämnet och att den matematiska intelligensen därför finns hos individerna naturligt (Boaler, 

2017). Elever med en sådan uppfattning som också presterar sämre i matematik kan på så sätt 



34	
	

enligt (Boaler, 2017) börja tvivla på sin egna förmåga, vilket ofta leder till att de slutar 

anstränga sig för att lära sig då de inte tror att de har förmågan att nå framgång inom 

matematiken. Anledningen till att vissa elever har denna uppfattning, som enligt Boaler 

(2017) och Rattan, Good och Dweck (2011) ses som vanligt förekommande i skolan, kan vara 

att de ser ämnet matematik på det traditionella viset (Boaler, 2017). Det vill säga att de ser att 

matematiken består av regler och procedurer vilka man snabbt och enkelt ska lära sig för att 

bli duktig. När eleverna själva inte passar in i den mallen finns alltså risken att de drar 

slutsatsen att de är oförmögna att lära sig matematik.  

För att motverka elevernas statiska, matematiska mindset inom komponenten förmåga är det, 

enligt tidigare forskning, viktigt att lärare inte bidrar till att eleverna får ett statiskt synsätt till 

ämnet med uppfattningen om att matematik inte är för dem (Boaler, 2017). Därför är det 

enligt Rattan, Good och Dweck (2011) väsentligt för lärare att tänka på hur de bemöter sina 

elever samt hur de arbetar för att skapa sociomatematiska normer i sina klassrum så att 

eleverna ska bli medvetna om att alla kan lära och bli bra på matematik. Lärare bör därför 

först och främst själva reflektera över vilket synsätt de har till matematiskt lärande och 

framgång, då det enligt Rattan, Good och Dweck (2011) finns en risk att de omedvetet 

påverkar eleverna till att tänka statiskt genom att ge dem fel typ av feedback. Lärarna måste 

sedan fundera över vilka sociomatematiska normer de vill skapa i sina klassrum så att de till 

sist kan justera sitt sätt att bemöta eleverna när de exempelvis ger dem feedback. För att skapa 

en sociomatematisk norm där eleverna förstår att alla har förmågan att bli bra i matematik 

beskriver Boaler (2017) att lärare bör ge eleverna feedback på det arbete de gör istället för hur 

de är som personer. I det här fallet kan det exempelvis vara viktigt att som lärare ge eleverna 

konkret feedback på vad de har gjort bra i exempelvis en uppgift samt vad de bör tänka på för 

att utvecklas vidare. Det är framför allt betydelsefullt att feedbacken visar eleverna att de har 

möjlighet att bli bättre genom att öva mer (Boaler, 2017).  

För att arbeta mot en sociomatematisk norm där den matematiska förmågan ses ur ett 

dynamiskt mindset visar även den tidigare forskningen att det är av vikt att som lärare 

tydliggöra för eleverna att alla har förutsättningen att tillägna sig och utveckla kunskaper i 

matematik genom att undervisa dem i hur hjärnan fungerar. Får eleverna möta exempel ur 

forskning som visar att alla har förmågan att lära matematik kommer de alltså att ta till sig 

ämnet på ett bättre sätt där de har tillit till sin egna matematiska förmåga (Boaler, 2017). 

Innan eleverna får lära sig hur de ska utvecklas inom matematiken måste de med andra ord få 

förståelsen för att de kan lära sig. Detta ses som extra viktigt för eleverna i den aktuella 
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studien då resultatet av granskningen inom komponenten förmåga visar att flertalet av 

eleverna har en uppfattning om att man har en medfödd matematisk förmåga som spelar in i 

det man presterar under matematiklektionerna. Egentligen är det i sig inte konstigt att 

eleverna har denna uppfattning då det finns så kallade matematiskt begåvade individer vilka 

naturligt har en extra fallenhet för matematik. Detta innebär dock inte att man kan skylla ifrån 

sig ett dåligt matematikresultat på att man saknar förmågan att lära sig matte utan den 

matematiska förmågan kan tränas upp hos i näst intill alla människor (Boaler, 2017). 	

Vad gäller komponenten ansträngning så pekar resultaten från granskningen inom 

komponenten på att eleverna är osäkra på om för lite ansträngning är huvudorsaken till att 

man får ett sämre resultat på exempelvis ett prov trots att de i övrigt tycks ha en bra 

uppfattning gällande att övning ger färdighet. Denna variation skulle kunna bero på att 

elevernas mer osäkra uppfattning till komponenten förmåga har en inverkan även här. 

Eleverna skulle alltså kunna ha uppfattningen om att man har olika anlag för matematik fastän 

de samtidigt är medvetna om att alla har möjligheten att utvecklas och bli bättre i ämnet. Även 

om eleverna förstår att ansträngning spelar en stor roll till hur de lyckas på proven kanske de 

ändå har uppfattningen om att felsvaren i större utsträckning beror på att man trots 

ansträngningen inte haft förmågan att lära sig. Om detta är fallet bör problemet utifrån vad 

tidigare forskning säger motarbetas på samma sätt som för komponenten förmåga. Det vill 

säga genom att man som lärare undervisar eleverna i att allas hjärnor ser likadana ut från 

födseln och att det är mängden kvalitativ ansträngning som spelar roll för att nå framgång. Ett 

antagande är dock att det inte räcker att eleverna får höra det här en gång utan att det ständigt 

måste repeteras för att eleverna ska få insikt i hur viktigt det är att de förstår detta. 

Trots variationen inom komponenten ansträngning visar resultaten i övrigt på tendensen att 

eleverna överlag besitter ett relativt högt dynamiskt mindset när det gäller deras uppfattning 

om att framgång i matematik kan nås genom ansträngning. Detta kan utifrån den tidigare 

forskningen tolkas som att det redan finns en sociomatematisk norm i klassrummen där 

eleverna förväntas ta ansvar och anstränga sig för att utvecklas inom matematiken och som 

öppnar upp bra lärandemöjligheter för eleverna (Boaler, 2017).  

Resultaten för komponenten misstag pekar på att eleverna också här besitter ett relativt högt 

dynamiskt mindset även om det inte är lika högt som i komponenten ansträngning. Deras 

dynamiska mindset tyder ändå på att man i klasserna arbetar för att skapa en sociomatematisk 

norm där man värdesätter misstag och ser dem som en viktig källa till utveckling och lärande 

(Boaler, 2017). Detta är enligt Dweck (2015) i den tidigare forskningen positivt då denna 
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norm främjar elevernas metakognition i så mån att de måste reflektera över sina misstag och 

sitt eget tänkande för att kunna lära sig av dem. Vid den närmre granskningen av elevernas 

mindset inom komponenten indikerar dock resultaten att ett flertal av eleverna väljer den 

enkla vägen om de har möjlighet under matematiklektionerna för att inte riskera att 

misslyckas. Detta kan antingen tolkas som att eleverna undviker utmaningar för att de inte 

orkar lägga ner extra tid och jobb på att rätta sina misstag eller att eleverna, trots att de är 

medvetna om att misstag inte är dåligt, gärna vill göra rätt på en gång. Det senare kan tyda på 

att eleverna med andra ord kan ha ett vacklande mindset. Även detta skulle kunna grunda sig i 

att elever fortfarande präglas av det som i den teoretiska bakgrunden beskrivs som den 

traditionella uppfattningen om matematik. Det vill säga bland annat att uppfattningen om att 

de som är snabba och gör få fel är de som har mest matematisk kompetens (Boaler, 2017). 

Trots att eleverna är medvetna om att misstag kan vara lärorika kan risken alltså finnas att de 

från olika håll påverkas av denna traditionella uppfattning vilket gör det svårt för dem att helt 

och hållet slappna av och bara fokusera på det matematiska lärandet. Om detta är fallet är det 

viktigt att lärare fortsätter att arbeta för en sociomatematisk norm där man ser på misstag med 

ett dynamiskt mindset. Utifrån den tidigare forskningen bör detta framförallt ske genom att 

lärare uppmuntrar och värdesätter misstag (Boaler, 2013) samt att arbeta extra mycket för att 

främja ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat där allas idéer är lika värda (Boaler, 2008). På 

så sätt borde den traditionella synen på matematik motverkas och istället lämna plats till ett 

klassrum där man har frihet att resonera och testa olika matematiska idéer utan att vara rädd 

att bli stämplad som någon som inte kan.   

 

6.3. Metoddiskussion  

Oavsett hur noggrant en studie genomförts är det svårt att undkomma brister i metoden och 

utförandet. Genomförandet handlar till största del om massor av val som ska göras och beslut 

som ska fattas, varje beslut måste dessutom övervägas noggrant innan det fattas då det kan ha 

en stor betydelse för hur studiens slutliga resultat kommer att se ut. Det finns dock alltid 

faktorer som kan begränsa vilka val som görs och orsaka brister i metoden och utförandet som 

exempelvis den mänskliga faktorn eller begränsningar i tid och/eller tillgång till respondenter. 

I den aktuella studien har noggrannhet och systematik varit två viktiga aspekter vid 

genomförandet, trots det kan det inte frångås att brister, av olika anledningar, kan förkomma 

även här.  
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Mycket tid och eftertanke har lagts ner på utformandet av påståenden till studiens enkät för att 

resultaten ska ha så hög kvalitet som möjligt. Två aspekter som varit i fokus är bland annat att 

påståendena formulerats så att eleverna förstår vad de innebär samt att de framställts på ett 

sätt så att inget svarsalternativ kan tolkas som mer rätt eller fel. För att förebygga detta har jag 

undvikit att använda svåra begrepp i påståendena som exempelvis ”mindset” samt format 

påståendena efter en femgradig likertskala. Aspekterna har även förebyggts muntligt vid 

undersökningstillfället då jag har haft möjligheten att förtydliga saker om något varit svårt att 

förstå samt tydliggöra för eleverna att det inte finns något mer rätt eller fel svar och att de ska 

välja det svarsalternativ som de själva tycker stämmer bäst överens med påståendet. Under 

utformningen av enkäten har även vikt lagts på att anpassa påståendena så att de täcker det 

som avses att undersökas. För att göra detta formades studiens påståenden efter de tre 

komponenterna som tillsammans utgör ett matematiskt mindset. Att forma frågeställningarna 

så att de endast passar en komponent har dock varit svårt då komponenterna tenderar att gå i 

varandra. Om denna uppdelning av påståendena var den bästa kan därför ifrågasättas. 

Det optimala för att säkerställa kvaliteten på påståendena i studiens enkät hade dock varit att 

innan undersökningen genomfördes, testa påståendena på utomstående elever i en mindre 

pilotstudie. 

Med ett bortfall på 21% kan studiens svarsfrekvens (79%), enligt Bryman (2011) betraktas 

som bra. Den största anledningen till den höga svarsfrekvensen kan tänkas vara att studiens 

respondenter valts genom ett bekvämlighetsurval. Dock kan även utformningen av 

informationsbreven ha spelat in på elevernas val att delta i undersökningen. Eftersom eleverna 

inte behövde motivera sitt val att inte delta i undersökningen är det svårt att reflektera över 

vad som kunde gjorts bättre för att öka antalet deltagare ytterligare. Det är dock troligt att det 

finns vissa skillnader mellan de som besvarat enkäten och de som valt att inte göra det 

(Bryman, 2011). Bortfallet skulle kunna innefatta de elever som redan har gett upp på 

matematiken och som inte tänker ägna mer tid åt den än de måste och att de därför valde att 

avstå. Man kan alltså inte vara säker att alla typer av barn finns representerade i studien vilket 

innebär att att en viss skevhet kan finnas i resultatet. Gällande de 7 eleverna vars svar 

registrerades som blanka kan det antas att tekniska problem ligger bakom detta. Antagandet 

grundar sig i att några elever vid undervisningstillfället fick problem när de skulle skicka in 

sina svar då deras surfplattor tappade internetkontakten när de tryckte på skicka. Detta mindre 

bortfall borde dock inte ha påverkat studiens resultat.  
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Nackdelen med att använda ett bekvämlighetsurval kan vara att det minskar studiens 

generaliserbarhet. För att säkerställa att studien går att generalisera till alla typer av elever 

borde dock en annan typ av urval med större spridning valts. Emellertid finns det ingen 

anledning att anta eleverna i den här studien skulle vara dramatiskt annorlunda från andra 

elever i den svenska skolan vilket innebär att studiens resultat och slutsatser även bör kunna 

vara relevanta för och gälla andra utomstående elever och lärare.  

För att stärka studiens reliabilitet skedde genomförandet på samma sätt och i samma ordning 

för samtliga klasser. Som nämndes tidigare fanns jag som forskare med vid 

undersökningstillfället av anledningen att svarsfrekvensen skulle bli så hög och sanningsenlig 

som möjligt. Detta eftersom att även de med läs- och språksvårigheter kunde delta då jag läste 

påståendena högt samt att eleverna gavs möjligheten att få svar om de inte förstod något 

påstående. Det faktum att jag som forskare var närvarande vid undersökningstillfället kunde 

dock medföra vissa risker (Bryman, 2011). En risk var exempelvis att eleverna kunde bli 

påverkade att svara på ett visst sätt om jag skulle uttala de olika svarsalternativen i olika 

tonlägen när frågorna lästes högt för eleverna. För att undvika detta och minska risken för 

skevhet i svaren var jag noga med att ha ett så monotont tonläge som möjligt medan jag läste 

enkätens påståenden för eleverna. En annan risk var det faktum att eleverna gavs möjlighet att 

ingripa med frågor vilket kan ha bidragit till skillnader i genomförandet då den muntliga 

inverkan varierade från gång till gång. Dock så försökte jag vara noga med att alla fick så lika 

information och förklaringar som möjligt. I efterhand kan jag inte se att dessa risker påverkat 

resultatet i studien negativt.  

Ett problem vid genomförandet av studien var att dela enkäten med eleverna då tekniken 

strulade på olika sätt. Strulet medförde att det tog extra tid innan själva undersökningen kunde 

börja men det kan inte tänkas haft någon påverkan på studiens resultat. Om jag skulle 

genomföra en digital enkätundersökning igen skulle jag dock ta reda på vilka 

delningsalternativ som finns och försäkra mig om att allt fungerar som det ska innan själva 

tillfället för undersökningen.  

Ser man till de slutsatser som dragits angående hur elevers matematiska mindset kan variera 

kan det dock antas att underlaget är för litet och att variationerna som visas i studiens resultat 

är för små för att det med säkerhet ska gå att fastställa resultatens tillförlitlighet. Den aktuella 

studien visar alltså endast på tendenser att de slutsatser som dragits kan stämma överens med 

verkligheten. För att kunna dragit starkare och mer tillförlitliga slutsatser borde fler statistiska 

analyser gjorts.   
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6.4. Fortsatta studier 

Den aktuella studien bidrar med kunskap om hur en elevs matematiska mindset kan variera 

vilket exempelvis kan vara viktigt för lärare att veta inför arbetet med att bygga upp 

gynnsamma sociomatematiska normer i klassrummen som främjar ett dynamiskt mindset. I 

praktiken har dock inte alla elever, av olika anledningar, samma typ av variation i sina 

mindset. För att lärare lättare ska kunna identifiera elevernas mindset till de olika 

komponenterna vore det därför intressant att undersöka hur de olika typerna av mindset tar sig 

i uttryck hos eleverna. 

Eftersom att lärarna bär det främsta ansvaret för att hjälpa eleverna att utveckla ett dynamiskt 

matematiskt mindset kan det även vara relevant att genomföra en undersökning vilken liknar 

den aktuella, på lärare. Detta är framförallt relevant då Rattan, Good och Dweck (2011) i den 

tidigare forskningen pekar på att lärare kan ha tendensen att ge eleverna feedback som främjar 

ett statiskt mindset, som exempelvis ”alla kan inte vara bra på matte”. Detta tyder på att 

lärarna själva besitter ett statiskt mindset och att de inte inser vilken skada den typen av 

feedback kan ha på elevernas matematiska mindset och i vidare utsträckning på deras lärande. 

Genom att undersöka hur lärares matematiska mindset kan variera kan man alltså komma 

fram till om några åtgärder först bör göras för att ändra deras mindset innan man fokuserar på 

elevernas mindset.  
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Bilagor 
	

Bilaga 1: Informationsbrev till lärare 
	

Hej! Jag som skriver detta heter Sofia Carlsson, ni känner kanske igen mig då jag genomförde 
min sista VFU-period i åk X hos er på Xskolan innan jul. Jag har nu påbörjat mitt 
examensarbete inom lärarutbildningen. Arbetet är en empirisk undersökning där jag 
intresserar mig för elevers matematiska mindset, dvs om eleverna ser den matematiska 
förmågan som statisk och oföränderlig eller som dynamisk med utvecklingspotential samt, 
vilken uppfattning eleverna har om hur lärande går till i matematik.  

Undersökningen riktar sig till elever i mellanstadiet, därför ber jag dig som lärare i åk 4, 5 och 
6 om ditt godkännande att genomföra undersökningen under lektionstid, i din klass. 
Undersökningen genomförs med hjälp av en digital enkätstudie. Eleverna kommer alltså att få 
ladda ner en enkät med 12 frågor till sina ipads och svara på dessa. Detta beräknas ta ca 30 
min. Jag kommer personligen att närvara vid undersökningen för att informera eleverna om 
enkäten och för att kunna besvara eventuella frågetecken som uppstår. Detta innebär att du 
som lärare själv får avgöra om även du vill närvara vid tillfället eller nyttja tiden till något 
annat. Svaren på enkäten kommer inte att kunna knytas till de enskilda eleverna och både 
deltagande skolor och kommuner kommer att anonymiseras. Materialet från enkäterna 
kommer att raderas när examensarbetet är godkänt. 

Deltagande i undersökningen är frivilligt och du eller dina elever kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering. För att kunna genomföra undersökningen krävs även ett 
godkännande från elevernas vårdnadshavare där de samtycker till att deras barn deltar i 
undersökningen. Endast ett passivt godkännande behövs från eleverna och deras 
vårdnadshavare, vilket innebär att eleverna deltar om inget annat meddelats.  

Om du som lärare tycker att det här verkar intressant och vill delta med din klass 
så skulle jag vilja att du hjälper mig att förbereda undersökningsbesöket genom att: 
 

1. Läsa ett informationsbrev tillsammans med eleverna 
2. Dela ett informationsbrev med elevernas vårdnadshavare förslagsvis i veckobrev eller 

liknande. 
3. Notera vilka elever som enligt vårdnadshavarna eller dem själva inte ska delta samt 

planera vad dessa bör göra under undersökningstillfället. 
4. Bestämma ett tillfälle när undersökningen ska ta plats.  

Hoppas att du tycker detta låter intressant och vill låta din klass delta i min undersökning. 

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, jag besvarar dem gärna!  

Bästa hälsningar, 

Sofia Carlsson (forskarens mailadress) 
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Bilaga 2: Informationsbrev till elever 
	

Hej elever på Xskolan! Jag som skriver detta heter Sofia Carlsson och läser till 
mellanstadielärare på Örebro Universitet. Din skolklass har blivit utvald att delta i en 
undersökning som är en del av mitt examensarbete. Undersökningen kommer att handla om 
vilken inställning mellanstadieelever har till matematiskt lärande, det vill säga vilka som kan 
lära sig matematik och hur man kan lära sig matematik. Om du vill delta i undersökningen 
kommer din uppgift vara att svara på 12 frågor i en digital enkät som du kommer att få på din 
ipad. Frågorna kommer ha olika svarsalternativ där du ska kryssa i det svaret som du tycker 
stämmer bäst, du kommer alltså inte behöva skriva något själv. Frågorna kommer inte ha 
något rätt eller fel svar utan undersökningen är till för att ta reda på vad just du känner och 
tycker om olika saker, exempelvis:  

Det är viktigt att lära sig matematik.  

stämmer helt  stämmer delvis    stämmer inte alls 

Jag kommer vara med när undersökningen genomförs för att gå igenom frågorna så att allting 
blir klart och tydligt för er när ni ska fylla i enkäten. Enkäten som tar ca. 30 minuter kommer 
att besvaras enskilt och anonymt under lektionstid (eran lärare bestämmer när). Anonymt 
innebär att man inte kan se vem som svarat vad. Ni kommer alltså inte fylla i era namn på er 
enkät. När ni svarat på enkäterna är det endast jag som genomför forskningen samt två av 
mina lärare på Örebro Universitet som kommer att ha tillgång till svaren. När mitt 
examensarbete är färdigställt och godkänt kommer alla svaren att raderas så att ingen annan 
ska få tillgång till dom. 

 Det är frivilligt att delta i undersökningen och du behöver inte förklara för någon varför du 
väljer att delta eller inte. Väljer du att inte delta kommer din lärare bestämma vad du ska 
arbeta med medan dina klasskamrater fyller i sina enkäter. Ett brev kommer även skickas hem 
till din vårdnadshavare för deras godkännande.  

Hoppas att du tycker att det låter intressant och att du vill delta i min undersökning!  

Bästa Hälsningar, 

Sofia Carlsson 
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Bilaga 3: Informationsbrev till vårdnadshavare 
	

Hej vårdnadshavare till elever på Xskolan! Jag som skriver detta heter Sofia Carlsson och 
studerar till grundskolelärare på Örebro universitet. Ditt barns skolklass har blivit utvalt att 
delta i en enkätundersökning som kommer att genomföras som en del av mitt examensarbete 
inom lärarutbildningen. Därför vänder jag mig i detta brev till dig som vårdnadshavare och till 
ditt barn för att be om ditt medgivande till att ditt barn deltar.  

Syftet med arbetet är att undersöka elevers inställning till matematiskt lärande och hur de ser 
på möjligheten att utveckla sin matematiska förmåga. Undersökningen riktar sig till elever i 
mellanstadiet dvs. årskurs fyra, fem och sex. Samtliga klasser i Xskolans mellanstadium 
kommer att tillfrågas att besvara en enkät, som besvaras enskilt av varje elev under lektionstid 
(läraren avgör när). Undersökningen tar ca 30 minuter. Jag kommer personligen finnas på 
plats för att informera eleverna om enkäten och för att kunna besvara eventuella frågetecken 
som uppstår. 

Undersökningen och det insamlade materialet kommer att genomföras och hanteras enligt 
forskningsetikens regler. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du eller ditt barn kan 
när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. Svaren på enkäten kommer inte 
att kunna knytas till de enskilda eleverna och både skolan och kommunen kommer att 
anonymiseras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Örebro 
Universitet. Materialet från enkäterna kommer endast att vara tillgängligt för mig som 
student, min handledare och min examinator vid Örebro Universitet och allt material kommer 
att raderas när examensarbetet är godkänt. 

Om du och ditt barn, av någon anledning, inte vill att ditt barn deltar i undersökningen bör du 
meddela detta till ditt barns klassföreståndare. Orsaken till att ditt barn inte deltar behöver inte 
motiveras. Om du inte har några problem med ditt barns deltagande i undersökningen behöver 
du inte göra något. Om du inte hör av dig så tolkas det som ett godkännande. 
 
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, jag besvarar dem gärna!  

Bästa hälsningar, 

Sofia Carlsson (forskarens mailadress) 
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Bilaga 4: Enkät  
 

Din uppfattning om matematiskt lärande. 

1. Du föds med en viss matematisk förmåga som inte går att ändra. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

2. Om du behöver träna inför ett matematikprov för att få bra betyg så är du inte bra på matte. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

3. Kim har gjort ett matteprov men hon klarade inte alla uppgifter. Vad beror det på? 

a) Det beror på att hon har övat för lite. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

b) Det beror på att hon inte är tillräckligt bra på matte. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

4. Om du får ett E i betyg på de nationella proven i åk6 så kan du ändå utvecklas och få ett A i betyg 

på de nationella proven i åk9. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

5. Om du har svårt för matte hjälper det inte att öva mer, du kommer ändå inte lära sig. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

 

6. Du gör ett matteprov och en uppgift är supersvår. Vad gör du då? 

a) Jag försöker att lösa uppgiften ändå. Om jag tänker lite till så kommer jag förhoppningsvis fram till 

något bra. 
o Stämmer mycket bra 
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o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

 

b) Jag hoppar över uppgiften direkt. Jag kommer ändå aldrig komma på svaret. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

7. Även om du har svårt för matte så kan du utvecklas till det bättre genom att anstränga dig mer. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

8. Om du räknar fel på en matteuppgift så innebär det att du inte är bra på matte. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

9. Du kan använda dom misstag du gör som lärdomar så att du lyckas bättre på andra uppgifter. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

10. Läraren låter er välja mellan två uppgifter som är olika svåra vilken väljer du? 

a) Jag väljer den enkla uppgiften så att det är mindre risk att jag misslyckas. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

b) Jag väljer den svåra uppgiften eftersom det är större chans att jag lär mig något nytt när jag 

utmanas. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 
 

11. När någonting är svårt frågar jag om hjälp så att jag kan lära mig. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer vargen bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 
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12. Jag frågar ogärna om hjälp när någonting är svårt för att inte verka sämre på matte. 
o Stämmer mycket bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer mycket dåligt 

	


