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Sammanfattning 

Den här studien tog sin början i de svårigheter som finns med att undervisa åldersblandade 

klasser i matematik. Syftet var att undersöka hur elevers mindset förändras vid 

undervisning med öppna uppgifter samtidigt som de får kunskap om hur hjärnan fungerar. 

Syftet var dessutom att undersöka i vilken utsträckning alla elever i klassen deltog i denna 

typ undervisningen. Studien genomfördes som en aktionsforskning i en liten 

åldersblandad klass i en glesbygdsskola. Resultatet var att de elever som hade minst 

dynamiskt mindset innan aktionen var de som ökade sitt dynamiska mindset mest. Dessa 

elever ökade även sina matematikkunskaper mest. Anledningen till att de elever som hade 

mer dynamiskt mindset från början inte ökade varken mindset eller kunskap i samma 

utsträckning kan bero på att uppgifterna inte vara tillräckligt öppna. Att undervisa med 

öppna uppgifter visade sig ändå ha tillräckligt mycket fördelar för att forskaren anser att 

det kan vara ett sätt att förbättra matematikundervisningen i en åldersblandad klass. 

 

Nyckelord: Dynamiskt mindset, statiskt mindset, åldersblandade klasser, 

aktionsforskning, öppna uppgifter. 
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Inledning 

Många människor uppfattar matematik som ett jobbigt ämne och en vanlig uppfattning är 

att de som är duktiga i matematik också är begåvade. Det får till följd att eleverna kan tro 

att den som inte är duktig på matematik saknar begåvning (Boaler, 2017). Carol Dweck 

(2017) har forskat mycket på hur människan ser på sitt eget lärande. Dweck påstår att vi 

har olika mindset, statiskt och dynamiskt mindset. En person som har statiskt mindset ser 

på sina egenskaper som permanenta, människan föds bra eller dålig på något och kan inte 

göra så mycket åt det, medan en person med dynamiskt mindset ser på sina egenskaper 

som förändringsbara, det gäller bara att träna tillräckligt mycket. En person med 

dynamiskt mindset lär sig av sina misstag. Genom att undervisa eleverna för ett mer 

dynamiskt mindset kan vi hjälpa dem att få en mer positiv inställning till att lära sig 

matematik. Att undervisa i matematik som vi oftast gör i skolan, genom uppgifter där det 

bara finns ett svar, gör att eleverna lär sig att det finns bara ett sätt att lära sig matematik. I 

skolan används den största delen av tiden till att lära ut olika rutinmetoder att lösa 

uppgifter, där det bara finns rätt eller fel (Boesen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, 

Palm & Palmberg, 2014). Matematik består av många delar och Läroplanen (Skolverket, 

2018) uttrycker att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga inom områdena 

metod, begrepp, resonemang, kommunikation och problemlösning.  

Ett sätt att göra matematiklektionerna mer gynnsamma för att stödja dynamiskt mindset är 

att undervisa med öppna uppgifter. En öppen uppgift är en uppgift där det finns mer än ett 

svar, eller flera vägar att ta sig fram till svaret. Öppna uppgifter kan också göra att 

eleverna får en bättre konceptuell förståelse, vilket gör att de kommer ihåg mer av vad de 

lärt sig (Boaler, 2017; Jonsson, Norqvist, Liljekvist, & Lithner, 2014). En annan fördel 

med att undervisa med hjälp av öppna uppgifter är att undervisningen kan blir mer 

inkluderande genom att uppgifterna är lättare att variera i svårhetsgrad för att passa alla 

eleverna i gruppen. Boaler (2017) visar hur lärare kan arbeta i en undervisningsgrupp med 

olika kunskapsnivåer. Ett av sätten är att arbeta med öppna uppgifter. Boaler påpekar även 

att undervisning präglad av dynamiskt mindset och öppna uppgifter gynnar lågpresterande 

elever utan självförtroende.  
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Går det att överföra dessa idéer till undervisning i en åldersblandad klass? Jag har arbetat 

många år i verksamheter som kräver åldersblandade klasser av olika anledningar. Det har 

varit skolor som riktar in sig på elever i behov av särskilt stöd, eller skolor som inte fyller 

sina klasser på grund av sitt geografiska läge. Ett av de ämnen som jag upplever är svårast 

att undervisa i en åldersblandad klass är matematik. Denna upplevelse bekräftas av bland 

annat Hyry-Beihammer & Haschers (2015) forskning. Det blir ofta mycket arbete i boken 

för att alla ska kunna jobba på sin nivå. Det får till följd att eleverna upplever matematik 

som ett ämne där det alltid finns rätt eller fel, där det är mycket ensamarbete och lite 

diskussioner samt att det gäller att komma snabbt fram i boken. Inga av dessa aspekter av 

matematikundervisningen gynnar ett dynamiskt mindset (Dweck, 2017). Det hade varit till 

stor hjälp att kunna överföra Boalers (2017) idéer om hur det går att undervisar i 

heterogena grupper med hjälp av öppna uppgifter till undervisning i åldersblandade 

klasser. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna aktionsforskningsstudie är undersöka hur elevers mindset förändras 

genom att undervisa med öppna uppgifter samtidigt som de får kunskap om hur hjärnan 

fungerar. Dessutom är syftet att undersöka om undervisningen kan användas för att få alla 

elever i en åldersblandad klass att delta genom att ta reda på hur deras kunskaper 

förändras.  

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor ställts: 

• Hur kan en lärare planera och genomföra en aktionsforskning? 

• Hur förändras elevernas mindset av undervisningen? 

• Vilken betydelse har elevernas förkunskaper för hur deras kunskaper ändras av 

undervisningen? 

• Hur påverkar elevernas förkunskaper i vilken utsträckning de deltar i 

undervisningen?  
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Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs varför det är fördelaktigt att undervisa för att förstärka elevernas 

dynamiska mindset och hur det kan gå till. Ett sätt är att använda öppna uppgifter. Att 

använda öppna uppgifter kan göra att undervisningen blir mer inkluderande för alla elever 

och kunskapen om hur det går att undervisa inkluderande kan användas när undervisning i 

åldersblandade klasser planeras. Till sista kommer en kort beskrivning av vad 

aktionsforskning innebär. 

Styrdokument 

I läroplanen (Skolverket, 2018) står det att det är skolans uppgift att främja alla elevers 

utveckling och lärande samt att utveckla en livslång lust att lära. Skolan ska ta hänsyn till 

alla elevers förutsättningar och behov samt stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende. Den ska också hjälpa eleverna att utveckla sin vilja att pröva och omsätta 

idéer till handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2018). För att detta ska gälla för alla 

elever krävs att innan stödinsatser på individnivå genomförs ska skolan ha sett över sin 

organisation. Ibland räcker det att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogisk metoder 

som används, hur elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljö är organiseras 

(Skolverket, 2014). Att undervisa för ett dynamiskt mindset, så som Boaler (2017) 

beskriver, kan hjälpa läraren att följa många av Skolverkets intentioner.  

Mindset 

Teorin om att vi har olika mindset grundades av Carol Dweck. Mindsetbegreppet är stort 

och används i många andra sammanhang än skolan, till exempel idrott. Begreppet kan 

beskrivas som att alla har en grundinställning till hur lärande går till. En person kan ha 

antingen ett dynamiskt eller ett statiskt mindset. Dynamiskt mindset innebär att du tror på 

att människor kan utveckla sina förmågor genom att anstränga sig. Även om människor är 

olika på många sätt och har olika utgångspunkter går det alltid att ändra sig och utvecklas 

genom hårt arbete. Misslyckanden kan innebära möjligheter att lära sig något nytt. 

Personer med dynamiskt mindset inser att även genier måste anstränga sig för att bli bättre 

(Dweck, 2017). Eftersom en person med dynamiskt mindset kan se sina misstag som en 
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chans att lära sig något nytt innebär det att personen fortsätter att arbeta med något istället 

för att ge upp. Detta tror Yeager & Dweck (2012) kan bero på att en person istället för att 

se på utmaningar som en risk att visa att jag inte kan, ser på det som en chansa att bli 

smartare. En person med statiskt mindset tror att ens egenskaper är beständiga. Även om 

det går att öka sina kunskaper går det inte att ändra på om en person är smart eller dum. 

En person med statiskt mindset vågar inte försöka, för att risken finns att misslyckas. Det 

skapar ett starkt behov av att hela tiden visa att vad man kan (Dweck, 2017).  

Undervisa för dynamiskt mindset 

Det räcker inte att som vuxen ha ett dynamiskt mindset för att barn ska lära sig av det. Det 

finns flera saker att tänka på för att barn ska få ett dynamiskt mindset. Ett av dem är att 

undervisa för förståelse i stället för att lära in fakta, procedurer och regler. Ett annat är att 

berömma eleverna för processen och hur mycket de ansträngt sig, istället för det färdiga 

resultatet (Dweck, 2017). Det har visat sig att elever som har ett dynamiskt mindset, eller 

blir undervisade i att den intellektuella förmågan kan utvecklas, visar bättre resultat i 

matematikkurser (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007; Yeager & Dweck, 2012). 

Studien visade också att eleverna utvecklade större motivation och resilience. Resilience 

är ett ord som inte har någon bra svensk översättning men som används i diskussioner om 

dynamiskt mindset och betyder att fortsätta fast det blir misstag, det är svårt eller det inte 

är särskilt kul (Pedagog Malmö Live 2016). Jo Boaler har en MOOC (Massive Open 

Online Course) på Stanford University där föreläsningar om vad dynamiskt mindset 

innebär blandas med öppna uppgifter som är inriktade på att förstå begrepp inom 

matematiken. Mindsetföreläsningarna går ut på att alla kan lära sig matematik på hög 

nivå; misstag, utmaningar och svåra uppgifter är det bästa tillfället för hjärnan att växa och 

att tänka på djupet i en matematikuppgift är viktigare än att göra klart fort. Boaler, 

Dieckmann, Pérez-Núñez, Sun, & Williams (2018) har undersökt hur elever som gått den 

här kursen påverkats och kom fram till att eleverna fick högre resultat på ett standardiserat 

test jämfört med elever som inte gått kursen. Elevernas mindset blev också betydligt mer 

dynamiskt efter utbildningen (Boaler, Dieckmann, m.fl., 2018).  

Många lärare tror att om de sänker kraven för eleverna upplever eleverna att de är 

framgångsrika. Lärarna antar att detta leder till att eleverna stärker sin självkänsla och att 
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detta höjer deras prestationsförmåga. I själva verket kan det leda till att eleverna får en 

dålig utbildning och förväntar sig beröm för enkelt arbete och en sämre prestation. Elever 

förstår fort vad det är vuxna förväntar sig av dem, istället för att försöka ge dem falskt 

självförtroende genom att ge dem för lätta uppgifter, är det bättre att visa dem att det är 

hårt arbete som uppskattas (Dweck, 2017). Men som lärare går det inte bara att höja 

kraven utan att ge eleverna verktyg för hur de ska klara arbetet, det ger dåligt förberedda 

och lågt motiverade elever när de lämnar skolan (Boaler, 2017; Dweck, 2017). Det är svårt 

för eleverna att behålla ett dynamiskt mindset om uppgifterna de får är korta och utan 

utrymme för att lära sig nya saker (Boaler, Dieckmann, m.fl., 2018). Eleverna har större 

möjlighet att utveckla ett dynamiskt mindset om läraren presenterar matematiken som ett 

ämne med möjlighet att växa och lära sig istället för att prestera och svara rätt (Sun, 2015). 

Ett sätt att göra undervisningen mer gynnsam för dynamiskt mindset är att undervisa med 

öppna uppgifter (Boaler, 2017). 

Öppna uppgifter 

Matematikuppgifter beskrivs ofta i termer av öppna eller slutna. Det finns olika 

definitioner på vad en öppen uppgift innebär. Den enklaste beskrivningen är att en sluten 

uppgift har bara ett svar, medan en öppen uppgift kan ha flera svar som är rätt och flera 

vägar att ta sig fram till svaret (Boaler, 2017; Emanuelsson, 2001). Sullivan, Warren & 

White (2000) konstaterade att en uppgift har tre delar. Dels instruktionen till eleven, dels 

deras aktivitet, alltså vad de gjorde och tänkte när de löste uppgiften, dels målet, det 

resultat eleverna kom fram till. Alla tre delarna kunde vara öppna eller slutna. Med sluten 

menade de att det bara finns ett rätt svar, ett sätt att ta sig an uppgiften eller resonera. 

Öppen betydde enligt dem att det förekom minst ett (helst många fler) sätt att ta sig an 

uppgiften eller resonera. Alla uppgifter går att öppna (Boaler, 2017). Här är ett exempel på 

en sluten uppgift där aktiviteten och målet öppnats upp: 

Exempel på sluten uppgift: En sommar klippte Maria gräsmattan åt sin mormor 5 gånger 

och fick 80 kr varje gång. Hur mycket pengar fick hon sammanlagt under sommaren? 
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Exempel på öppen uppgift: En sommar klippte Maria gräsmattan åt sin mormor och fick 

sammanlagt 400 kr. Hur många gånger kan hon ha klippt gräsmattan under sommaren och 

hur mycket fick hon varje gång? (Holgersson, 2015). 

En öppen uppgift kan vara samma sak som ett matematiskt problem men Sullivan, Warren 

& White (2000) använde termen uppgift istället för problem, eftersom det är ett 

matematiskt problem för en elev endast om de inte känner till på vilket sätt en uppgift ska 

lösas. En öppen uppgift kan kräva kreativt tänkande av eleverna även om vägen till målet 

för uppgiften är känd av dem (till exempel I spy ½, bilaga F). 

En stor delen av matematikundervisningen i Sverige är styrd av läroböcker (Boesen m.fl., 

2014; Holgersson, 2015; Skolinspektionen, 2009). Undervisningen i skolan består framför 

allt av slutna uppgifter och lämnar inte mycket plats för kreativt tänkande (Pehkonen, 

1997). Slutna uppgifter med endast ett svar, signalerar att matematik är ett ”rätt- eller fel-

ämne” och detta gynnar inte dynamiskt mindset. Det gynnar heller inte diskussion och 

samarbete mellan elever.  

Boaler (1998) följde i en studie två olika skolor under flera år, en med traditionell 

undervisning (Amber Hill) och en som undervisade utifrån öppna uppgifter (Pheonix 

Park). En viktig slutsats som Boaler drog var att traditionell läroboksundervisning lägger 

tonvikten på uträkningar, regler och procedurer istället för djupförståelse. Detta var till 

nackdel för eleverna framför allt för att det uppmuntrade inlärning som var oflexibel, 

skolbunden och till begränsad nytta. I en uppföljande studie (Boaler & Selling, 2017), där 

eleverna som ingick i studien 1998 blivit intervjuade, visade det sig att eleverna från 

Pheonix Park hade ett helt annat förhållningssätt till matematik som vuxna jämfört med de 

som gått i Amber Hill. Eleverna från Amber Hill hade svårt att finna någon nytta av 

matematiken de lärt sig, varken i vardagen eller i jobbet. Eleverna från Pheonix Park såg 

matematiken som ett sätt att lösa problem. De var också mer villiga att ”fortsätta jobba”, 

”kämpa”, ”hitta vägar runt” och ”ta ansvar” (Boaler & Selling, 2017, s. 97). Fraser som 

tyder på att de utvecklat ett mer dynamiskt mindset.  

Genom att arbeta med öppna uppgifter går det att ändra mönster i klassrummet. Om 

elevernas fokus flyttas från rätt svar till hur uppgiften genomförs kan eleverna se att det 
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kan finnas olika vägar till svaret. På detta sätt kan en uppgift bli roligare och mer lärorik 

för fler elever. Det är viktigt att lära sig räkna rätt, men det är minst lika viktigt att lära sig 

resonera, kommunicera och kunna argumentera för sin lösning. På en lektion som utgår 

från öppna uppgifter är det lärarens roll att leda eleverna åt rätt håll och få dem att vidga 

sitt tänkande. I traditionell undervisning gör boken detta, men boken är ett trubbigt 

instrument som inte vet hur mycket eleverna redan kan (Boaler, 1998; Holgersson, 2015). 

Många öppna uppgifter har inte fokus på något speciellt matematiskt innehåll utan kan till 

exempel vara Designa en ny lekplats till skolgården eller designa ett nytt sätt att 

poängsätta basket. Det finns även öppna uppgifter med ett uttalat matematiskt innehåll. 

Ett exempel kan vara: rita så många trianglar du kan med arean 6 areaenheter. Fördelen 

med att uppgifterna har ett uttalat matematiskt innehåll är att eleverna kan vara mer 

fokuserade på vilket innehåll de ska arbeta med. En annan fördel är att det är lättare för 

läraren att bedöma elevers kunskaper och att påvisa att eleverna har arbetat med ett visst 

innehåll ur läroplanen (Sullivan m.fl., 2000).  

Öppna uppgifter kan göra det möjligt för en hel klass att arbeta och engageras i samma 

uppgift. Även om eleverna använder olika strategier och behöver olika stöd kan de 

gemensamt delta i diskussioner runt problemet. Nivågruppering befäster elevernas statiska 

mindset (Boaler, 1997a; Hattie, Fisher, Frey, & Ashing, 2017). Hattie et al. (2017) påstår 

till och med att det bidrar så starkt till ett statiskt mindset att det motverkar alla aktiviteter 

som stöder ett dynamiskt mindset. Öppna uppgifter kan bidra till att alla elever kan arbeta 

i samma klassrum utan att de plockas ut ur klassrummet eller nivågrupperas vilket är 

genomförbart om läraren planerar noga (Boaler, 2017; Sullivan, Mousley, & Zevenbergen, 

2004). Lågpresterande elever får ofta träna mycket på att repetera procedurer, vilket gör 

att de får uppfattningen att matematik är ett statiskt ämne (Boaler, 2017), men istället kan 

elever med exempelvis minnessvårigheter gynnas av att arbeta med uppgifter som kräver 

resonemang och kreativt tänkande eftersom detta tänkande inte belastar arbetsminnet lika 

hårt som att använder utantillkunskap (Lunde, 2011; Norqvist, 2016). Att inte 

nivågruppera eller plocka ut lågpresterande elever, utan att undervisa med uppgifter som 

gynnar alla elever gör att undervisningen blir mer inkluderande.  



 

 8

   

   

Inkludering  

Nilholm (2006) beskriver inkludering som att skolan ska vara organiserad utifrån att barn 

är olika, medan integrering (som var det begrepp som användes tidigare) innebär att barn 

som definierats som ”avvikande” ska passa in i en skola som inte organiserats utifrån att 

barn är olika. Skolverket har en illustration som visar hur de ser på de olika begreppen. 

 

Figur 1 Skolverkets (2013) illustration på de olika begreppen.  

Inkludering innebär att eleven deltar i undervisningen på samma villkor som alla andra 

elever. Integrering att eleven sitter i klassrummet, men undervisningen är inte anpassad till 

alla elever. Segregering och exkludering är olika sätt att utesluta eleven från den ordinarie 

undervisningen. Det finns olika definitioner av inkludering. Nilholm och Göransson 

(2013) har gett följande förklaring: 

Med gemenskapsorienterad inkludering menas att skolsystemet är ansvarigt för alla 

elever, oavsett individuella egenskaper och segregerade lösningar ska inte skapas för olika 

kategorier av elever. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Social 

delaktighet innebär att alla elever känner tillhörighet till klassen och/eller skolan och 

olikheter är en tillgång. Pedagogisk delaktighet innebär både delaktighet i lärprocessen 

och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.  

I individorienterad inkludering ligger fokus på hur den enskilda individen har det socialt 

och kunskapsmässigt. Trivs eleven och uppnår målen anses eleven var inkluderad. Det 

finns inget sagt om det gemensamma och en elev kan befinna sig i ett klassrum med 
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mycket katederundervisning och enskilda uppgifter och få gemensamma mål. Här är det 

också vanligt att bara intressera sig för elever i svårigheter, medan inom 

gemenskapsorienterad inkludering fokuseras på hela gruppen.   

Placeringsorienterad inkludering innebär att elever i behov av särskilt stöd befinner sig i 

det ”vanliga” klassrummet. Det är alltså själva placeringen som diskuteras. Trots att 

forskare som försöker beskriva begreppet inkludering är överens om att det innebär mer än 

var i skolan eleven i svårighet är placerad är det många som använder begreppet med just 

den här innebörden. Jämför med integration i figur 1.  

I den svenska skolan har elever i behov av särskilt stöd ökat enligt Skolverket (2009). 

Detta har negativ påverkan på elevernas prestationer eftersom särskilt stöd verkar 

exkluderande. Skolverket (2009) konstaterar att skolor ofta använder särskiljande 

lösningar, som till exempel särskilda undervisningsgrupper, för att försöka hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd. De betonar att nivågrupperingar och särskilda 

undervisningsgrupper ska vara tillfälliga och utvärderas ofta. I annat fall finns risk för att 

det inte blir en tillfällig resurs utan följer med eleven under hela skoltiden. Mycket 

forskning säger att eleverna gynnas av inkluderande undervisning. Detta förutsätter dock 

att undervisningen utgår från en gemenskapsorienterad inkludering, vilket innebär att 

bland annat samarbete och gemensam problemlösning är delar av inkluderingen (Nilholm 

& Göransson, 2013).  

Skolverket (2009) påvisar att både svensk och utländsk forskning visar att resultaten i 

homogena klasser blir sämre än i klasser med större kunskapsspridning. De menar att de 

positiva resultat som uppnås av att placera högpresterande elever i samma grupp, förloras i 

samma utsträckning genom att placera de lågpresterande eleverna tillsammans. Dessutom 

påverkas självuppfattningen och motivationen negativt hos de elever som placeras i 

klasser med lägre kunskapsnivå. Grupper med lägre kunskapsnivå påverkas också av 

lärarens förväntningar och kamrateffekten. Enligt Skolverket (2009) finns det starkt stöd i 

internationell forskning för att både kamrateffekt, som innebär att en elevs resultat 

påverkas av kamraternas resultat, och lärarens förväntningar på elevens prestationer har 

stor betydelser för elevers resultat. Boaler (2017) påstår att både de elever som hamnar i 

en högre och de elever som hamnar i en lägre grupp skadas av nivågruppering (Boaler, 
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1997b; Boaler, Wiliam, & Brown, 2000; Romero, 2013). Om inkludering ska lyckas krävs 

det att läraren har kunskap (Boaler, 2017). Läraren behöver arbeta med varierande 

undervisning och det krävs att undervisningen anpassas och planeras för att möta olika 

elevers behov (Nilholm, 2006; Persson, 2012). Gruppaktiviteter och diskussioner kring 

problemlösning bör planeras in för att främja inlärning och gruppsammanhållning 

(Nilholm & Alm, 2010). Läraren måste vara central i undervisningen och uppmuntra 

elever att diskutera lösningar med varandra. Läraren behöver också modellera hur 

eleverna ska kommunicera matematik i klassrummet (Boaler, 2008; Pfister, Moser Opitz, 

& Pauli, 2015). För att grupparbete ska vara ett lärtillfälle för alla gruppmedlemmar gäller 

det att som lärare ha bra strategier för grupparbete, till exempel kräva att alla 

gruppmedlemmarna ska kunna förklara hur de kommit fram till svaret (Fohlin, 

Moerkerken, Westman, & Wilson, 2017). 

Klingner, Vaughn, Schumm, Cohen & Forgan (1998) visar i en studie de gjort att en 

nackdel med integrering kunde vara att eleverna med störst behov inte fick den hjälp de 

behövde. Även om speciallärare fanns i klassrummet fastnade denne ofta hos andra elever. 

Även Skolverket (2009) håller med om att även om det finns många problem med att 

särskilja elever gynnas inte alla elever, i alla sammanhang, av inkludering. 

Matematikundervisning i åldersblandade klasser 

Det finns främst två anledningar till att elever går i åldersblandade klasser (en neutral 

benämning på en klass med elever i olika åldrar (Sundell, 2002)). Den vanligaste 

anledningen är att elevunderlaget inte är tillräckligt stort för att fylla en hel klass med 

elever i samma ålder. Detta är vanligast i glesbygdsskolor. Det finns inte någon 

samstämmig internationell definition på vad som är en glesbygdsskola. I Sverige 

definierar Glesbygdsverket en glesbygdsskola som en skola som har färre än 50 elever och 

bedriver åldersblandad undervisning (Marklund, 2009). Den andra anledningen till att 

elever kan gå i åldersblandade klasser är att skolan har tagit beslutet att undervisa 

åldersblandat av pedagogiska skäl (Lindström & Lindahl, 2011; Little, 2001) 

Den forskning som är gjord på åldersblandade klasser handlar främst om att jämföra med 

skolor som bedriver undervisning i åldershomogena klasser (en klass där i stort sett alla 
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elever är födda samma år (Sundell, 2002)) och forskningen handlar främst om ekonomi 

och elevernas resultat. Det finns lite forskning som riktar in sig på hur bra undervisning 

bedrivs i åldersblandade klasser (Little, 2001; Smit & Engeli, 2015). Det är delade 

meningar om huruvida elever i åldersblandade klasser presterar bättre eller sämre än 

elever i åldershomogena klasser. I två svenska studier av Råberg (1979) och Åberg-

Bengtsson (2009) visar resultaten att elever i glesbygdsskolor presterar lika bra som elever 

i tätortsskolor. Åberg-Bengtsson (2009) konstaterar att när den socioekonomiska faktorn 

räknades in hade elever från glesbygd något högre resultat. En undersökning av Lindström 

& Lindahl (2011) visar istället att elever i åldersblandade klasser har sämre 

matematikförmåga och presterar sämre på ett kognitivt test, medan de är bättre på 

läsförståelse jämfört med elever i åldershomogena klasser.  

Smit & Engeli (2015) har gjort en empirisk studie för att sätta ihop en modell på bra sätt 

att undervisa i åldersblandade klasser. De har i litteraturstudier hittat sju centrala sätt att 

undervisa i åldersblandade klasser. En av dessa sätt är att arbeta med uppgifter som är 

öppna, utforskande och problemorienterade. De refererar Stone (1996) som skriver att 

elevernas kunskapsskillnader gör att de måste ha tillgång till olika svåra uppgifter, gärna 

öppna, för att alla ska ha chans att nå målen. Även Smit et al. (2015) förespråkar öppna 

uppgifter för att bedriva effektiv undervisning i åldersblandade klassrum. I svensk 

forskning har Lindström & Lindahl (2011) beskrivit att det finns några olika sätt att ta sig 

an åldersblandad undervisning. Det kan vara att undervisa hela klassen samtidigt; att 

nivågruppera oberoende av vilken årskurs eleven går i samt att undervisa helklass i vissa 

ämnen och dela upp klassen i vissa ämnen. Vinterek såg i sin studie (2003) att elever i 

åldersblandade klasser arbetade mer individuellt. Det är stor variation på hur 

undervisningen läggs upp beroende på ämne. SO, bild och musik är ämnen som ofta 

undervisas i helklass, medan matte, språk och idrott är ämnen som undervisas årskursvis 

(Hyry-Beihammer & Hascher, 2015; Lindström & Lindahl, 2011; Smit & Engeli, 2015). 

Enligt lärarna som intervjuats av Smit et al. (2015) var dessa ämnen mest sällsynta att 

undervisa åldersblandat eftersom de är progressiva ämnen där innehållet bygger på 

varandra och att böckerna är svåra att ändra för att passa åldersblandad undervisning. 

Författarna till artikeln hade dock på klassrumsbesök funnit intressanta exempel på var det 

fungerade och drog slutsatsen att det kanske beror på att lärarna inte vet hur de ska göra i 
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de här ämnena. I lärarutbildningarna ingår sällan undervisning i åldersblandade klasser 

(Smit & Engeli, 2015). 

Det har varit svårt att hitta någon forskning om hur matematik undervisas på ett 

framgångsrikt sätt i åldersblandade grupper. Runesson (1994) gjorde en kvalitativ studie, i 

vilken två åldersblandade klassers matematikundervisning följdes. Runesson kom fram till 

att på merparten av matematiklektionerna, 75-80 %, arbetade eleverna enskilt. Denna 

undervisning innebär att eleverna får jobba mest med det innehåll som fungerar att ta till 

sig skriftligt, till exempel aritmetik. Runesson (1994) reflekterar i slutet av studien om att 

det finns utvecklingspotential i matematikundervisningen i åldersblandade klasser. 

Runesson anser, precis som Boaler (2017), att det krävs genomtänk planering för att 

undervisa i heterogena klasser. Båda två förespråkar öppna uppgifter samt att eleverna 

arbetar tillsammans och delar med sig av sina tankar till varandra.  

Aktionsforskning 

Enligt skollagen (2010:800), ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Ett sätt att göra det här på är att använda aktionsforskning. 

Aktionsforskning förknippas oftast med praktisk småskalig forskning. Forskningen utgår 

från verkliga problem och frågor och det gäller att ta reda på hur det förhåller sig i den 

egna verkligheten innan förändringar och förbättringar genomförs (Denscombe, 2014; 

McNiff, 2002; Rönnerman, 2012). Lärare hänvisar ofta till den egna erfarenheten 

(beprövad erfarenhet) för att förklara vad som fungerar men det som lärare ofta saknar är 

systematik i sin prövning medan detta är ett krav för forskning. Aktionsforskningen tillför 

alltså systematik till verksamheten (Folkesson, 2012). Folkesson (2012) refererar Carr och 

Kemmis (1986) som menar att aktionsforskning är ett effektivt sätt att överbrygga klyftan 

mellan teori och praktik. Skillnaden mellan aktionsforskning och traditionell forskning är 

att aktionsforskningen tar avstamp i den egna verksamheten (Andersson, 2011). 
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Teoretiskt perspektiv 

Den teori som studien tar avstamp i, teorin om dynamiskt och statiskt mindset, och vilka 

delar den består av presenteras här.  

Mindset 

Dweck (2008) har identifierat fem huvudområden, där människor med olika mindset ofta 

skiljer sig. Dessa är utmaningar, hinder, ansträngningar, kritik och framgång för andra. I 

tabellen nedan går det att se hur en person med dynamiskt mindset och en person med 

statiskt mindset kan reagera i olika situationerna.  

Tabell 1 Hämtad från The growth mindset coach (Brock & Hundley, 2016, s. 17) (min 

översättning) 
Situation Statiskt mindset Dynamiskt mindset 

Utmaningar Utmaningar undviks för att 

bibehålla skenet av att jag är 

intelligent. 

Utmaningar välkomnas, efter 

som jag brinner för att lära mig 

mer. 

Hinder Att ge upp när jag stöter på 

hinder är en vanlig reaktion. 

Att vara ihärdig när jag stöter på 

ett hinder är en vanlig reaktion.  

Ansträngningar Att behöva anstränga mig ser jag 

som negativt eftersom den som 

behöver försöka eller träna 

mycket inte är särskilt smart eller 

talangfull.  

Att arbeta hårt och anstränga mig 

är vägen till framgång.   

Kritik Negativ feedback, oavsett hur 

konstruktiv den är, ignoreras. 

Kritik är viktig feedback som 

kan hjälpa mig att lära mig. 

Framgång för andra Andra människors framgång ses 

som ett hot och gör att jag 

känner mig osäker eller sårbar. 

Andra människors framgång ser 

jag som en källa till inspiration 

och någon att lära mig av.  
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Metod 

I metoddelen kommer först en argumentation om varför aktionsforskning valdes som 

metod och en beskrivning av hur studien planerades för att säkerställa att det var en 

aktionsforskning som genomfördes. Därefter kommer ett avsnitt om urval och ett avsnitt 

om datainsamlingsmetoder. Slutligen beskrivs hur bearbetning och analys gått till samt 

hur de etiska riktlinjerna hanterats. 

Aktionsforskning 

Det finns en hel del forskning om hur elevernas mindset påverkas när de undervisas i 

heterogena grupper med öppna uppgifter (Boaler, Dieckmann, m.fl., 2018). Däremot finns 

det inte mycket forskning om hur det fungerar i åldersblandade grupper med relativt stort 

åldersspann. Aktionsforskning valdes som metod, eftersom det fanns få åldersblandade 

klasser i närheten och det därför inte var genomförbart att göra en kvantitativ studie. En 

annan anledning till att aktionsforskning valdes är att traditionell didaktikforskning har 

haft svårt att nå ut till verksamheterna vilket är ett problem eftersom syftet med sådan 

undersökning är att förbättra skolans verksamhet (Andersson, 2011). Detta är en av 

anledningarna till att en del forskare förespråkar aktionsforskning, den motiverar 

människor att lösa ett problem istället för att tvinga på dem lösningar på problem som 

bestämts i förväg. I den här studien var det ett sätt att undersöka hur det går att undervisa 

matematik i en åldersblandad klass på ett sätt som främjar både dynamiskt mindset och 

ökade kunskaper. 

Aktionsforskningen har blivit kritiserad för att inte vara objektiv och opartiskt eftersom 

forskaren deltar i processen (Andersson, 2011; Denscombe, 2014). Även Nilholm (2012) 

menar att det är lätt att lärare som deltar i aktionsforskning blir alltför okritiska eftersom 

det ligger för nära dem själva. Nilholm (2012) anser att ett sätt att motverka detta är att 

bjuda in andra forskare som får granska projektet. Detta är inte möjligt i den här studien på 

grund av tid- och avståndsaspekten, däremot används handledare, opponent och 

examinator som hjälp för att granska studien. För att öka trovärdigheten på studien har den 

beskrivits så noga som möjligt och strävat efter att uppnå Herr och Anderssons mål för 

aktionsforskning (2005). Dessa är: 
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• Genererande av ny kunskap 

• Handlingsorienterade resultat 

• Både forskare och deltagare utbildas 

• Resultaten ska vara relevanta för den lokala praktiken 

• En sund och ändamålsenlig metodologi 

För att säkerställa att det var en aktionsforskning som genomfördes användes de fyra 

punkter, som Denscombe anser definierar aktionsforskning, i planeringen av aktionen. 

Dessa är praktiskt inriktning, förändring, cyklisk process och deltagande. (Denscombe, 

2014, s. 180) 

Praktisk inriktning 

Problemet som skulle undersökas var ett verkligt problem som forskaren brottats med i sitt 

yrkesliv, att göra matematikundervisningen i en åldersblandad klass mer gynnsam för 

eleverna att utveckla ett dynamiskt mindset.  

Förändring 

Aktionsforskning förknippas med att förändring är något positivt. Förändring är ett sätt att 

lära sig mer om hur något fungerar och ett sätt att uppnå detta är att reflektera systematiskt 

över sin aktion (Denscombe, 2014).  

Cyklisk process 

Aktionen dokumenterades systematiskt genom att samla in och fotografera elevernas 

material tillsammans med diagnoser, enkäter, observationer och dagboksanteckningar. 

Materialet användes för att göra en utvärdering (denna studie). Detta resultat kan sedan 

användas som utgångspunkt för nästa cykel.  

Deltagande 

Deltagande forskning är ett utmärkande tecken för aktionsforskning (Denscombe, 2014). I 

aktionsforskning kan det vara läraren och inte en utomstående forskare som initierar och 
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driver forskningen (Elliott, 1991). Detta är fallet i den här studien, som ska sammanställas 

till ett examensarbete under utbildningen till speciallärare i matematik.  

Urval 

Studien gjordes på en glesbygdsskola (se s. 10). För att uppnå syftet användes ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011). Klassen valdes ut för att det var en åldersblandad klass 

som var möjlig att undervisa sammanhängande i 4 veckor. Den består av 6 elever från 

årskurs 3-6. Eleverna har gått i skolan flera år tillsammans och känner varandra väl. 

Studieklimatet i klassen är relativt gott och det är accepterat bland eleverna att de är på 

olika nivå och har olika styrkor. Forskaren hade en relation till eleverna sedan tidigare. 

Datainsamlingsmetoder 

Vetenskap bygger på att uppgifter samlas in på ett systematiskt sätt så att forskaren har 

belägg för det som påstås, för att bli trovärdig. Aktionsforskning innebär att fördjupa sin 

förståelse för verksamheten genom att ställa sig frågor för att sedan försöka ändra 

verksamheten i önskvärd riktning (Rönnerman, 2012). Verktyg för att samla in uppgifter 

på ett trovärdigt sätt kan vara dagboksanteckningar, observationer av vardagen och 

dokumentation.  

Dagboksanteckningar är enligt O´Hanlon (1997) vanligt inom yrkesmässig utveckling. 

Det är speciellt användbart när det används för att förbättra och ändra på lärares praktik 

genom till exempel aktionsforskning. Dagboken har använts som ett verktyg för att 

resonera och reflektera kring händelser, och har skrivits under eller efter varje lektion. Det 

har varit praktiska reflektioner som att anteckna vad som behövde ändras till nästa lektion, 

men också teoretiska reflektioner, som att något som hänt passade in i den litteratur som 

lästs (Rönnerman, 2012). Dagboksanteckningarna gjordes på dator i ett speciellt dokument 

(bilaga A) där det funnits en del givna punkter, till exempel om vilka elever som var 

delaktiga i de olika delarna av lektionen, vilka de arbetade med eller vad eleverna sagt i 

samtal. Kommentarer som skrevs under delaktighet kunde vara att Alexis hellre byggde 

fina figurer än räknade ut hur stor del som täcktes. Under aktivitet kunde det vara att Eli 

och Kim byggde så lätta figurer som möjligt, medan Love och Nour försökte hitta så 
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komplicerade som möjligt. I dokumentet har även bilder av elevernas arbete under 

lektionen sparats. 

 
Figur 2 Exempel på elevarbete från uppgiften Modellera med bråk: Tangram design (bilaga G) 

Observationer är ett systematiskt sätt att iaktta praktiken och här användes observationer 

som ett sätt att studera verksamheten och att studera samtal mellan elever. Observationer 

sker när forskaren vill veta vad som händer, medan samtal med elever sker för att få reda 

på hur de tänker eller resonerar om något (Rönnerman, 2012). Samtalen var informella, 

vilket innebär att det inte fanns någon samtalsguide utan de utgick ifrån vad eleven 

arbetade med och funderade över. Observationerna dokumenterades samtidigt som 

dagboksanteckningarna gjordes.  

Innan aktionen startade fick eleverna besvara en enkät för att avgöra vilket mindset de 

hade. Enkäten hämtades från boken The Growth Mindset Coach (Brock & Hundley, 2016) 

(bilaga B). Denna valdes för att det var ett relativt enkelt test som är riktat till och använt 

på barn. För att kunna bedöma vilka kunskaper eleverna hade innan aktionen och om de 

ökade sina bråkkunskaper under aktionens gång fick de även göra Diamantdiagnos RB1-

RB5 (Skolverket, 2013), som behandlar bråktal (bilaga C och D). Diamantdiagnoserna är 

ett diagnosmaterial som sträcker sig från årskurs 1-9 och diagnostiserar 6 olika områden i 

matematik, bland annat rationella tal, där bråk ingår. Diagnoserna testar inte 
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problemlösning eller elevens förmåga till kommunikation utan syftet är att kunna avgöra 

om eleverna har de verktyg som behövs för att utveckla de förmågorna (Skolverket, 2013). 

Alla eleverna började på RB1 och sedan fick de fortsätta tills de kände att de inte kunde 

svara på fler frågor. Några av eleverna gjorde till RB3, en del fortsatte till RB5. Dessa 

tester gjordes också efter aktionen för att det skulle vara möjligt att avgöra om det skett 

någon förändring. Anledningen till att Diamantdiagnoserna valdes var att de tillhandahålls 

av Skolverket och är väl utprovade. 

Bearbetning och analys 

En viktig del i aktionsforskning är att analysera insamlat material. En stor svårighet med 

att analysera kvalitativa studier är den stora mängden data (Bryman, 2011). Ett första steg 

för att hantera mängden data är att söka mönster (Rönnerman, 2012). Empirin har samlats 

in med hjälp av enkäter, observationer, kunskapsdiagnoser och dagboksanteckningar. I 

dagboksanteckningarna har jag samlat både observationer från lektionerna och 

anteckningar från de informella samtal jag haft med eleverna. Den insamlade empirin 

analyserades utifrån de tre av de fem huvudområdena inom mindsetteorin (se s 12). De tre 

områdena som var applicerbara på empirin var utmaning, hinder och ansträngning. 

Eleverna fick inte möjlighet att visa hur de reagerade på kritik eller sina kamraters 

framgång. För att analysera det kvalitativa materialet användes tematiskt analys (Bryman, 

2011). Tematisk analys är ett flexibelt sätt att analysera data som ger forskaren möjlighet 

att se och hitta mönster i olika åsikter och händelser. Mönstren som upptäcks ska vara 

knutna till syftet och frågeställningarna i studien. (Braun & Clarke, 2012). Tematisk 

analys kan antingen var induktiv eller deduktiv. Induktiv analys utgår från empirin i 

studien och vilka teman som används beror på innehållet i empirin. I deduktiv analys utgår 

forskaren ifrån teorier, områden eller idéer och empirin analyseras utifrån dessa (Braun & 

Clarke, 2012). I realiteten är analysen sällan renodlad utan innehåller oftast båda 

analyssätten (Bryman, 2011). I den här studien användes främst en deduktiv analys. I 

dagboksanteckningarna söktes olika mönster genom att färgkoda anteckningarna utifrån 

forskningsfrågorna om elevernas delaktighet under lektionerna, elevernas mindset samt av 

huvudområdena i mindsetteorin. Med delaktighet menas i den här studien att eleven deltar 

i klassdiskussioner, arbetar så hårt den kan, är involverad i grupparbetet och inte ger upp. 

För att avgöra hur delaktiga eleverna var i olika situationer och grupperingar jämfördes 
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dagboksanteckningar från de olika lektionerna. För att analysera huruvida elevernas 

mindset påverkades användes både dagboksanteckningar och den enkät som eleverna 

gjorde för och efter aktionen. Dessa jämfördes också för att se om de eleverna som hade 

högt dynamiskt mindset i enkäten också visade det under lektionerna. Forskningsfrågan 

som handlade om elevernas kunskaper besvarades genom att diagnoserna rättades och 

sedan gjordes diagram för att kunna jämföra hur resultaten såg ut före och efter aktionen.  

Etiska riktlinjer 

Aktionsforskarens verksamhet påverkar andra personer på ett eller annat sätt, i det här 

fallet eleverna som medverkar. Vanliga forskningsetiska regler gäller även vid 

aktionsforskning. De innebär: skaffa sig tillåtelse från informanterna, behandla 

information konfidentiellt och skydda informanternas identitet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Eleverna har i studien fått fiktiva namn och det framgår inte vilket kön de har eftersom 

detta inte är relevant i studien. Forskaren måste även inhämta informerat samtycke från de 

som involveras av forskningen (Denscombe, 2014). Eftersom eleverna i studien var under 

15 år behövdes även tillstånd från deras vårdnadshavare. Kravet om att skaffa sig tillåtelse 

och att informera informanterna möttes genom att vårdnadshavarna blev informerade 

under ett föräldramöte och eleverna blev informerade innan aktionen startade. Ett 

informationsbrev skickades hem (bilaga J). Brevet förklarade kort vad studien gick ut på 

och informanterna försäkrades om att deras identitet är skyddad. Informanterna är inte 

namngivna i studien och det finns ingen information om var i Sverige skolan ligger. 

Videoinspelning har valts bort eftersom den informationen ansågs kunde inhämtas på 

annat sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Information som samlades in används endast till 

studien och kommer att förstörs efter att studien är publicerad (Bryman, 2011). 

Informanterna blev även informerade om att studien kommer att publiceras på Umeå 

universitet.  
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Resultat 

Resultatet kommer presenteras utifrån forskningsfrågorna. Först kommer en beskrivning 

på hur aktionen planerades och genomfördes. Sedan följer ett avsnitt som handlar om hur 

elevernas mindset påverkades, på vilket sätt deras förkunskaper i matematik påverkade 

hur deras kunskaper ändrades under aktionens gång samt i vilken utsträckning de deltog i 

undervisningen.  

Planering och genomförande 

Verksamheten studerades och sedan togs beslut om vad som skulle ändras. Som 

inspiration användes en studie av Boaler, Dieckmann, Pérez-Núñez, Sun & Williams 

(2018). De studerade vilken påverkan en MOOC (Massive open online course) haft på 439 

kaliforniska elevers syn på sin egen potential och på sina matematikresultat. Kursen gav 

eleverna kunskap om hjärnan och olika mindset. Den visade också fler sidor av 

matematiken än ”ren räkning”, till exempel mönster. Studien påvisade att elever som gått 

kursen var mer positiva till sin egen förmåga i matematik, var mer engagerade på 

matematiklektionerna och fick betydligt högre resultat på standardiserade tester jämfört 

med elever som inte gått kursen. Tanken var att överföra några av de områden som 

behandlades i onlinekursen på undervisning i klassrummet för att uppnå syftet med den 

här studien.  

Innan undervisningen började gjorde eleverna en enkät (bilaga B) för att bestämma hur 

dynamiskt deras mindset var. Samma enkät gjordes efter aktionen, för att kunna avgöra 

om elevernas mindset hade förändrats av undervisningen. Eleverna gjorde även en 

kunskapsdiagnos (bilaga C och D) för att kunna se hur deras kunskaper hade ändrats. 

Resultaten sammanställdes i tabeller för att kunna se om det skett några förändringar (fig 

3-5). 

Aktionen planerades att hålla på i fyra veckor, med två lektioner per vecka, vilket gjorde 

att åtta lektioner skulle genomföras. De flesta av uppgifterna tog ungefär 60 minuter att 

genomföra men en uppgift (bilaga G) tog ca 90 minuter och en uppgift höll på under två 

lektionstimmar. Eftersom några lektioner tog mer tid än beräknat hanns bara sex lektioner 

med. Utformningen av uppgifterna som gjorde att eleverna kunde arbeta med en uppgift i 
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en hel lektion var ett sätt att försöka ändra elevernas attityd till ansträngning. Detta var 

ett sätt att komma ifrån att eleverna diskuterar hur lång de har kommit i boken och känslan 

av att det viktigaste är att vara långt fram.  

Uppgifterna krävde till viss del olika förmågor. En del uppgifter tränade mest elevernas 

ansträngning medan andra tränade både utmaningar, hinder och ansträngning. Med de 

flesta uppgifterna fick de jobba i par. Ibland delades de efter kunskapsnivå, ibland efter 

vilka antogs skulle kunna arbeta bra ihop just den dagen. Anledningen till att de delades 

på olika sätt var dels för att kunna se om något av sätten var mer fördelaktigt med 

avseende på hur grupperna fungerade, dels att det vi vissa tillfällen var elever som var 

borta. Övriga matematiklektioner under veckan arbetade eleverna i sina böcker med 

uppgifter som behandlade bråktal.  

Innehållet i lektionerna valdes utifrån resultatet på kunskapsdiagnosen och kursplans 

innehåll. Kursplanen i matematik säger att:  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband.” (Skolverket, 2011b, s. 54).  

Centrala innehållet (Skolverket, 2011b) säger att eleverna i årskurs 3 ska kunna benämna 

och uttrycka tal i bråkform, veta hur de förhåller sig till naturliga tal och kunna använda 

dem i vardagliga situationer. I årskurs 6 ska eleverna kunna använda tal i bråk- och 

decimalform i vardagliga situationer. För att konkretisera kursplanen undersöktes vad som 

efterfrågats i gamla nationella prov, men även hur olika läromedel tolkade innehållet, 

bland annat granskades Favorit Matematik för årskurs 3-6 och Matteborgen för årskurs 4-

6.  

I MOOC-kursen av Boaler, Dieckmann, Pérez-Núñez, Sun & Williams (2018) som nämns 

ovan är några av idéerna att: 
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• Alla kan lära sig matte på hög nivå 

• Misstag, utmaning och att kämpa är det bästa tillfället för hjärnan att växa 

• Djupt tänkande är viktigare än hastighet 

• Matematik är ett kreativt och vackert ämne 

• Bra strategier för att lära sig matematik inkluderar tala och matte och att rita idéer 

 

Dessa punkter användes när lektionerna planerades genom att uppgifterna som valdes ut 

kunde utvecklas och bli svårare för de elever som eventuellt blev klara eller behövde mer 

utmaning. Eleverna skulle endast jobba med en eller två uppgifter per lektion, vilket 

gjorde att de hade tid att tänka djupt på en uppgift. I några av uppgifterna fick eleverna 

använda sin kreativitet genom att till exempel bilda figurer. Uppgifterna gjorde att 

eleverna fick träna mycket på att tala matematik eftersom det oftast var gruppuppgifter. 

Åtta uppgifter i Mindset Mathematics 3 (2018) och Mindset Mathematics 4 (2018) valdes 

ut. Uppgifterna i de här böckerna är uppdelade i typen visualize, play och investigate, där 

visualize-uppgifterna handlar om att visualisera innehållet, play-uppgifterna är ett spel 

eller en spelliknande uppgift i syfte att befästa kunskaperna och investigate-uppgifterna 

handlar om att fördjupa sig i innehållet. Alla uppgifter var utformade efter principen lågt 

golv/högt tak-principen. Detta innebär att det ska vara lätt att förstå uppgiften och börja 

med den, men det ska ändå finns utmaningar för eleverna som behöver det. Eftersom 

Mindset Mathematics-böckerna är på engelska översattes alla uppgifter som skulle 

genomföras skriftligt för att de skulle arbetas igenom ordentligt. Vilka lektioner som 

utfördes och exempel på lektionsplaneringar kan ses i bilaga E-I. Fem av lektionerna 

började med en kort film utvecklad av Youcubed.org som behandlar: 

• Hjärnan växer och ändras 

• Misstag är viktiga 

• Tro på dig själv 

• Hastighet är oviktigt 

• Vår hjärna tänker på matematik visuellt 

 

Filmerna är på engelska utan svensk text. De flesta av eleverna förstod innebörden men 

filmerna stannades ibland för att kunna göra en översättning. Filmerna var mellan två och 
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fyra minuter långa. Anledningen till att filmerna användes var att eleverna skulle få 

information från flera olika källor. I filmerna består av korta historier med elever som 

spelar upp en scen som tar upp någon aspekt av dynamiskt mindset och hur hjärnan 

fungerar. Därefter berättar Jo Boaler om forskning som visar olika sätt som hjärnan 

fungerar. Filmerna går att hitta på https://www.youcubed.org/weeks/week-2-grades-3-5/ 

Därefter genomfördes dagens uppgift. Först gjordes en genomgång i helklass där vi gick 

igenom vad lektionen handlade om. Hur uppgiften skulle utföras och vad eleverna skulle 

göra visades oftast på whiteboarden. En uppgift var att eleverna, med hjälp av ett 

tangramset, först skulle bestämma hur stor del av hela setet varje bit var och sedan skulle 

de bygga så många kvadrater som möjlig, fast med andra bitar (bilaga G). På detta sätt 

kunde de upptäcka att till exempel ¼ går att byta ut mot 2/8 och dra slutsatser att de är lika 

stora. Som utvidgning av uppgiften skulle de istället bygga bestämda bråk som ½, 9/16 

eller 7/4.  

De flesta uppgifterna genomfördes parvis. Eleverna tilldelades nya grupper för varje 

lektionstillfälle. Ibland grupperades de efter vilken kunskapsnivå de hade ibland efter 

vilka som antogs arbeta bra tillsammans på just den uppgiften. Eftersom eleverna är få är 

det ibland möjligt att ta hänsyn till elevernas dagsform. I slutet av lektionen samlades 

eleverna ihop för att diskutera vad som hade skett på lektionen. Ibland fick de skriva en 

exit ticket för att kontrollera om de förstått innehållet i lektionen, ibland diskuterades 

istället. En exit ticket kunde vara att de skulle beskriva på en post it-lapp vad en halv är, 

genom att skriva eller rita. När uppgifterna tog mer än en lektion togs diskussionen när 

hela uppgiften var utförd.  

Efter varje lektion fylldes ett observationsprotokoll (bilaga A) i. Saker som 

uppmärksammats som inte passade in i observationsprotokollet, till exempel saker som 

eleverna sagt, skrevs i speciella dagboksanteckningar. 

Påverkan på elevernas mindset 

Eleverna hade hört talas om begreppen dynamisk och statiskt mindset tidigare men inte 

diskuterat det mycket mer. Under aktionens gång fick de titta på filmerna med Jo Boaler 

och fick mer kunskap om begreppen statiskt och dynamiskt mindset. Efter filmerna 
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diskuterades innehållet. Den film som gav mest diskussioner handlade om att det inte är 

hastighet i matematik som är viktigast utan att det är viktigare att tänka på djupet. Här 

hade flera elever exempel på när de blivit stressade för att en uppgift var på tid och det 

gjort att de inte kom på svaret. De hade exempel i matematik, exempelvis 

multiplikationstabellen, men även i andra ämnen.  

I den mindsetenkät som eleverna gjorde innan och efter aktionen framkom att många 

elever hade ett relativt dynamiskt mindset redan innan aktionen började. I figur 3 visas 

resultat på testerna före och efter aktionen.  

 

Figur 3 Resultatet av mindsetenkäten. Skala 0-10, där 0 är mest statiskt och 10 är mest 

dynamiskt.  

I diagrammet går det att se att alla eleverna hade relativt dynamiskt mindset redan innan 

aktionen började. När resultaten jämfördes med kunskapsdiagnoserna gick det att se att de 

elever med lägst resultat på diagnosen också var de som har lägst dynamiskt mindset 

innan aktionen. Det var också de som ökade mest både i kunskap och dynamiskt mindset. 

I mindsetenkäten gick det att se att det som ändrades från första till andra testet var de 

frågorna som gällde ansträngning. En elev fick mindre dynamiskt mindset efter aktionen.  

De uppgifter som gjordes först i aktionen tränade mest elevernas ansträngning, till 

exempel uppgiften I spy ½ (bilaga F). Detta var så kallade play-uppgifter, som var 

spelinspirerade, och de var inte svårt att motivera eleverna till att göra. Här visade 
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eleverna i praktiken att när det gäller ansträngningsdelen av mindsetbegreppet hade alla 

eleverna relativt högt mindset. Den allra sista uppgiften eleverna gjorde var en investigate-

uppgift, Pixlade fraktioner (bilaga H). De skulle dela upp en bild i bestämda delar så att 

varje del innehöll ett visst förhållande mellan svarta och vita kvadrater. Denna uppgift 

innebar att eleverna behövde pröva, få information, pröva igen. I uppgiften visade 

eleverna i praktiken hur de tacklade både utmaning, hinder och ansträngning. Uppgiften 

var en utmaning för alla eleverna eftersom de inte mött sådana uppgifter förut, den 

innehöll hinder för de flesta eleverna, eftersom den inte gick att lösa direkt och det 

innebar också att det krävdes ansträngning för att fortsätta jobba med den. Här kunde jag 

se att några av eleverna som hade högt mindset i enkäten gav upp när de stötte på ett 

hinder som till en början verkar för svårt. Vissa ville ha hjälp fort, medan andra inte ville 

ha hjälp alls. De som ville ha lite stöttning när de fastnat fick det och kunde då oftast 

fortsätta själva. Uppgifterna blev mer krävande ju längre aktionen fortskred och om 

eleverna hade fått den här uppgiften i början av aktionen hade de troligen inte arbetat med 

den en hel lektion utan gett upp tidigare, vilket tyder på att deras mindset blivit mer 

dynamiskt. 

Eleverna har tagit med sig tankarna både till andra lektioner och till hemmet. En elev som 

har lite svårt på idrotten sa till läraren att ”jag måste försöka, annars blir jag aldrig bra”. 

Det har även kommit kommentarer från föräldrar om att eleverna har pratat om mindset 

och hur hjärnan fungerar hemma. I en diskussion med en elev där denna frågade om hen 

hade en språk- eller mattehjärna, bröt en annan elev in och sa: ”det finns ingen 

mattehjärna, alla kan lära sig”. Detta visar att eleverna har tagit till sig idéerna om olika 

mindset och att de kan ha nytta av att tänka på det sättet själva.  

Elevernas kunskapsförändring 

Eleverna gjorde samma kunskapsdiagnos innan och efter aktionen för att kunna avgöra om 

det skett någon förändring av elevernas bråkkunskaper. Den diagnosen utgjordes av 

Diamantdiagnos RB1-RB5 (Skolverket, 2013). RB1-RB3 handlade främst om att se om 

eleverna kunde markera ett visst antal bråk, se om de förstod att alla delar måste vara lika 

stora samt kunna avgöra enkla bråklikheter, till exempel att . RB 4-5 handlade om att 

klara av de fyra olika räknesätten med bråk.  
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Det som går att utläsa från resultaten är att de elever som har förbättrat sina resultat mest 

är de som hade lägst kunskapsnivå innan aktionen.  

 

Figur 4 Resultat av kunskapsdiagnos RB1-3 före och efter aktionen.  

Diagnos RB 1-3 (Skolverket, 2013) gjordes av alla eleverna både före och efter aktionen. I 

figur 4 går att utläsa att de elever som hade lägst resultat på den första kunskapsdiagnoser 

var de som ökade sin kunskap mest. För eleverna med medelhöga och höga resultat 

ändrade sig resultatet marginellt. För eleverna med högst resultat fanns inte så mycket 

marginal att förbättra sig. 

 

Figur 5 Resultatet av RB 4-5 före och efter aktionen. 
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Diagnos RB 4 -5 gjordes endast av tre elever och det är deras resultat som syns ovan. Att 

bara tre elever gjorde de två sista diagnoserna berodde på att de fick hålla på så länge de 

kände att de kunde svara på uppgifterna, tre elever gjorde då endast till diagnos 3. I figur 5 

kan utläsas att några av eleverna som inte hade så stor utveckling av sin kunskap i 

diagnosen RB1-3 hade stor utveckling av det som testades i RB 4-5. En elev hade ingen 

förändring alls av den kunskap som testades i diagnosen. Detta var den elev som hade bäst 

resultat totalt.  

Trots att eleverna som hade högst kunskaper i den första diagnosen också var de som 

arbetade mest aktivt under lektionerna verkar det som att de elever som hade lägst 

kunskaper, och hade svårare att komma igång och jobba självständigt, vara de som lärde 

sig mest.  

Elevernas deltagande i undervisningen 

Alla uppgifter utom en utfördes i par eller tregrupper, ibland kunskapshomogena grupper, 

ibland kunskapsheterogena grupper. Fördelen med att dela dem i grupper där de hade 

ungefär samma utgångsläge kunskapsmässigt var att hjälpen kunde riktas mot de som var i 

behov av mest hjälp i början av uppgiften, eftersom de oftast hade svårast att komma 

igång. I de flesta fall, men inte alltid, var det de yngsta eleverna som hade lägst kunskap 

och de hade också lite minde uthållighet och orkade inte alltid hela lektionen. Detta 

märktes genom att de pratade om annat, eller började bygga eller rita något om inte hade 

med uppgiften att göra. När grupperna blandades utifrån kunskapsnivå hade alla 

grupperna lite längre ork. När grupperna blandades så att de bestod av elever med 

blandade kunskapsnivåer fick de äldre träna på att förklara för de yngre. Oftast tog 

eleverna sig an detta och det blev konstruktiva diskussioner till exempel visa fler, mer 

komplicerade sätt att bygga en halv (bilaga F). Det märktes att klassen var relativt ovan 

vid att arbeta i grupp i matematik, vid flera tillfällen delade de upp arbetet i grupperna så 

att de gjorde en del var och samtalen om det matematiska innehållet blev färre. När detta 

hände fanns det två olika senarior: antingen jobbade de på var sitt håll eller var det någon i 

gruppen som inte deltog i arbetet. Detta märktes inte genom att det blev stökigt eller 

högljutt, utan genom att bara den ena eleven kunde förklara vad de hade jobbat med. Det 

var oftast de elever med lägst kunskap i bråk som inte deltog.  



 

 28

   

   

Det som gick att se var att de elever som hade lägst kunskaper inom bråkområdet var de 

som behövde mest hjälp och bekräftelse på att de var på rätt väg. De hade oftast lite 

svårare att komma igång. Eleverna med högre kunskaper inom bråkområdet kom igång 

fortare och behövde inte så mycket bekräftelse. De eleverna hade oftast lite längre 

uthållighet.  

 

Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras först hur elevernas mindset och kunskaper förändrats under 

aktionen samt hur elevernas deltagande i undervisningen varit. Därefter kommer en 

diskussion om planeringen och genomförandet av aktionsforskningen. Till sist kommer ett 

slutord och några tankar om fortsatt forskning.   

Påverkan på elevernas mindset  

Eleverna hade relativt dynamiskt mindset överlag redan innan aktionen. Vad var 

anledningen till det? Detta kan så klart bero på flera saker. Eftersom det är en liten skola 

med små klasser har de varit vana vid att få arbeta i sin egen takt och ofta utifrån det sätt 

de själva trivs bäst med. De har också varit vana vid att få mycket lärartid och mycket 

feedback från lärarna. Detta kan ha hjälpt dem att utveckla ett dynamiskt mindset (Dweck, 

2017). Att de ofta fått kämpa för att komma i kapp äldre elever, som elever får göra i en 

liten åldersblandad klass, kan ha påverkat deras förmåga att anstränga sig. De flesta hade 

hört talas om begreppet mindset tidigare. Dweck (2017) menar att barn fort förstår vad 

vuxna förväntar sig av dem. När de svarade på frågorna i minsettestet är det möjligt att de 

svarade som de tror att den som ställde frågan ville att de skulle svara. Elevernas dagsform 

kan också spela in i resultatet. En elev hade något mindre dynamiskt mindset i andra 

testet, vilket skulle kunna bero på det.  

Trots att de flesta eleverna verkar ha ett relativt dynamiskt mindset måste de för att 

bibehålla det bli fortsatt undervisade på ett sätt som gynnar dynamiskt mindset, till 

exempel genom att arbeta med öppna uppgifter (Boaler, Dieckmann, m.fl., 2018). Flera av 

eleverna hade exempel på när de blivit stressade av tidtagning i olika situationer. Det finns 
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forskning (Boaler, Williams, & Confer, 2015) som visar att så mycket som en tredjedel av 

alla elever som läser matematik utvecklar matteångest på grund av tidtagningstester på till 

exempel tabellkunskap. Detta är exempel på undervisning som inte gynnar dynamiskt 

mindset och som kan göra att elever får ett mer statiskt mindset (Boaler m.fl., 2015). 

Även om enkäten visade att de flesta eleverna hade ett väldigt dynamiskt mindset visade 

diskussioner ibland att det kanske inte var hela sanningen. Till exempel frågade några 

elever ibland om de inte kunde få arbeta i boken i stället eftersom de tyckte att det var 

jobbigare att arbeta med de här uppgifterna. Det kan bero på att de inte var beredda på att 

lägga ner den ansträngning som behövdes (Dweck, 2008) men också det så kallade 

didaktiska kontraktet (Helenius, 2015). Det didaktiska kontraktet är en informell 

överenskommelse mellan lärare och elev på hur lektionen ska se ut. Elever vill göra som 

de är vana och det kan var en trygghet att arbeta med traditionella uppgifter där det bara 

finns ett svar (Holgersson, 2015). Därför behöver förändringar i undervisningen ofta få ta 

tid innan den blir framgångsrika (Helenius, 2015). 

Vissa lektioner var det lättare att motivera eleverna att anstränga sig än andra. Ett 

exempel var uppgiften I spy ½ (bilaga F). Trots att detta var den första uppgiften som 

eleverna arbetade med var de mycket engagerade, något som kan ha berott på att det var 

en uppgift som var av typen nära golvet/högt i tak. Alla eleverna förstod vad de skulle 

göra, och de kunde sedan arbeta på sin nivå. Den gick också att utveckla och göra svårare. 

Alla uppgifterna var mer eller mindre nära golvet/högt i tak-uppgifter och de uppgifter 

som var lättast att förstå var de som eleverna tog sig an mest engagerat. Det är en 

förutsättning att uppgifterna är konstruerade på det sättet för att lyckas med 

undervisningen i en heterogen klass (Boaler, 2017). I de uppgifter som var svårare att 

motivera hos vissa elever fanns oftast ett större hinder (Dweck, 2008), som uppgiften där 

vissa elever tyckte att det var jobbigt att klippa (bilaga G). Även den sista uppgiften, 

Pixlade fraktioner (bilaga H) tyckte några elever var jobbig efter ett tag. Denna uppgift 

krävde både att de tog sig an utmaningar och att de ansträngde sig eftersom de prövade 

sig fram i början och det blev nästan garanterat fel, då gällde det att de inte gav upp 

(Dweck, 2008). 
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Att de elever som hade minst dynamiskt mindset innan aktionen ökade mest är kanske inte 

konstigt eftersom de hade störst marginaler, men det kan peka på att undervisningen 

hjälper till att stärka det dynamiska mindsetet hos de elever som har störst behov av det. 

Det var även dessa elever som ökade sitt resultat mest på det första testen RB1-RB3, 

vilket går i linje med vad Boaler (2017) påstod, att det är de lågpresterande eleverna med 

lågt självförtroende som vinner mest på ett undervisningssätt som gynnar dynamiskt 

mindset.  

 

Elevernas kunskapsförändring 

I den här studien förbättrade sig eleverna som hade minst kunskaper innan aktionen mest. 

Detta kan ha flera olika orsaker. Nottingham (2013) har en modell, som bygger på 

psykologen Lev Vygotskijs idéer om proximal utvecklingszon. Nottingham anser att vi 

kan antingen befinna oss i övningszon eller inlärningszon (se figur 6). 

 
Figur 6 (Nottingham, 2013, s. 67) 

Det kan vara så att eleverna som hade minst kunskaper befann sig större del av 

undervisningen i inlärningszonen, jämfört med de som hade större kunskaper, vilket 

gjorde att de utvecklade sina kunskaper mer. De elever som befinner sig i övningszonen 

befäster befintliga kunskaper, vilket i och för sig kan vara fördelaktigt, men de lär sig 

inget nytt och det gäller att hitta en balans mellan hur mycket tid som spenderas i 

övningszon kontra inlärningszon (Nottingham, 2013). Att de inte förbättrade sig mer kan 
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visa på att uppgifterna inte var tillräckligt öppna för att utmana eleverna med mest 

kunskap. En annan anledning till att eleverna med högre kunskaper inte verkade utvecklas 

lika mycket som de andra eleverna kan ha varit att diagnoserna inte testade allt som de lärt 

sig. Diagnoserna bestod, som nämnts tidigare, av uppgifter som främst prövar 

procedurförmåga (bilaga C och D) och eleverna fick inte möjlighet att visa om deras 

kommunikations- och resonemangsförmåga hade ökat.  

Studien har visat att det är möjligt att undervisa med hjälp av öppna uppgifter i en liten 

åldersblandad grupp. En möjlighet med den här typen av undervisning är att komma ifrån 

allt för mycket individuellt arbete. Att arbeta i läroböcker har visat sig främst behandla 

procedurkunskap (Boesen m.fl., 2014) och uppgifter i läroböcker är oftast stängda 

uppgifter som inte gynnar ett dynamiskt mindset (Dweck, 2017; Pehkonen, 1997). 

Eftersom det är vanligare med individuellt arbete i åldersblandade klasser än i 

åldershomogena (Vinterek, 2003) och det även i åldershomogena klasser är det 

dominerande arbetssättet (Boesen m.fl., 2014; Holgersson, 2015; Skolverket, 2009) är det 

värdefullt att hitta arbetssätt som tränar eleverna i andra förmågor än procedurkunskap.  

Trots att diagnoserna kanske inte är helt rättvisande går det att se att eleverna med lägst 

kunskap har ökat både sin kunskap och mindset. Detta gör att det kan vara ett sätt att 

prova att arbeta som speciallärare. Att det går att arbeta med samma uppgifter trots att 

eleverna har olika kunskaper gynnar den gemenskapsorienterade inkluderingen (Nilholm 

& Göransson, 2013). Fungerade det i en åldersblandad klass finns det skäl att pröva det 

även i en åldershomogen klass trots att kunskapsspridningen är stor. En utmaning är att 

hitta uppgifter som går att utveckla för att även elever med stora kunskaper ska få 

möjlighet att utvecklas. Under 2008-2013 testades svenska elever i åk 8 och första året på 

gymnasiet på bland annat bråkuppgifter. De hade ungefär samma lösningsfrekvens, vilket 

visade att det inte verkade skett någon större kunskapsutveckling för de flesta eleverna 

mellan årskurs 8 och gymnasiet (Nagy, 2017). Dessutom visade resultat från TIMSS-

studier att svenska elever mellan åk 4 och åk 8 lärde sig mindre, eller annat, än vad elever 

i andra jämförbara länder gjorde (Nagy, 2017). Det är alltså avgörande att hitta uppgifter 

som gör att alla eleverna har möjlighet att utvecklas och inte fastna i övningszonen 

(Nottingham, 2013).  



 

 32

   

   

Elevernas deltagande i undervisningen 

Definitionen på att delta i undervisningen är, i den här studien, att eleven deltog i 

klassdiskussioner, gjorde så gott hen kunde och var involverad i gruppuppgifter och inte 

gav upp. 

Utifrån denna definition på deltagande kunde utläsas i dagboksanteckningar, att eleverna 

som deltog mest aktivt var de som hade mest kunskap utifrån resultatet i den första 

diagnosen. De deltog i diskussioner både före och efter uppgiften, satte igång när de fått 

en uppgift och var involverade i grupparbetet. Även de elever som hade lite lägre 

kunskapsnivå i den första diagnosen var oftast aktiva i diskussionerna i början av 

lektionen, men kunde ha lite svårt att komma igång med själva uppgiften och behövde vid 

en del av uppgifterna en hel del stöttning. Med tanke på hur elevernas mindset och deras 

kunskapsresultat förändrades under aktionen kan en förklaring vara att uppgifterna var 

relativt enkla för eleverna med högre kunskap, vilket innebar att de i och för sig 

ansträngde sig och jobbade med de uppgifter de fick, men att de varken stötte på några 

hinder eller några större utmaningar (Dweck, 2008), de var till stor del kvar i 

övningszonen (Nottingham, 2013). För eleverna med lägre kunskaper var uppgifterna mer 

utmanande, vilket gjorde att de stötte på mer svårigheter vilket gjorde att de fick träna på 

att fortsätta trots att de stötte på hinder och utmaningar (Dweck, 2008).  

Forskning visar att för att elever ska ha möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor 

krävs att eleverna får möjlighet att diskutera matematik och dela med sig av sina tankar 

(Boaler, 1998; Runesson, 1994). De lektioner som visade sig mest framgångsrika, ur 

deltagandesynpunkt, var de där eleverna hade givande diskussioner i grupperna medan de 

som upplevdes som minst lyckade var de där grupparbetet inte fungerade av någon 

anledning. Det finns stora pedagogiska vinster med ett målinriktat grupparbete, men det 

kräver inskolning för att eleverna verkligen ska ta hänsyn till varandra och ta ansvar för 

varandras lärande. Det är annars lätt att en eller två elever i en grupp står för allt arbetet, 

och också har mest ut av undervisningen (Löwing, 2006). Läraren behöver uppmuntra 

eleverna att diskutera lösningar med varandra, men även modellera hur eleverna kan 

kommunicera matematik i klassrummet (Boaler, 2008; Pfister m.fl., 2015). Detta behöver 

arbetas med mycket och kräver mer tid än de fyra veckor som fanns för den här aktionen. 
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Det kan vara extra viktigt att arbeta med gruppdynamiken när det är stor åldersspridning, i 

den här studien gick att se att det hände att eleverna med störst kunskap tog kommandot 

när grupperna innehöll elever med stor kunskapsspridning. Men det visade sig också att 

eleverna med mer kunskap förklarade för de med mindre, något som gynnar alla elever 

(Fohlin m.fl., 2017; Wiliam & Leahy, 2015). Det är därför viktigt att träna eleverna på att 

arbeta i grupp på ett sätt som ger alla elever möjlighet att delta och utvecklas (Boaler, 

2017; Fohlin m.fl., 2017). Eftersom det är en liten klass var det bra att det gick att dela på 

olika sätt, men uppdelningen var tvungen att ske medvetet. Vissa uppgifter passade bättre 

för ett visst sätt att dela grupperna än andra. De uppgifter som passade bäst att ha 

heterogena grupper var de som var av spelkaraktär medan det var mer gynnsamt att ha 

homogena grupper i de mer undersökande uppgifterna. 

Planering och genomförande av en aktionsforskning 

Aktionsforskning kritiseras ofta för att vara partisk och icke-objektiv eftersom forskaren 

deltar i processen (Andersson, 2011; Denscombe, 2014; Nilholm, 2012). Hur detta har 

hanterats i den här studien kommer här diskuteras i relation till Herr och Anderssons 

(2005) mål för aktionsforskning. Därefter kommer datainsamlingsmetoderna att 

diskuteras.  

Genererande av ny kunskap. Hur ”bra” forskning är bedöms ofta genom peer review, 

vilket innebär att andra forskare granskar studien som gjorts. Bryman (2011) anser att den 

forskning som gjorts ska ges till kollegor, som ska granska den när den börjar bli färdig 

för att bedöma kvalitén och avgöra om slutsatserna är berättigade. I den här studien har 75 

% -seminariet använts för detta ändamål. Eftersom aktionsforskning automatiskt gör att 

det blir en småskalig studie innebär det att det är svårt att generalisera resultaten utanför 

den egna verksamheten (Denscombe, 2014). Även om denna studie gjorts på ett begränsat 

urval på endast sex elever pekar resultaten, som nämnts tidigare, på att det skulle kunna 

vara värt att prova detta sätt att arbeta i andra grupperingar för att gynna ett inkluderande 

arbetssätt. Denna studie tillför något till befintlig forskning eftersom väldigt lite studier är 

gjorda på matematikundervisning i åldersblandade grupper (Little, 2001; Smit & Engeli, 

2015). 



 

 34

   

   

Handlingsorienterade resultat. Herr och Andersson (2005) menar att ett sätt att visa att en 

aktionsstudie har validitet är att visa till vilken grad som studien svarar på det problem 

som ledde till att studien gjordes. I korthet var problemet som ledde till studien att det 

finns svårigheter i att undervisa matematik i en åldersblandad klass eftersom 

kunskapsskillnaderna är stora. Detta gör att det ofta blir mycket räkning i böckerna för 

eleverna (Runesson, 1994). Att hitta en lösning på det här har inte helt uppnåtts, vilket inte 

heller är realistiskt efter den korta tid som studien pågått, men vissa pusselbitar för att 

uppnå en mer kommunikativ matematik, som hjälper eleverna att utveckla ett dynamiskt 

mindset, har hittats. 

Både forskare och deltagare utbildats. Deltagarna i den här studien har varit eleverna och 

hur deras mindset och kunskaper har ändrats kan läsas tidigare i studien (s. 23). Det går att 

se att många elever utvecklats, både deras matematikkunskaper och till viss del deras 

mindset. Även jag, som är forskare i den här studien, har utvecklats. Folkesson (2012) 

skriver att aktionsforskning ska tillföra systematik och aktuell forskning till verksamheten 

och detta har verkligen skett. Jag har fått möjlighet att läsa aktuell forskning inom många 

olika fält som en speciallärare i matematik kan ha nytta av. En stor del av forskningen har 

handlat om dynamiskt mindset och hur detta kan användas i matematikundervisningen. En 

annan del har handlat om matematikundervisning i åldersblandade klasser, något som det 

inte finns så mycket tidigare forskning om och denna forskning hade jag inte kommit i 

kontakt med innan studien genomfördes. En annan stor vinst är att jag har lärt mig att hitta 

och läsa användbar forskning som fungerar att använda när undervisning planeras. 

Folkessons (2012) diskussion om att aktionsforskning är ett effektivt sätt att överbygga 

klyftor mellan teori och praktik har stämt bra med min praktik. Till sist måste jag tillägga 

att även mitt dynamiska mindset har stärkts av att lära mig mer om hur hjärnan fungerar 

och fått tränat på att använda detta i praktiken. 

Resultaten ska vara relevanta i den lokala praktiken. Herr och Andersson (2005) anser att 

alla som är involverade i verksamheten där forskningen pågår ska ha nytta av den. Även 

om inga av de andra lärarna som är involverade i verksamheten varit aktivt delaktiga i 

studien finns det delar i resultatet som är användbart i andra ämnen än matematik, framför 

allt delarna om mindset. Bryman (2011) anser att resultatet av studien ska rapporteras 

tillbaka till de personer som är en del av den verksamhet som undersökts. Detta har 
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tillmötesgåtts genom att resultatet diskuterats tillsammans med de lärare som är 

verksamma i klassen, för att se om de känner igen de händelser som dokumenterats. 

En sund och ändamålsenlig metodologi. Folkesson (2012) och Bryman (2011) refererar 

Lincoln och Guba från 1985 som argumenterar för att det är mottagaren själv som måste 

avgöra om forskningen är trovärdig och överförbar på den egna verksamheten. Detta 

bygger dock att det finns en så kallad ”thick description”, vilket innebär att studien 

innehåller tillräckligt med data för att läsare ska kunna avgöra detta. Studien har därför 

beskrivits så noggrant som möjligt för att läsarna själv ska kunna avgöra om de har nytta 

av resultatet. På samma sätt har problemformuleringar, urval och dagboksanteckningar 

beskrivits noggrant (Bryman, 2011). En svag punkt i studien är att observationerna 

genomfördes samtidigt som undervisning bedrevs. Det var svårt att hinna skriva under 

lektionen och det är risk att händelser glömdes bort innan de blev nerskrivna. Det är i en 

sådan situation svårt att hinna höra vad alla elever säger och gör och det finns därför risk 

att viktig information går förlorad. En förbättring hade varit att vara flera deltagare som 

observerade varandras lektioner. Inom aktionsforskning är det svårt att vara helt objektiv 

till sin egen aktion. För att motverka detta i största möjliga mån har handledare och 

kurskollegor använts för att granska studien. Dagboksanteckningar, diagnoser och enkäter 

har använts för att dokumentera och samla in så mycket objektiv information som möjligt.  

Datainsamlingsmetoder 

För att få kunskap om elevernas mindset användes en enkät. De flesta eleverna fick högt 

dynamiskt mindset redan i första testet, vilket gjorde att det var svårt att avgöra om deras 

mindset blev mer dynamiskt av undervisningen. Att eleverna fick så högt mindset var 

kanske helt riktigt, men kan också ha berott på att de visste ungefär vad de förväntades 

svara. Karolinska institutet (Högman, Gustavsson, & Rudman, 2016) har utformat ett 

mindsettest med flera svarsalternativ på varje fråga, istället för bara sant eller falskt. Detta 

kan eventuellt vara ett mer nyanserat sätt att mäta på. Den enkäten är inte utarbetad för 

barn utan testad på högskolestudenter och betydligt mer omfattande än den som användes 

i den här studien. Observationer och dagboksanteckningar var ett bra komplement till den 

övriga datainsamlingen. Anteckningarna visade att eleverna inte alltid verkade ha så 

dynamiskt mindset som enkäterna visade. Ett sätt att göra studien mer tillförlitlig hade 

kunna vara att observera eleverna på andra lektioner, tillsammans med andra lärare, för att 
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ytterligare kunna jämföra hur dynamiskt deras mindset var i olika situationer, ett annat sätt 

skulle kunna vara att genomföra ljudinspelningar. Även om det är svårt att mäta mindset 

på ett exakt sätt spelar det kanske inte så stor roll hur högt/lågt dynamiskt mindset 

eleverna har på en skala, utan det viktiga är att undervisa på ett sätt som gör att eleverna 

ser på sitt lärande med ett ökat dynamiskt mindset.  

Diagnoserna var hämtade från Skolverket och valdes eftersom de är väl utprovade. De 

prövar procedurkunskaper men inte så mycket kommunikations- och resonemangsförmåga 

och detta gjorde att de kanske inte var helt rättvisa i bedömningen av hur eleverna hade 

utvecklats. Det gick ändå att utläsa att de flesta eleverna hade utvecklat även 

procedurförmågan. Dessa diagnoser hade kunnat kompletteras med till exempel ett 

muntligt test för att få ett bredare material att bedöma elevernas kunskapsutveckling i. 

 

Slutord och fortsatt forskning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om det går att stödja elevers mindset 

genom att undervisa om dynamiskt mindset samt med öppna uppgifter. Detta med 

utgångspunkt i att det är svårt att genomföra bra matematikundervisning i en 

åldersblandad klass. Resultatet i studien visade att alla eleverna hade relativt dynamiskt 

mindset från början men att eleverna som utvecklades mest under de fyra veckorna, var 

eleverna med minst dynamiskt mindset. Även om enkäten inte visade så stor skillnad i 

mindset före och efter aktionen, visade eleverna under lektionerna att de tränade på att 

anstränga sig och ta sig an utmaningar, något som forskning (Blackwell m.fl., 2007; 

Yeager & Dweck, 2012) visat gynnar elevernas kunskapsutveckling. Det visade sig att det 

var i stort sett samma elever som hade lägst dynamiskt mindset som hade lägst kunskaper 

i matematikområdet som genomfördes. Det var även de eleverna som ökade sin kunskap 

mest under studiens gång.  

Att eleverna med minst kunskaper förbättrade sig när de jobbade med de här uppgifterna 

är glädjande, det är ett steg i rätt riktning för matematikundervisningen i åldersblandade 

klasser. Detta är en metod att använda för att göra matematiken mer öppen. Utmaningen är 
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att det är svårt att hitta uppgifter som är tillräckligt öppna för att passa alla elever från 

årskurs 3-6, inom alla områden.  

Även om elevernas mindset inte ökade så mycket enligt de tester som gjordes har mitt 

mindset definitivt blivit mer dynamiskt. Mitt sätt att ta mig an undervisningen och 

eleverna har ändrats drastiskt. Om en elev säger att det är en svår/jobbig uppgift är min 

reaktion oftast ”bra, då lär du dig något” istället för innan, när det var ”jag vet men kämpa 

på”. När jag tidigare kunde gräma mig för att jag skulle ha en lektion där jag visste att 

innehållet var svårt att ta till sig, kan jag nu se en utmaning i det. Dweck (2017), skriver 

också att för att eleverna ska kunna utveckla ett dynamiskt mindset måste lärare och 

föräldrar uppmuntra rätt saker. Många gånger är det lätt som lärare att tycka att det var en 

lyckad lektion för att alla eleverna jobbar på och verkar engagerade. Jag har lärt mig att 

det kanske inte alltid är det som ska eftersträvas. Den här studien har visat mig att det inte 

alltid är eleverna som verkar mest engagerade som lär sig mest.  

Nu ser jag fram emot att fortsätta det arbete jag påbörjat. Fortsätta att få eleverna med 

lägst kunskaper att utvecklas, men även hitta fler sätt att få eleverna med högre kunskaper 

att utvecklas ännu mer. Skolverket (2011a) lyfter fram att samverkan med högskolor är en 

framgångsfaktor när ett nytt arbetssätt ska införas. Det hade varit intressant att utöka det 

här projektet genom att arbeta tillsammans med andra lärare under en längre tidsperiod i 

ett aktionsforskningsprojekt. Dels för att det är lärorikt att samarbeta med andra lärare, 

dels för att det behövs mer forskning på hur mindset kan påverka matematikinlärningen i 

en svensk kontext.  
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Bilaga A 
 
Observationsprotokoll 

Start på lektionen 

Prata om vad vi gjorde förra gången. Vilka är med i diskussionen? Vad kommer de ihåg? 

Mindsetinslag 

 

Vad handlade aktiviteten om? 

 

Uppstart 

Var alla eleverna delaktiga 

Förstod de instruktionerna? Vad vill jag att de ska förstå?  

 

Aktivitet 

Vilka jobbade ihop? 

Förstod de vad de skulle göra? 

Var de delaktiga?  

 

Vad menar jag med delaktig? (a) eleven deltar i klassrumsdiskussionen 

(b) eleven arbetar så hårt hen kan (c) eleven verkar vara involverad i arbetet i gruppen 

and (d) eleven är uthållig 

 

Verkar någon tycka det är för svårt/för lätt? 

Försöker de själva eller vill de ha hjälp fort? 

 

Diskutera 

Vilka elever var aktiva? 
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Enkät om mindset                 Bilaga B 

1. Om jag behöver jobba hårt på något så betyder det att jag inte är smart. 

Sant    Falskt 

2. Jag gillar att prova saker som är svåra. 

Sant    Falskt 

3. När jag gör fel blir jag generad. 

Sant    Falskt 

4. Jag gillar när folk säger att jag är smart. 

Sant    Falskt 

5. Jag ger oftast upp om något är svårt eller jobbigt. 

Sant    Falskt 

6. Jag blir inte ledsen om jag gör fel. Det hjälper mig att lära mig nya saker. 

Sant    Falskt 

7. Det finns vissa saker jag aldrig kommer att bli bra på. 

Sant    Falsk 

8. Alla kan lära sig det de vill, om man jobbar hårt. 

Sant    Falskt 

9. Människor är födda dumma, medel eller smarta och det går inte att ändra på. 

Sant    Falskt 

10. Om jag gör mitt bästa blir jag stolt, även om det inte är perfekt. 

Sant    Falskt 
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Del av Diagnos RB1                           Bilaga C 
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Del av diagnos RB 5                                                                                                Bilaga D
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Lista över utförda lektioner    Bilaga E 

Uppgift Innehåll Tid Bok Mål 

Understanding ½: I 
spy 1/2 

Visualize 

Hitta halva och 
förstå 
förhållandet 
mellan 1 och 1/2 

60 min 3 Få förståelse för hur ½ och 1 
relaterar till varandra och beror 
av varandra.  

Seeing fraction: 
The parts and the 
Whole: Seeing 
parts and wholes 

Visualize  

Upptäcka 
förhållandet 
mellan del och 
hel med hjälp av 
pattern blocks. 

65 min 3 Få förståelse för hur delen och 
det hela hänger ihop och beror 
på varandra.  

Seeing fraction: 
The parts and the 
Whole: Cover, cut 
and sort 

Play 

Hitta olika sätt 
att se olika bråk 

100 min 3 Få fördjupad förståelse för hur 
delen och det hela hänger ihop 
och beror på varandra.  

Modeling with unit 
fractions: 
Perplexing 
measures 

Visualize 

Mäta med 
bråklinjal 

60-70 min 4 Få förståelse för hur bråk kan 
användas i samband med längd. 

Modeling with unit 
fractions: Tangram 
Designs 

Play 

Bygga bråk 
mindre, lika 
eller större än en 
hel.  

70- min 4 Få förståelse för hur man med 
hjälp av mindre bråk kan bygga 
ett större bråk. 

Modeling with unit 
fractions: Pixelated 
Fractions 

Investigate 

Arbeta med 
pussel som 
relaterar till bråk 
och area 

60 min 4 Få chans att utforska bråk och 
area och fördjupa sin förståelse 
för att olika bråk kan vara lika 
stora.  
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I spy ½       Bilaga F 

(Översatt från Mindset Mathematics 3) 

Eleverna bygger upp en djup och flexibel förståelse av ½ och 1 hel genom att hitta ½ i 
komplexa geometriska bilder. 

 

Aktivitet Tid Beskrivning Material 

Uppstart 5-10 min Visa eleverna I spy 
close-up bladet och fråga 
dem var de ser en halv i 
bilden. Eleverna pratar 
med varandra och delar 
sedan med resten av 
klassen. Visa i bilden hur 
de ska markera hur de 
tänker på sina bilder, visa 
både den hela och den 
halva. 

I spy ½ close-up bladet, 
på whiteboarden. Scanna 
in! 

Utforska 20-30 min Jobba i par. Använd hela 
I spy 1/2 -bilden. Försök 
hitta så många ½ som 
möjligt. För varje ½ de 
hittar ska de markera den 
och sedan rita den på 
dot-papper för att göra 
deras tänkande klarare.   

● I spy ½ papper, 
ett per par. 

● Prickpapper, 
minst ett per 
par. 

● Färgpennor 

Diskussion 15 min Paren delar med sig av 
de halvor de har hittat på 
sin bild. Rita in dem på 
bilden på whiteboarden 
förklara hur de visste att 
det var ½. Diskutera 
strategier eleverna 
använde och hur de 
visste att de såg ½.  

I spy-bild på white 
boarden. Scanna! 

Utvidga 25-30 min Eleverna kan försöka 
hitta ½ på en mer 
utmanande bild. För 
varje ½ de hittade så ska 
de rita in den och rita den 
på dot papper. Diskutera 
hur de tänkte när det var 
tre färger i bilden.  

● I spy 1/2 : 
Challenge 
papper, ett per 
par 

● Prickpapper, 
minst ett per 
par. 

● Färgpennor 

 

 



 

 55

   

   

Utforska 

Ge paren en kopia av I spy ½ papper och färger för att hitta så många olika ½ som möjligt. 
Eleverna markerar de hela och skriver var den ½ är. Uppmuntra eleverna att hitta kreativa 
sätt att hitta ½. ½ behöver inte vara i en bit, utan kan vara uppbyggd av flera delar. Detta 
är ett viktigt koncept för att förstå förlänga och förkorta bråk. För varje hel och ½ eleverna 
hittar ska de rita den hela och halva på prickpapper. Se till att fråga eleverna när du går 
runt, hur vet du att varje del är ½? 

 
Hämtad ur Mindset Mathematics 3, sid 159 

Exit ticket 

Hur kan du se att någonting är ½ av en hel? 
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Modellera med bråk: Tangram design    Bilaga G 

(Översatt från Mindset mathematics 4) 

I den här aktiviteten använder eleverna tangram för att bygga bråk som är mindre, lika 
eller större än på massa olika sätt. Eleverna diskuterar hur man ser vilken bråk varje del av 
tangramet representerar, bygga ett större bråk.  

 

Aktivitet Tid Beskrivning Material 

Uppstart 10 min Introducera tangram och 
gör observationer om 
formen. Om vi definierar 
hela kvadraten som en 
hel, på vilka andra sätt 
kan vi använda bitarna 
för att göra en hel.   

Tangram set, arrangerade 
i en kvadrat.  

Play  20+ min Eleverna arbetar i par för 
att bestämma vilket bråk 
av det hela varje del 
representerar. Eleverna 
använder många kopior 
av tangramset för att hitta 
nya vägar att göra en 
kvadrat som är lika stor 
som originalet och gör en 
poster av lösningarna. 

● Tangram set, 
flera per grupp 

● Tejp eller lim 
● Papper att sätta 

upp lösningarna 
på  och pennor.  

Diskutera 10 min Diskutera de olika 
kvadraterna som eleverna 
gjort och hur bråk har 
hjälpt dem att komma 
fram till hur de kan göra 
nya. Dela kreativa 
lösningar.  

Elevposters 

Play 30 min Eleverna använder nu 
tangramset för att bilda 
olika representationer av 
½, 9/16, ¾, ⅞, 1, 11/2, 
eller 7/4. De får välja 
själva. Paren gör posters 
för att visa sina 
lösningar.  

● Tangram, 
många kopior 
per par.  

● Tejp eller lim 
● Posters och 

pennor 

Diskutera 15 min Diskutera hur elverna 
använder tangram 
delarna för att bilda olika 
bråk. Eleverna stryker 
under de mest krativ 
lösnignarna och 

Elevernas posters 
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diskuterar varför vissa 
bråk är svårare än andra 
att konstruera med 
tangram . 

Utvidga 30+ min Eleverna gör sitt eget 
tangram, med andra 
former genom att dela 
upp en kvadrat som har 
samma storlek som 
tangram. Sedan försöker 
de använda sina delar för 
att konstruera ett bråk 
som de väljer och 
undersöker vilka bråk 
som är användbara för att 
konsturera. 

● Shape set mall, 
flera per grupp 

● Tejp eller lim 
● Poster och 

pennor 

 

Play 

● Arbeta i par. Be eleverna att bestämma följande: 
● Vilken del av det hela är varje del? 
● Hur kan delarna användas för att göra en ny kvadrat, lika stor som originalet? 
● Hur många olika kvadrater kan ni göra? 

 

Eleverna behöver använda många exemplar av tangramet för att lösa problemet. Be 
eleverna att använda en tangramkvadrat för att visa hur stor varje del är och att visa bevis 
på att den är så stor. Eleven kan sen klippa ut flera set av tangram för att konstruera nya 
kvadrater i samma storlek som originalet. När eleverna kommit på en ny kvadrat be dem 
limma upp den på ett papper. Eleverna ska också skriva hur stor varje del av den hela det 
är i bråkform. 

Play 

Kvadraten vi jobbat med är vår hela, eller 1. I nästa undersökning får eleverna välja 
mellan bråken nedan och bygga så många olika sätt som möjligt för att bygga det bråket.  

 

½  9/16  ¾  ⅞
  1  1 1/2  7/4 
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Eleverna kan återigen klippa ut tangram från mallen och limma upp lösningen på en 
poster. 

Eleverna ska också märka delarna med det bråk som det representerar. Det kan bli vilken 
form som helst, inte bara kvadrater. Uppmuntra eleverna att försöka bygga olika bråk och 
även göra flera lösningar för de bråk de bygger. Genom att bygga flera modeller för ett 
bråk så får de fundera på hur de använder enhetsbråken på olika sätt och jobba med hur 
olika bråk är lika stora ex ½ = 2/4.  

Reflektera 

Vad gör ett bråk lättare eller svårare att bygga? 
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Modellera bråk: Pixlade fraktioner    Bilaga H 

(Översatt från Mindest mathematics 4) 

I den här undersökningen ska eleverna jobba med ett pussel som relaterar till bråk och 
area. Eleverna tittar efter enhetsbråk i en grid där bråkdelar är skuggade kvadrater i bilden. 
De formar rektanglar som delar upp bilden i mindre delar där de skuggade kvadraterna 
representerar bråken de letar efter.  

Aktivitet Tid Beskrivning Material 

Uppstart 10 min Visa pusslet, vilket djur 
är jag? Be eleverna i säg 
vilket djur det är. Be dem 
börja lösa pusslet i små 
grupper. Innan de är 
klara be dem förklara 
vilka strategier de 
använder för att lösa 
pusslet. 

“Vilket djur är jag” att 
visa på tavlan och ett ex 
per grupp. 

Utforska 20 min Ge varje grupp av elever 
kopior av pusslen. De 
dem arbeta med ett 
pussel och fortsätta till 
nästa när de är färdiga 
med ett. När gruppen har 
en lösning be dem ha ett 
bevis för att lösningen är 
korrekt.  

● Pusselkopior till 
grupperna. 4 
olika pussel. 

● Linjaler 

Diskutera 10+ min  Som klass, diskutera 
strategierna som eleverna 
använt. Dela lösningar 
och bevis som eleverna 
förberett. Diskutera hur 
de använt enhetsbråk och 
lika bråk.  

 

Utvidga 20+ min Ge eleverna ett tomt 
rutpapper så att de kan 
göra sitt eget bråk pussel.  

Rutpaper 
Pennor 
Linjal 

 

Utforska 

Be eleverna att utforska olika pussel i små grupper. De kan jobba med vilket som helst av 
pusslen. Om de fastnar på ett, så kan de fortsätta med ett annat. De behöver inte göras i en 
viss ordning. Även matematiker tar pauser från utmanande jobb.  
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När de löst ett pussel, be dem bevisa att deras lösning är riktig. Är där mer än ett sätt att 
lösa pusslet? 

 

Reflektion 

Vilken strategi fann du hjälpsam för att lösa bråkpusslen? 

 

Exempel på bilder i Mindset Mathematics 4, s 138-139  
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Modellera med bråk: Förbryllande mätningar    Bilaga I 

(Översatt från Mindset Mathematics 4) 

I den här aktiviteten bygger eleverna en tallinje med bråkvärden som deras egen enhet för 
att mäta. Eleverna ska mäta objekt och använda bråk som värden på tallinjen.  

Aktivitet Tid Beskrivning Material 

Uppstart 5 min Visa ditt eget måttband 
och visa eleverna hur 
man mäter ett föremål 
med den. När du visar 
linjalen fråga eleverna 
hur man beskriver 
mätlängd. Skriv ner 
några exempel. 

Lärargjort måttband 

Utforska  30 min Eleverna ska göra sitt 
eget måttband, ge 
mätenheten ett namn och 
välja tre saker i rummet 
som de ska mäta och 
sätta en etikett på .  
Eleverna bildar en visuell 
utställning av de saker de 
har mätt, med en lapp 
som visar måttet. 

● Långa remsor 
av papper, minst 
60 cm långa. 
Varje remsa ska 
ha olika längd. 
Det är bra att 
använda 
kvittorullepappe
r.  

● Färgade pennor 
● Föremål som 

klassen kan 
mäta. 

● Papper för att 
skriva ner och 
sätta på 
föremålen som 
de mätt.  

Diskutera 10 min Eleverna utforskar en 
annan grupps mätföremål 
och bekräftar den enhet 
den andra gruppen 
använt.  
Eleverna ger feedback 
till gruppen och andra 
föremål som gruppen har 
mätt, genom att använda 
deras mätlinjal.  
Eleverna delar sina 
erfarenheter av att göra 
sin egen mätenhet som 
har bråk som enhet.  

 

Utveckla 20+ min Genom att få föremål och 
mått från en annan grupp 
ska eleverna återskapa 
den mätlinjal som den 
gruppen använde. 

Papper i remsor som 
varje grupp får klippa 
själva för att bestämma 
hur långa de ska var.  
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Aktivitet 

Utforska 

Ge varje par av elever en olika långt pappersremsa. Detta papper representerar 
mätenheten. Tala om för eleverna att längden av pappret representerar 2 enheter. Visa dem 
hur de viker pappersremsan flera gånger för att dela in det i mindre enheter. Det är enklast 
att markera efter varje vik. Be dem vika och markera så att de kan använda det till att mäta 
saker. Efter första viket kan de märka 0, 1 och 2 enheter. Efter nästa vik kan de märka 
halva enheter; efter nästa fjärdedelar osv. tills de kommer till sextondelar. När eleverna 
har märkt ut alla enheter så kan de skriva i alla likavärdiga bråk, eller så kan de bara skriva 
de förenklade bråken. Eftersom de använder olika längd på sina måttband så kommer 
deras mätenheter att bli olika.  

 

Nästa del av uppgiften är att varje grupp ska välja tre vanliga föremål från klassrummet 
och mäta dem. När de mäter dem ska de använda exakta mått och göra beskrivande 
anteckningar om vad de mätt och hur långt det var, med deras enhet. De måste beskriva 
tydligt så att en annan grupp förstår hur de mätt. När de mätt tre föremål ska de göra en 
utställning i rummet och märka upp föremålen med mått och hur de mätt dem.  

 

Diskutera 

När eleverna har gjort sin utställning ska grupperna gå runt och kolla om de får samma 
mått, genom att använda samma måttband som använts från början. Eleverna kan ge 
feedback på lapparna. Tycker de att det stämmer? eller får de något annat? Man kan 
utveckla uppgiften genom att hitta andra föremål att sätta till och mäta med det måttband 
som använts. Sedan kan gruppen som gjorde utställningen kolla att de får samma längd.  

 

 

 

Exit ticket: Hur kan bråk vara användbart när man ska mäta något? 
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Informationsbrev till vårdnadshavare    Bilaga J 

Till vårdnadshavare till elever i årskurs 3-6. 

Samtidigt som jag arbetar så studerar jag på Speciallärarprogrammet med inriktning mot 

matematikutveckling. Under den här terminen kommer jag att skriva mitt examensarbete. Syftet 

med den här studien är att undersöka hur man kan använda uppgifter som passar elever i 

olika åldrar och som främjar kommunikation mellan elever, för att undervisa i en 

åldersblandad klass. Jag vill även se i vilken utsträckning undervisningen ändrar deras 

inställning till sitt lärande i matematik. 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras under vecka 41-45 och kommer att bestå av att jag undervisar ett 

arbetsområde i matematik där eleverna kommer att få uppgifter som är öppna, vilket innebär att de 

kan varieras så att de passar eleven utifrån den kunskap eleven har. Jag kommer även att undervisa 

eleverna om hur man lär sig matematik och hur inställningen till matematik påverkar hur och vad 

man lär sig.  

De data som samlas in kommer endast att användas till min studie. Insamlandet av information 

kommer att ske genom mina anteckningar och genom att eleverna genomför en enkät om mindset 

och ett kunskapstest före och efter undervisningsperioden. Studien kommer att behandlas med full 

konfidentialitet, skolan och enskilda deltagare kommer inte att kunna identifieras. Resultaten 

kommer inte att spridas eller utlånas för kommersiellt bruk och all insamlad data kommer att 

kasseras efter att studien publicerats. Studien kommer att publiceras på Umeå Universitet. 

Om ni har några frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er till mig. 

Med vänliga hälsningar 

Carolina Johansson 

Tel: xxx  

Email: carolina.johansson@xxx.se 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att mitt/mina barn deltar i studien. Jag kan när som helst 

under studiens gång dra tillbaka mitt samtycke. 

☐ Jag samtycker inte till att mitt/mina barn deltar i studien. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

Ta med talongen tillbaka till skolan ifylld.  

 

 

 

 

 

 


