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Abstract 

The aim of this qualitative case study is to describe and understand what perception 

students have about their learning in mathematics, and how mathematics teaching can 

provide the preconditions for all students' mathematical development. The theoretical 

framework of the study describes a growth mindset as a success factor in mathematics 

learning. A growth mindset can be promoted with qualitative good teaching based on 

research and a formative way of working. With empirical evidence from classroom 

observations, as well as student and teacher interviews, the student's ability to study 

mathematics with regard to these factors was examined. The result reveals a mathematics 

education based on research and proven experience, which in many ways promotes 

learning and stimulates a growth mindset. However, the study is unambiguous that 

students can be more exposed to challenges in their learning. Teaching should also be 

conducted so that mistakes and an analysis of these are seen as part of the learning. In this 

regard, a good social climate in the classroom and good relationships are important. The 

result reveals that the majority of students experiencing insecurity to express mathematical 

thoughts, in danger of being judged, revealed or abandoned. 
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Inledning 

Sedan urminnes tider har människan använt sig av matematik för att få förståelse för 

omvärlden och skapa reda bland sina tillgångar. Människan har dessutom en medfödd 

förmåga att uppfatta antal och att utföra grupperingar av mängder (Butterworth, 1999). 

Detta till trots har matematiken kommit att bli något av ett mytomspunnet ämne som 

klassats som något för de smarta och av många upplevs som en sifferhantering utan 

mening (Boaler, 2017; Lunde, 2011). “Man är smart om man kan matte”, säger eleverna 

själva. “Man ska svara snabbt och rätt”, menar de ofta. Föreställningarna om lärande kan 

kopplas till något som benämns som statiskt mindset (Dweck, 2017). Ett statiskt mindset 

innebär i korthet att lärande är i direkt relation till den begåvning du fötts med. Forskning 

visar att dessa föreställningar om lärande inte sammanfaller med hur människor lär. 

Klingberg (2016) beskriver hjärnans formbarhet, där rätt förutsättningar inom 

undervisning och miljö är av större betydelse än medfödda talanger. Fallenhet och talang, 

inom exempelvis sport, estetik och matematik, finns till viss del i människans 

genuppsättning men enbart talang skapar sällan genier (Dweck, 2017). Idag 

uppmärksammas sällan kämpandet. Den framgång vi bevittnar på TV och på sociala 

medier är ofta människor som lyckas snabbt och lätt utan ansträngning (Appelgren, 2018). 

Motivation, envishet och övning är istället ingredienser som behöver tillsättas för att 

utveckling ska ske (Appelgren, 2018; Boaler, 2017; Dweck, 2017). Dessa ingredienser 

och tron på den egna förmågan beskrivs som dynamiskt mindset (Dweck, 2017). Ett 

dynamiskt mindset har betydelse för det egna lärandet. Inom matematikundervisning 

främjas dynamiskt mindset med hjälp av ett formativt arbetssätt (Se s. 12) och uppgifter 

utan givna lösningar (Boaler, 2017; Hattie, Fisher & Frey, 2017; Sun, 2018; Wiliam & 

Leahy, 2015). Erfarenheter från såväl den pedagogiska praktiken som forskning (Boaler, 

2017; Emanuelsson, 2009; Sidenvall, Lithner & Jäder, 2015; Sun, 2018) visar däremot att 

läroboken ofta får styra undervisningen. Lärandet blir ett slentrianmässigt görande. Ett 

görande där alla elevers olikheter och behov inte tillgodoses. 
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Utifrån 2012 års resultat från den internationella studien PISA (Programme for 

International Student Assessment) framkommer att svenska elever dessutom ger upp 

snabbare och ser inte ansträngning som ett mått på lärande (Skolverket, 2015; 

Utbildningsutskottet, 2014). Inom matematikundervisningen kan det innebära ett 

problematiskt dilemma. Ett dilemma, eftersom ett optimalt lärande sker i de yttre zonerna 

av kunnande, den proximala utveckingszonen (Vygotskij, 1978). Den pedagogiska 

praktiken har därmed utvecklingspotential i fråga om att utmana elever att befinna sig i 

utvecklingszonen, där ett formativt arbetssätt bidrar till utveckling av lärandet (Boaler, 

2017; Nottingham & Larsson, 2018; Skolverket, 2018a). 

  

Fler länder anammar ett livslångt lärande i sina utbildningssystem (Engström, 2015), så 

även den svenska Läroplanen (Skolverket, 2018b). Framgångar inom matematik bidrar 

ofta till att elevens skolarbete blir framgångsrikt. Därmed har skolmatematiken även blivit 

en central angelägenhet, inte bara för lärare, utan för hela samhället (Engström, 2015). 

Inför vår kommande yrkesroll har vi funnit intresse för detta. Inte minst när en ständigt 

aktuell fråga inom det specialpedagogiska fältet är hur skolan ska kunna möta alla elevers 

olikheter och behov, vilket beskrivs i Skollagen (SFS 2010:800). När den ordinarie 

skolmatematiken fungerar förebyggs att elever får svårigheter. Dessutom gynnas elever 

med långsam inlärningstakt (Engström, 2015; Nilholm, 2012). Erfarenheter från den 

pedagogiska praktiken vittnar dock om individuella akutåtgärder till skillnad från ett 

främjande och förebyggande arbete. 

  

Genom att göra ett nedslag i den pedagogiska praktiken öppnas en möjlighet att undersöka 

hur den ordinarie matematikundervisningen kan te sig i förhållande till ovanstående 

beskrivning. Undersökningen kan ge en pusselbit i fråga om att bidra till en utveckling av 

ett främjande och förebyggande arbete inom matematikutveckling, såväl för vår framtida 

yrkesroll som speciallärare (Examensordning för speciallärarexamen, SFS 2011:688) som 

för forskningsfältet.   



3 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och förstå vilken uppfattning elever har om sitt lärande i 

matematik, samt hur matematikundervisningen kan ge förutsättningar för alla elevers 

matematikutveckling. 

  

För att besvara studiens syfte användes följande forskningsfrågor: 

  

· Vilken uppfattning har eleven om sin förmåga och sina möjligheter till lärande i 

matematik? 

· Vilken uppfattning har läraren om elevers förmåga och möjligheter till lärande i 

matematik? 

· Vilka ämnesdidaktiska metoder använder läraren för att främja 

matematikutveckling hos alla elever? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt redogör för de lagar och förordningar som är av relevans för studiens 

syfte. Därefter görs en forskningsöversikt angående människans möjligheter till lärande 

utifrån vetenskap inom den kognitiva neurovetenskapen. Avslutningsvis beskrivs 

skolmatematiken med fokus på matematiklärandet, matematikundervisningen, 

matematikläraren och matematikklassrummet.   

Skolans styrdokument 

Enligt skolans styrdokument ska undervisningen i matematik ge alla elever möjlighet att 

utveckla intresse, tillägna sig kunskaper och få tilltro till sin förmåga i ämnet. Det innebär 

att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Dessutom ska elever ges möjlighet till inflytande över sin utbildning (Skollagen, SFS 
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2010:800; Skolverket, 2018b). För att främja elevens möjligheter att uppnå 

styrdokumentens ramar behöver en undervisning av god kvalitet bedrivas. En god 

undervisning består av varierande uppgifter med aktivt lärarstöd och höga förväntningar 

på alla elevers kunskapsutveckling. Undervisningen behöver vara välstrukturerad och ha 

ett tydligt syfte och mål. I lärarens uppdrag ingår även att ge alla elever möjlighet att ta 

ansvar för sitt eget lärande. Det är även av betydelse att läraren utmanar varje elevs 

tänkande i syfte att främja motivationen i undervisningen (Skolinspektionen, 2018). På 

varje skola blir även elevhälsans arbete av relevans, genom att i ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete verka för alla elevers utveckling mot utbildningens mål (SFS 

2010:800, 2 kap, 25 §). Orsaker till en elevs eventuella svårigheter ska i första hand sökas 

i elevens möte med undervisningens innehåll samt i lärandemiljön (Skolverket, 2014). 

Möjligheter till lärande 

Under det senaste decenniet har metoder inom den kognitiva neurovetenskapen utvecklats, 

vilket bidragit till nya kunskaper om medvetandet och hjärnan. Mycket pekar på att de 

skillnader som finns i hjärnkapacitet hos nyfödda barn inte kommer att vara avgörande för 

individens utveckling senare i livet (Boaler, 2017; Klingberg, 2016). Även Hattie och 

Yeats (2014) belyser barns olika förutsättningar när de skriver “Det är väl dokumenterat 

att de flesta elever som till att börja med identifierats som begåvade barn ofta inte växer 

upp till begåvade vuxna.” (Hattie & Yates, 2014, s. 129). Den kognitiva neurovetenskapen 

beskriver hur våra hjärnor ständigt är utvecklingsbara, neoplastiska. Det innebär, med en 

förenklad förklaring, de förändringar i hjärnans nervtrådar och nervceller som ständigt 

sker. Baserat på det vi upplever och övar på skapas nya celler och trådar. Genom träning 

skapas nya vägar som breddas varefter övning fortlöper, vilket också innebär att om 

övning uteblir sker heller ingen utveckling (Trossing, 2016). Lärande kräver tid, 

målmedvetenhet, återkoppling, övning och repetition. Om lärandet dessutom sätts i ett 

meningsfullt sammanhang och hjärnan får göra något aktivt stimuleras minnet ytterligare 

(Hattie & Yeats, 2014; Klingberg, 2016). Möjligheterna till livslångt lärande ses därför 
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långt större än vad som tidigare antogs (Dweck, 2017; Klingberg, 2011, 2016). Det som 

blir av betydelse är vilken möjlighet till lärande eleven har, elevens egen inställning samt 

vilket budskap eleven får beträffande sin prestationsförmåga. Mycket tyder även på att 

elevens självförtroende är den bästa förutsättningen för lärande (Boaler, 2017). I den 

pedagogiska praktiken innebär det att ökade kunskaper inom neurologiska processer kan 

skapa bättre förutsättningar och förståelse för hur inlärning fungerar (Klingberg, 2016). 

Skolmatematiken 
Det finns skäl att undersöka matematikens roll i skolan, inte minst eftersom det råder 

skilda meningar om vad matematik är. Experten beskriver den estetiska och kreativa 

matematiken som bygger på mönster och samband. Elever däremot ser oftast matematiken 

som ett räknande och ett utantillärande av regler, vilket inte bidrar till den 

verklighetsförankring som ämnet egentligen innebär. Att elever ser matematiken ur det här 

perspektivet beror till viss del på att ämnet kommit att bli en fråga om att snabbt kunna 

svara rätt på ställda frågor (Boaler, 2017; Devlin, 2005). Enligt Nilholm (2012) utsätts 

dessutom den svenska skolan för en mängd varierande åtgärder med förhoppning om att 

höja elevernas resultat. Åtgärderna innebär bland annat tidigare betygssättning samt 

ansatser till att påverka undervisningsmetoderna i klassrummet, vilket beskrivs som en 

resultatdiskurs. En resultatdiskurs uppstår ofta i länder där kunskapsresultaten i 

internationella mätningar försämrats. 

Matematiklärandet 

Människor har tillsammans med flertal andra djurarter en medfödd förmåga att uppfatta 

antal av en mindre mängd. Människans känsla för tal omfattar även förmågan att kunna 

hantera och handskas med tal på en mental tallinje (Butterworth & Yeo, 2010; Devlin, 

2005; Klingberg, 2011, 2016). Utifrån medfödda förutsättningar kan det innebära att alla 

har möjlighet att utveckla den matematiska förmågan. Forskning visar dock att ca 3-5 

procent av befolkningen saknar denna medfödda förmåga, vilken definieras som specifika 

matematiksvårigheter. Att ha specifika matematiksvårigheter innebär däremot inte en 
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omöjlighet att utveckla den matematiska förmågan. Med kartläggning i tidig ålder och 

effektiva insatser kan den matematiska förmågan utvecklas (Lunde, 2011; Lundberg & 

Sterner, 2009).  

 

Rön inom hjärnforskning visar att vi lär oss bäst genom misstag. När misstag begås och 

diskussion förs om misstaget ökar aktiviteten i hjärnan. Genom att diskutera och lyfta 

misstag som eleverna gör i matematikundervisningen ökar möjligheten till lärande 

(Boaler, 2017). Lärandet främjas även när läraren ber eleverna visa att de har förstått en 

metod och uppmuntras till att utföra mer komplexa beräkningar som utgår från egna 

tankar och idéer (Boaler, 2017; Lundberg & Sterner, 2009). Lithner (2017) har undersökt 

fenomenet. I Lithners studie framkommer att elever som lär efter standardiserade modeller 

visserligen snabbt uppfattar och härmar den. Däremot uppvisar elever som fick lära sig 

samma fenomen utan en given lösning bättre resultat vid uppföljande prov. Det visade sig 

också att elever med lägre kognitiv förmåga gynnades mest av ett undersökande arbetssätt. 

De eleverna presterade även bäst på ett uppföljande prov (ibid.). I en undersökning av 

Sidenvall et al. (2015) framkommer i såväl svenska som internationella läromedel att 79 

procent av uppgifterna i böckerna kunde lösas med hjälp av imitation, 13 procent kunde 

lösas med hjälp av mindre metodjusteringar. Endast 9 procent av uppgifterna gav eleverna 

möjlighet att lösa dem genom att fundera och skapa egna lösningar. Skilda studier påvisar 

också att läroboken i många fall får styra undervisningen (Boaler, 2017; Emanuelsson, 

2009; Sidenvall et al. 2015; Sun, 2018). Även Skolinspektionen (2014) pekar på att det 

mekaniska räknandet i läroboken fått ett stort fokus i matematikundervisningen. I en 

traditionell undervisning där eleverna instrueras i en specifik lösningsmodell och sedan 

härmar den genom att utföra ett antal räkneuppgifter i matematikboken fastnar eleverna 

också i tron om att matematik handlar om att lösa ett antal uppgifter så snabbt som 

möjligt. Undervisning av den här karaktären bidrar till ett statiskt mindset i matematik 

(Sun, 2018). 
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Matematikundervisningen 

Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). I 

klartext innebär det att arbetet som sker i klassrummet både ska ha stöd i aktuell forskning 

samt i den dokumenterade och delade erfarenheten som sker lärare emellan. Forskning 

visar att det finns gemensamma drag och forskningsbaserade grunder som beskriver en 

undervisning av hög kvalité (Hattie, 2012; Hattie et al., 2017; Håkansson & Sundberg, 

2012; Wiliam & Leahy, 2015; Nottingham & Larsson, 2018). Undervisningen bör ha 

lämpligt utmanande lärandemål och tydliga framgångskriterier, läraren måste veta var 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt samt mot vilka lärandemål de arbetar. En god 

matematikundervisning känns dessutom igen genom att den är mer explicit lärarledd med 

utforskande aktiviteter, gemensam problemlösning som genererar fler lösningsmodeller 

och matematiska samtal (Boaler, 2017; Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 

2009). Delar av dessa aktiviteter faller under det formativa arbetssättet. Det formativa 

arbetssättet har visat sig särskilt framgångsrikt ifråga om att utveckla elevens dynamiska 

mindset (Brookhart, 2008; Hattie, 2012; Torrance, 2012; Wiliam & Leahy, 2015). 

 

En kombination av befästande aktiviteter och kreativ matematik har visat sig vara 

framgångsfaktorer i matematikundervisningen (Butterworth & Yeo, 2010; Lithner, 2017). 

Att samarbeta vid utmanande uppgifter kan vara fördelaktigt eftersom eleverna vidgar sin 

förståelse med hjälp av varandras tankar och resonemang (Granberg & Olsson, 2015; Lou, 

Abrami & D’apollonia, 2001; Persson & Persson, 2012). Att arbeta med lämpligt 

utmanande uppgifter beskriver också ett arbete där eleverna befinner sig i en proximal 

utvecklingszon (Vygotskij, 1978). I den proximala utvecklingszonen kommer eleven inte 

vidare i sitt lärande utan stöd av kamrater eller läraren (ibid.). Ett optimalt lärande sker om 

eleven växlar mellan utmanande uppgifter i proximal utvecklingszon med befästande 

uppgifter i det som Nottingham (2016) benämner som övningszonen. Elever i den 

pedagogiska praktiken befinner sig sällan i den proximala utvecklingszonen. Anledningen 

kan bero på att läraren inte vill utmana elevens självförtroende och självkänsla.  
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Matematikläraren 

Relationer mellan lärare och elever som bygger på förtroende ökar möjligheterna till 

lärande. I förtroendefulla relationer vågar eleverna be om hjälp och förstår att misstag är 

en del av lärprocessen. I en framgångsrik inlärningsmiljö värdesätter eleverna att bli 

behandlade rättvist, med värdighet och med personlig respekt (Appelgren, 2018; Skaalvik 

& Skaalvik, 2016). Dessutom uppskattar elever att undervisas av kunniga och motiverade 

lärare som visar att de brinner för sitt ämne. Kompetens, trovärdighet och rättvisa är också 

högt rankade egenskaper om eleverna själva får välja. Elever uppskattar även lärare som 

hjälper dem att uppnå oberoende och autonomi samt att koppla samman nya kunskaper 

med gamla (Hattie, 2012). Lärande i proximal utvecklingszon kräver ansträngning och kan 

innebära en riskabel satsning för många elever. Inte bara för de elever som har en lägre tro 

om sin förmåga utan även för de elever som etiketterats som duktiga och intelligenta. För 

dessa elever är en satsning mycket riskabel eftersom såväl omgivningens som deras egen 

syn på sig själv kan komma att total raseras vid ett misslyckande (Mueller & Dweck, 

1998). När eleverna befinner sig i den proximala utvecklingszonen är det viktigt att 

läraren stöttar eleven med tydlighet, feedback och struktur (Boaler, 2017; Nottingham & 

Larsson, 2018; Persson & Persson, 2012). Lärarens uppgift är att uppmuntra eleverna att 

våga ta risker och inte vara rädda för att göra fel, att lära är inte alltid roligt och lätt. 

Läraren har därmed en stor betydelse för eleven genom att övertyga denne om att välja 

den mer intressanta och utmanande vägen istället för den enkla och tråkiga (Nottingham & 

Larsson, 2018). Lärare som stöttar eleverna både emotionellt och instrumentellt lägger en 

god grund för elevens möjlighet att både öka tron på den egna kapaciteten samt 

motivationen för lärandet (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

  

Det har visat sig att lärare snabbt uppfattar elever som inte lär sig i förväntad takt. Eleven i 

matematiksvårigheter registrerar ofta detta, vilket kan bidra till en känsla av hopplöshet 

och en stark upplevelse av att känna sig misslyckad och dum. Upplevelser som enligt 

elever kan vara svåra att förändra och påverka (Lunde, 2011). Lärare som kategoriserar 
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elevers kunnande späder på elevens känsla för misslyckande (Rattan, Good & Dweck, 

2012). Dessutom tenderar elever som tidigt sorteras in i olika kunskapsfack att utvecklas 

mindre, oavsett kunskapsnivå (Dweck, 2017). Konsekvenserna blir att lärarens och 

elevens uppfattning går ihop och tillsammans blir det ett konstaterande, i det här fallet de 

förväntningar läraren har på eleven. Denna uppfattning benämns som Rosenthalseffekten 

(Rosenthal & Jacobson, 1968). Rosenthalseffekten innebär att egna förväntningar ofta 

påverkas av omgivningens förväntningar. Således är det av största vikt att lärare har höga 

och positiva förväntningar på alla elever (Boaler, 2017). 

Matematikklassrummet 

Ett lärande klassrumsklimat känns igen i det förtroendefulla klimat som råder såväl mellan 

lärare och elev som mellan elev och elev. “I många klassrum är klasskamraterna de 

främsta skälen till att elever inte tycker om att avslöja sina misstag.” (Hattie, 2012 s. 46). 

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att en förutsättning för lärande är att eleven känner 

både en yttre- och en inre dimension av relationer. I den yttre dimensionen är klimatet i 

gruppen tillåtande, respektfullt och inkluderande. I den inre dimensionen upplever även 

eleven det. Med tiden påverkas elevers inställning till skolarbete av klasskamraters 

attityder (Ryan, 2000, 2001). Elever som vistas i en pluggkultur uppvisar bättre resultat än 

vice versa. För de elever som från alla fronter stöttas i sitt lärande, från föräldrar, lärare 

och kamrater, förstärks detta. För elever som får mer tvetydiga signaler kan det leda till en 

konflikt mellan att exempelvis bli accepterad av kamraterna eller lyckas i skolan. Elevers 

vilja att bli accepterade av sina klasskamrater kan få konsekvenser för deras motivation 

och därmed även skolarbetet. Eftersom elevers motivation och lärande påverkas av 

klasskamraterna är det av betydelse att läraren och skolan arbetar för att skapa positiva 

attityder. Ett klassrumsklimat som främjar ansträngning och misstag och där uppgifterna 

är utmanande och meningsfulla bidrar till elevens motivation och lärande (Boaler, 2017). 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är således klassrumsklimatet en angelägenhet för att 

främja och förebygga såväl ett framgångsrikt lärande som en god lärmiljö (Skolverket, 

2014).  
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Teoretiskt ramverk 

Att välja teori är att ta ställning utifrån vilket perspektiv studien ska ses och ur vilken 

teoretisk utgångspunkt de fenomen som betraktas ska tolkas. För aktuell studie valdes 

teorin om mindset eftersom den får konsekvenser för såväl lärande som inställning i 

många ämnen, särskilt inom matematikundervisning (Boaler, 2017). En 

matematikundervisning som främjar ett framgångsrikt mindset återfinns i didaktiken som 

teorin om det formativa arbetssättet (Brookhart, 2008; Hattie, 2012; Torrance, 2012; 

Wiliam & Leahy, 2015) varför studien även belyses ur detta perspektiv. Teorierna binds 

samman för att ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv undersöka elevens möjlighet till lärande i 

matematik. Först presenteras en del av den sociokulturella teorin. Teorin presenteras i 

avseende att påvisa hur teorierna om mindset och formativt arbetssätt knyts samman. 

Sociokulturell teori 

Det mänskliga samspelet är utgångspunkten inom det sociokulturella arvet. Den här 

studien gör ingen ansats att undersöka lärandets samspel i den bemärkelsen, däremot 

undersöks elevers möjlighet till lärande i matematik. För att möjliggöra ett optimalt 

lärande gynnas eleven av att befinna sig i en lärandefas där denne inte kommer vidare utan 

stöd från exempelvis lärare eller klasskamrater. Denna fas benämns inom pedagogiken 

som den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är en del av den 

sociokulturella teorin (Vygotskij, 1978), därav studiens sociokulturella inslag. För att våga 

befinna sig i utvecklingszonen krävs inte bara stöd och hjälp, vilket i studien benämns 

som det formativa arbetssättet, utan även en tro på den egna förmågan, mindset. 

Teorin om mindset 

Forskning visar att alla människor bär på implicita teorier, det vill säga undermedvetna 

tankesätt. De implicita teorierna skapar ett ramverk för att kunna göra förutsägelser och 

bedöma betydelsen av händelser som sker (Dweck, Chiu & Hong, 1995; Yeager & 

Dweck, 2012). Det finns ett flertal implicita teorier. Ramverket för den här studien utgår 
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från den implicita teorin om intelligens, dels den egna, men även om andra människors 

förmåga att utveckla intelligens (Dweck et al., 1995; Dweck & Leggett, 1988). De 

implicita teorierna om intelligens kategoriseras in i två skilda huvudgrupper. Inom 

forskning används flertal termer när de olika huvudgrupperna beskrivs, dock syftar de till 

samma begrepp. För den ena av de två huvudgrupperna används på svenska 

huvudsakligen termen statiskt mindset vilket på engelska beskrivs som entity/fixed theory 

eller fixed mindset. För den andra av de två huvudgrupperna används den svenska termen 

dynamiskt mindset vilket är detsamma som incremental/malleable theory eller growth 

mindset (Dweck, 2017; Dweck et al., 1995; Dweck & Leggett, 1988). I aktuell studie 

används de svenska termerna statiskt och dynamiskt mindset. De implicita teorier lärare 

och elever bär med sig om intelligens påverkar både lärandet och undervisningen i skolan. 

Dessa undermedvetna föreställningar påverkar elevens självreglerande och dennes 

måluppfyllelse. Dels genom hur läraren undervisar och uppfattar sina elever och dels 

genom hur eleven uppfattar sig själv och hanterar de lärsituationer som sker i 

undervisningen (Burnette, O'Boyle, VanEpps, Pollack & Finkel, 2013; Yeager & Dweck, 

2012). 

Statiskt och dynamiskt mindset 

Det finns en möjlighet att påverka tankesättet i den ena eller den andra riktningen. Hos de 

flesta människor varierar dessutom mindset beroende på tillfälle och situation. I vissa 

sammanhang är mindset dynamiskt medan det i andra istället är statiskt (Yeager & 

Dweck, 2012). “Passionen för att anstränga dig och hålla fast vid något, till och med (eller 

särskilt) när det inte går så bra, är kännetecknet för ett dynamiskt mindset. Det är det som 

gör att människor kan lyckas under några av de mest utmanande perioderna i livet.” 

(Dweck, 2017, s.1). Människor i ett dynamiskt mindset är införstådda med att framgång 

inte enbart är kopplat till intelligens utan är en kombination av många olika faktorer, 

exempelvis ansträngning, uthållighet, talang och fokus. Dessutom är de mer villiga att ta 

sig an utmaningar, mer ihärdiga i krävande uppgifter, kan ta återkoppling på ett 

konstruktivt sätt, ber om hjälp för att komma vidare och kan lära sig av sina misstag. Ett 
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dynamiskt mindset innebär även att fokus är riktat mot ett lärande istället för att visa upp 

en prestation (Dweck, 2017; Nottingham & Larsson, 2018; Yeager & Dweck, 2012). Det 

bidrar i sin tur till ett effektivare lärande (Mangels, Butterfield, B, Lamb, Good & Dweck, 

2006). En av farhågorna och ett av de vanligaste misstagen gällande mindset är kopplat till 

det beröm barnet eller eleven får när denne ansträngt sig. Ett beröm där endast 

ansträngningen uppmuntras, utan att någon koppling till framgångsrika strategier används, 

är inte på något sätt gynnsamt för en elevs mindset (Appelgren, 2018; Boaler, 2017; 

Dweck 2017; Nottingham & Larsson, 2018). 

  

Människor i ett statiskt mindset har en implicit teori om att deras intelligens är begränsad 

och oföränderlig. Prestationer ses som en indikator på begåvning, inte ett resultat av hårt 

arbete och hög ansträngning. Misstag ses som pinsamma eftersom de antyder en brist på 

talang eller förståelse. Detta medför en mindre benägenhet att ta sig an uppgifter som inte 

garanterar ett positivt resultat, eftersom det finns en rädsla inför utmaningar samt en oro 

inför andra människor att inte uppfattas som smart. Människor i ett statiskt mindset är 

således mer inriktade på att visa upp en prestation snarare än att se lärandet som något 

som ska bemästras eller förstås (Dweck, 2017; Nottingham & Larsson, 2018; Yeager & 

Dweck, 2012). Ett statiskt mindset resulterar även i svårigheter att tillgodogöra sig 

återkoppling och att hitta framgångsrika strategier för att ta sig vidare i sitt lärande (Hong, 

Chiu, Dweck, Lin & Wan, 1999). En annan nackdel med ett statiskt mindset är att det 

begränsar prestationerna. Hårt arbete och kämpande blir något obehagligt vilket i sin tur 

leder till ineffektiva inlärningsmetoder. Dessutom kan exempelvis pedagoger och 

resurspersoner i skolan ses som domare istället för medhjälpare i lärandet (Dweck, 2017). 

Teorin om formativt arbetssätt 

Att vara medveten om sitt lärande och sina möjligheter att aktivt kunna påverka det, 

beskrivs inom pedagogiken som ett självreglerat lärande (Zimmerman, 2005). Ett 

självreglerat lärande är starkt förknippat med ett dynamiskt mindset (Burnette et al., 2013). 
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För att nå ett självreglerat lärande är det formativa arbetssättet framgångsrikt (Wiliam & 

Leahy, 2015). Begreppet formativt arbetssätt benämns även som formativ bedömning. 

Begreppet bedömning associerar till en slutgiltig kunskapsbedömning av lärandet. Den 

slutgiltiga bedömningen av lärandet benämns i den pedagogiska praktiken som summativ 

bedömning och syftar till en avslutande kunskapsbedömning inom ett arbetsområde eller 

ämne (Skolverket, 2018a). I den här studien används begreppet formativt arbetssätt. 

Begreppet associerar till skillnad från bedömning mer till lärprocessen, den didaktiska 

lärprocess som undersöks i studien. Det finns gemensamma drag och forskningsbaserade 

grunder som beskriver det formativa arbetssättet (Brookhart, 2008; Hattie, 2012; Torrance, 

2012; Wiliam & Leahy, 2015). Det formativa arbetssättet beskrivs ur ett cykliskt 

perspektiv där tre initiala frågor kan ställas: Vilket mål ska uppnås? Vilka kunskaper finns 

i dagsläget? Vilka kunskaper behövs för att nå målet? För att främja ett formativt 

arbetssätt finns ett antal didaktiska metoder att tillgå. Metoderna benämns i litteraturen 

som nyckelstrategier för ett formativt arbetssätt (Wiliam & Leahy, 2015). 

Nyckelstrategier 

För att främja ett formativt arbetssätt kan ett didaktiskt verktyg i form av ett antal 

nyckelstrategier användas. Det finns fem didaktiska nyckelstrategier att tillgå (Wiliam & 

Leahy, 2015). De fem strategierna är: 

 

Strategi 1: Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier 

Strategi 2: Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar 

fram belägg för lärande 

Strategi 3: Ge feedback som för eleverna framåt 

Strategi 4: Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Strategi 5: Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 

 

I den här studien fokuseras tre av de fem strategierna, strategi 1, 2 och 5. Nedan följer en 

redogörelse för dessa tre strategier. 
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Den första strategin, nyckelstrategi 1, att klargöra, dela och förstå lärandemål och 

framgångskriterier. Lärandet blir effektivt om både elever och lärare har målet och vägen 

till målet klart definierat för sig. Om undervisningen dessutom planeras med hjälp av 

delmål samt med varierande uppgifter förstärks lärandet (Brookhart, 2008; Nicol & 

Macfarlane-Dick, 2006). Om utgångspunkten är målet blir undervisningen lättare att 

planera och strukturera (Wiliam & Leahy, 2015). Fördelarna med strategin är att eleverna 

kan förstå kunskapernas syfte i ett större sammanhang. Perspektivet ökar elevens 

motivation för lärande vilket i sin tur ger bränsle att kämpa när motgångar möts (Skaalvik 

& Skaalvik, 2016; Wiliam & Leahy, 2015). Däremot bör inte detta övertolkas så att varje 

lektion redogör för läroplanen och kunskapskraven för ämnet. Erfarna lärare vet att 

lektionens innehåll ofta behöver vinklas och förändras utifrån elevernas lärande och 

förståelse (Wiliam & Leahy, 2015). 

  

Den andra strategin, nyckelstrategi 2, att skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter 

och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande. 

För att eleven ska befinna sig i ett lärande, den proximala utvecklingszonen, behöver 

undervisningen anpassas och ge förutsättningar till ett fortsatt lärande. När läraren är 

medveten om elevernas kunskaper och missuppfattningar kan nya utmaningar skapas. 

Genom att möta elevens behov och justera lektionsinnehållet bidrar det till elevens 

lärprocess (Wiliam, 2007; Wiliam & Leahy, 2015). Att skapa förutsättningar för att fler 

elever ska ges möjlighet att visa sina kunskaper under en lektion är en del av denna 

nyckelstrategi (Boaler, 2017; Wiliam & Leahy, 2015). Det kan vara ett logistiskt problem 

att möta varje elevs kunskapsnivå under en lektion. Genom att skapa uppgifter som lockar 

till diskussion eller att använda korta diagnostiska tester ges läraren goda förutsättningar 

att uppmärksamma elevens kunskapsmässiga läge (Boaler, 2017; Nicol & Macfarlane-

Dick, 2006; Wiliam & Leahy, 2015). 
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Den sista strategin, nyckelstrategi 5, aktivera eleverna som ägare till sitt eget lärande. Att 

äga sitt lärande betyder att det finns en tro om den egna förmågan samt en förståelse för att 

lärandet inte styrs av vare sig yttre beting eller medfödda talanger (Skaalvik & Skaalvik, 

2016). Elever som är förtrogna med ett självreglerat lärande är effektivare studenter, 

framför allt inom ämnet matematik (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Vingsle, 2017; 

Zimmerman, 2005). I det självreglerande lärandet är eleven medveten om sin lärprocess, 

ser möjligheterna i sitt lärande, samt i ett metakognitivt perspektiv analyserar sin 

lärprocess (White & Frederiksen, 1998; Zimmerman, 2005). Att äga sitt eget lärande är 

starkt förknippat med ett dynamiskt mindset. När undervisningen anpassas efter elevernas 

förmågor och ger eleven möjlighet att bygga upp realistiska mål, samt hjälper dem att se 

och glädjas över framsteg och nyvunna kunskaper, har den bidragit till den femte 

nyckelstrategin (Farrington, Roderick, Allensworth, Nagaoka, Keyes, Johnson & 

Beechum, 2012; Skaalvik & Skaalvik, 2016; Wiliam & Leahy, 2015; Zimmerman, 2005). 

 

Metod  
Avsnittet beskriver de metodologiska val som gjorts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Först presenteras val av metod, därefter redovisas studiens urval, 

datainsamlingsmetoder och procedur. Därefter förs en diskussion om studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet. Slutligen redogörs för de etiska ställningstaganden som gjorts.   

Forskningsansats 
Studiens syfte var att beskriva och förstå vilken uppfattning elever hade på sitt lärande i 

matematik, samt hur matematikundervisningen kunde ge förutsättningar för alla elevers 

matematikutveckling. Idag efterfrågas en undervisning som i större utsträckning utgår från 

evidensbaserad ämnesdidaktik där forskningsrön ger stöd för kvalitativ undervisning. 

Forskning om hur detta bedrivs och gestaltas i klassrummet benämns som 

uppdragsrelevant forskning (Nilholm, 2016). Studien gjorde en ansats till att genomföra 

en uppdragsrelevant forskning och belysa lärandets komplexitet. Lärandets komplexitet 
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synades i fråga om att undersöka elevens möjlighet till lärande i matematik (Löwing, 

2002; Nilholm, 2016). 

Metodval 

Med hänsyn till studiens intention och teorival valdes en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden var att föredra ur två aspekter. Dels möjliggör metoden ett direkt deltagande i den 

undersökta miljön. Det direkta deltagandet bidrar till en förståelse för hur miljön ter sig i 

förhållande till hur deltagarna i den aktuella miljön tolkar den (Bryman, 2011; Cohen, 

Manion & Morrison, 2011; Hill 2007; Mandal, 2018). Dessutom möjliggör metoden 

närmare relationer till respondenten vilket kan bidra till djupare svar (Bryman, 2011; Hill 

2007; Mandal, 2018). Det är inte möjligt i en kvantitativ forskning. 

 

Utifrån den kvalitativa traditionen och studiens design valdes därefter fallstudie som 

metod. Fallstudie som metod rekommenderas eftersom den genom närhet till 

forskningsobjektet kan angripa studiens syfte och frågeställningar och skapa förståelse för 

dem. Fallstudie som metod var även att föredra eftersom studien var tydligt avgränsad till 

att omfatta matematikundervisning i två klasser. Dessutom inbjuder fallstudie till en 

kombination av olika insamlingsmetoder, vilket möjliggör en större helhetssyn 

(Denscombe, 2016; Merriam, 1994). En större helhetssyn och en ökad förståelse för 

fenomenet beskrivs i fallstudien som ett heuristiskt perspektiv (Merriam, 1994). 

Kombinationen var även viktig eftersom det visat sig att lärarens förhållningssätt och 

synsätt inte alltid synliggörs i klassrumsundervisningen (Schoenfeld, 2013) samt att olika 

information kan framträda i de olika insamlingsmetoderna (Mandal, 2018). Det har även 

visat sig att elevens perspektiv och upplevelser av den pedagogiska praktiken kan skilja 

sig från lärarens (Denscombe, 2016). Elevens berättelse kan dessutom bidra till 

kunskapsbildningen inom det aktuella området och därmed även en utveckling av 

densamma (Hällström, 2006; Qvarsell, 2003). Genom att undersöka och få djupare 

insikter om hur studiens teorier tillämpas i matematikundervisningen (Nilholm, 2016) kan 
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fallstudien delvis även ses ur ett teoretiskt perspektiv (Merriam, 1994) vilket är en av 

intentionerna i en uppdragsrelevant undersökning. Utifrån ovanstående resonemang valdes 

en kombination av strukturerade klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer med 

lärare och elever som insamlingsmetoder. 

Urval 

Ett flertal olika urvalskriterier gjordes eftersom studien hade en kombination av 

insamlingsmetoder. Det första urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011), vilket nyttjades i fråga om val av skola då tillgängligheten fick styra. Avsikten var 

att forskarna enskilt skulle inhämta empiri från varsin skola. Skolorna var belägna i två 

olika kommuner i Mellansverige.  

Urval av observationstillfällen 

Eventuellt skulle urvalet av observation skett primärt, men med betydelsen av behöriga 

matematiklärare som dessutom var positiv till deltagande fick detta styra urvalsprocessen. 

Urvalsproceduren angående behörig lärare beskrivs under kommande rubrik. Eftersom en 

del av studiens syfte var att undersöka hur matematikundervisningen kunde ge 

förutsättningar för alla elevers matematikutveckling observerades de utvalda lärarnas 

matematiklektioner i årskurs 6. Årskurs 6 på respektive skola var uppdelade i två lika 

stora klasser som undervisades av de utvalda lärarna. För att optimera empiriinsamlingen 

observerades samtliga matematiklektioner under en tvåveckorsperiod. 

Matematiklektionerna på båda skolorna var dessutom jämt fördelade över både veckan 

och dagen. Enligt Denscombe (2016) bidrar spridningen till ett representativt urval. På 

grund av en studiedag vid den ena skolan och en vikariesituation på den andra, uppstod ett 

observationsbortfall på vardera skolan.  

Urval intervju 

För att studiens forskningsfrågor skulle kunna besvaras på ett relevant sätt var det viktigt 

att informanterna var undervisande matematiklärare och behöriga i ämnet. Därför var det 
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andra urvalet målinriktat, eftersom det möjliggör ett val av informanter (Bryman, 2011; 

Merriam, 1994). Två behöriga matematiklärare valdes ut, båda med mer än 15 års 

yrkeslivserfarenhet. Vid tidpunkten för studien undervisade båda lärarna matematik i 

årskurs 6. Till elevintervjuerna gjordes ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2016). Det 

slumpmässiga urvalet passade väl in för studiens syfte eftersom forskarna inte skulle ha 

några förutfattade meningar om eleverna, vilket eventuellt kunde påverka 

intervjuresultatet. Sammanlagt valdes tolv elever ut till intervju, sex elever från respektive 

skola. 

Datainsamlingsmetod 

I tidigare avsnitt gjordes en beskrivning av hur kombinationen av strukturerade 

klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer med lärare och elever kunde besvara och 

ge ett heuristiskt perspektiv av studiens syfte. I tabellen nedan redogörs för hur de olika 

insamlingsmetoderna besvarade studiens forskningsfrågor. För att förtydliga processen 

upprepas dessa. 

 

1. Vilken uppfattning har eleven om sin förmåga och sina möjligheter till lärande i 

matematik? 

2. Vilken uppfattning har läraren om elevers förmåga och möjligheter till lärande 

i matematik? 

3. Vilka ämnesdidaktiska metoder använder läraren för att främja matematikutveckling 

hos alla elever? 

 

Tabell 1. Datainsamlingsmetoder till studiens forskningsfrågor 

Datainsamlingsmetod Information till forskningsfråga 

Observation 2, 3 

Elevintervju 1, 3 

Lärarintervju 2, 3 
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Observation 

För att undersöka den didaktiska praktiken valdes observation som insamlingsmetod. 

Metoden valdes eftersom det gav möjlighet att inhämta information om undervisningen 

och den didaktiska praktiken. Klassrumsobservationerna genomfördes med hjälp av det 

som inom den samhällsvetenskapliga forskningen benämns som direkta observationer. 

Fördelen med direkta observationer är att forskarna ges möjlighet att direkt uppfatta och 

iaktta händelser i realtid (Denscombe, 2016; O ‘Leary, 2014; Skolinspektionen, u.å.), 

vilket passar väl in för studiens syfte. 

Intervju 

För studien valdes kvalitativ intervju som metod. I den kvalitativa intervjun 

uppmärksammades informanternas egna uppfattningar och synsätt vilket gav samklang till 

studiens frågeställningar och forskningsansats. Härur kunde intervjun ses ur det Kvale och 

Brinkmann (2014) benämner som ett deskriptivt perspektiv. I det deskriptiva perspektivet 

är det önskvärt att informanten så exakt som möjligt beskriver upplevelser, känslor och 

handlande. Den kvalitativa intervjun öppnar även upp för flexibilitet i fråga om att låta 

intervjun bölja i riktningar utifrån informantens svar vilket ger ökad möjlighet till 

uttömmande och detaljerade svar, typen av svar är karaktäristiska för den kvalitativa 

intervjun menar Bryman (2011). 

Procedur 

Avsnittet inleds med en beskrivning av de förberedelser som gjordes. Förberedelserna 

beskriver hur kontakt togs med de olika informanterna samt hur observationerna och 

intervjuerna förbereddes. Därefter följer en beskrivning av datainsamlingens 

genomförande. Avsnittet avslutas med en redovisning rörande processen beträffande 

databearbetning och analys. 
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Förberedelser 

Via telefonsamtal upprättades kontakt med respektive skolas rektorer. Därefter tillfrågades 

matematiklärarna om deltagande i studien. Vid ett möte bestämdes när undersökningen 

kunde genomföras. Två missivbrev upprättades, ett avsåg observationerna och ett avsåg 

elevintervjuerna (Bilaga 1, 2). Eftersom studiens syfte var att undersöka 

matematikundervisningen och lärarens uppfattning, utgick observationerna från en plan 

över vad som skulle observeras och hur de skulle dokumenteras. För att få en systematik i 

observationsprocessen föreslås detta förfarande (Bryman, 2011). Processen förenklades 

genom att två olika observationsprotokoll upprättades (Bilaga 3, 4). För att formulera 

undersökningspunkter utifrån studiens syfte och forskningsfrågor inspirerades forskarna 

av Skolinspektionen (u.å.) och checklistor från Wiliam & Leahy (2015, s. 82, 127, 247). 

För att undersöka matematikundervisningen ur ett dynamiskt mindset perspektiv togs även 

Boaler (2017), Dweck (2017) samt Nottingham och Larsson (2018) till hjälp att 

konstruera undersökningspunkterna. Observationsprotokollen rubricerades i syfte att 

förenkla observationerna. Rubrikerna och underrubriken var matematiklärandet och 

matematikundervisningen, formativt arbetssätt, matematikläraren och 

matematikklassrummet. Observationsprotokollen utformades så att färgkodning och 

kompletterande kommentarer kunde göras. Färgkodningen användes i tre olika 

graderingar. Grönt: förekommer, gult: förekommer delvis samt rött: förekommer ej.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar upprättades två intervjuguider. En intervjuguide 

avsåg lärarna (Bilaga 5) och en intervjuguide tilltänktes elever (Bilaga 6, 7). Gemensamt 

för båda intervjuguiderna var att de semistrukturerades (Bryman, 2011). För att på bästa 

sätt nå informanternas synsätt formulerades öppna och korta frågor, vilket rekommenderas 

av Kvale och Brinkmann (2014). Frågorna inspirerades även utifrån vad som framkommit 

under observationerna. För att minska känslan av en intervjusituation hos eleven samt öka 

möjligheterna till spontana och elevnära svar är det bra att sysselsätta eleverna under 

intervjun (ibid.). Därför upprättades ett antal förskrivna begrepp där eleven skulle välja det 
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som passade bäst in på dem och matematiken (Bilaga 7). Dessutom skapades ett antal 

flervalsfrågor om matematik (Bilaga 6). Intervjufrågorna anpassades till elevernas ålder. 

Genomförande 

En pilotobservation genomfördes på vardera skolan för att studiens observationsprotokoll 

skulle kunna testas, kompletteras och justeras. I samband med pilotobservationen gavs 

även tillfälle att ge information beträffande studiens syfte samt klargöra eventuella frågor 

från eleverna. Vid detta tillfälle delades missivbrevet gällande observationerna ut till alla 

elever (Bilaga 1). Observationerna på båda skolorna genomfördes enligt ovan beskrivna 

metod under en tvåveckorsperiod. Valet av tidsperiod var en avvägning mellan vad 

studien tillät i tid samt vad som tidsmässigt ansågs nödvändigt för att minimera risken för 

observatörerna att inte smälta in i klassrummet och på så vis inverka på undervisningen. 

Sammanlagt observerades 15 matematiklektioner á 50-60 minuter på vardera skolan. 

Under varje observationstillfälle fylldes de två observationsprotokollen i. Protokollen 

användes för att kunna tolka och systematisera resultaten från de olika 

observationstillfällena. Vid varje nytt observationstillfälle togs tomma protokoll i anspråk. 

Under observationerna gjordes även kompletterande anteckningar. Observationerna 

analyserades löpande för att säkerställa att samtliga observationspunkter observerats. Det 

möjliggjorde att påföljande observation kunde komplettera och fördjupa uppfattade 

fenomen i undervisningen. 

  

I samband med observationsprocessen gjordes en muntlig förfrågan till slumpmässigt 

utvalda elever om deltagande i intervju. Elever som ställde sig positiv till intervju samt 

deras vårdnadshavare gav sitt samtycke via missivbrev (Bilaga 2). Elevintervjuerna på 

båda skolorna genomfördes i en för eleverna bekant miljö i ett angränsande grupprum till 

det ordinarie matematikklassrummet. Intervjuerna genomfördes enligt överenskommelse 

med lärare och berörda elever löpande under en vecka, på eller i anslutning till ordinarie 

matematiklektion. Under intervjun användes ovan beskrivna intervjuguide och dokument. 

Intervjun spelades in på mobiltelefon för att transkribering skulle vara möjligt. För att 
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säkerställa att intervjuerna fick fortlöpa utan avbrott och störande moment sattes en samtal 

pågår skylt upp på dörren. Även lärarintervjuerna följde ovan beskrivna procedur, dessa 

genomfördes vid ett muntligt avtalat tillfälle. 

Bearbetning och analys 

Inom den kvalitativa traditionen är kodning och tematisering en väl beprövad metod för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 2006; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Mandal, 2018; Richards & Hemphill, 2018). För aktuell studie valdes 

ovanstående modell. I bearbetningen gjordes kategoriseringen i flera steg. Proceduren 

beskrivs nedan. 

  

När samtliga observationer genomförts granskades de olika observationsprotokollen och 

analyserades utifrån undersökningspunkter och den färgkodning som framkommit under 

observationerna. Det analyserade materialet sammanställdes i ett första skede separat för 

varje skola. Sammanställningen utgick från observationsprotokollens rubriker och 

underrubrik matematiklärandet och matematikundervisningen, formativt arbetssätt, 

matematikläraren och matematikklassrummet. Sammanställningen utgick även från de 

kompletterande anteckningarna. I det andra skedet skrevs sammanställningen från båda 

skolorna in i ett gemensamt dokument med samma rubriksättning som ovan. Även elev- 

och lärarintervjuerna bearbetades i flera steg. Ett för studien relevant urval av det 

inspelade materialet transkriberades. Därefter lästes och färgkodades det transkriberade 

materialet separat för varje skola, i syfte att identifiera relevant information utifrån 

intervjuguidernas teman. Efter den separata kodningen sammanfördes intervjuresultaten 

för båda skolorna. 

 

När observationer och intervjuer bearbetats genomfördes en kategorisering och 

sammanställning av dessa utifrån studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 

2006; Kvale & Brinkmann, 2014; Mandal, 2018; Richards & Hemphill, 2018). Denna 

kategorisering och sammanställning utgjorde studiens resultat. Studiens resultat 
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bearbetades till löpande text. Citat från intervjuerna angavs för att förtydliga resultatet och 

göra texten mer läsvänlig, vilket även föreslås av Denscombe (2016). Citaten återgavs i 

kursiv stil. Resultatet presenteras i sin helhet under rubriken resultat. Därefter 

analyserades och diskuterades studiens resultat utifrån syfte, forskningsfrågor och teorier. 

För att undersöka om forskningsfältet befann sig i det Nottingham och Larsson (2018) 

beskriver som en mindsetkultur, gjordes även en översikt av det sammanställda resultatet 

med inspiration av fig. 16 (Nottingham & Larsson, 2018, s. 109-110) (Bilaga 8). Analysen 

och diskussionen återfinns under rubriken resultatanalys och diskussion. 

Studiens tillförlitlighet 

Den här studien hade inte för avsikt att generalisera resultatet, eftersom det är en svårighet 

vid så väl fallstudier som vid kvalitativa studier (Bryman, 2011; Mandal, 2018; Merriam, 

1994). Studiens intentioner var däremot att exemplifiera, genom att fånga och beskriva 

studiens syfte och frågeställningar. I studien användes flera insamlingsmetoder. När fler 

insamlingsmetoder används ökar förståelsen och trovärdigheten för fenomenet (Bryman, 

2011; Cohen et al., 2011; Merriam, 1994). Trovärdigheten ökade även utifrån aspekten av 

att vara två forskare. Beträffande observationerna fanns en risk att forskarna skulle 

uppfatta händelser och skeenden olika, vilket kunde påverka trovärdigheten. 

Tillämpningen av observationsprotokollen diskuterades därför både inför och mellan 

observationstillfällena. Ytterligare en riskfaktor beträffande trovärdigheten är den så 

kallade reaktiva effekten. Den reaktiva effekten innebär att elever och lärare förändrar sina 

beteenden under en observation (Bryman, 2011). För att kringgå dilemmat var det viktigt 

att observatören inte påverkade den ordinarie klassrumsmiljön. Under pilotobservationen 

gavs möjlighet att välja en diskret placering samt att eleverna fick vänja sig vid hur 

observationerna skulle genomföras. För att stärka trovärdigheten i intervjuerna och inte 

leda in informanterna till givna svar kan öppna frågor ställas (Kvale & Brinkmann, 2014) 

vilket togs i beaktning under intervjuerna.  
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Studiens reliabilitet, det vill säga pålitlighet, togs i beaktning på olika sätt. Ett sätt är att se 

data ur olika perspektiv (Bryman, 2011; Denscombe 2016). I studien gjordes detta genom 

att använda två ramverk, mindset (Dweck et al., 1995; Dweck & Leggett, 1988; m.fl.) 

samt den didaktiska ämnesteorin om formativt arbetssätt (Brookhart, 2008; Hattie, 2012; 

Torrance, 2012; Wiliam & Leahy, 2015). Dessutom genomfördes flera observationer 

vilket även ökade studiens pålitlighet. En pilotgrupp, bestående av tre jämnåriga elever 

från en annan elevgrupp, granskade elevernas intervjufrågor. Det medförde att några av 

frågorna förtydligades. Lärarnas och elevernas uppfattningar återges som citat i studiens 

resultat, vilket syftar till att både förtydliga och att öka studiens pålitlighet.  

Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer informerades deltagarna om de 

forskningsetiska principerna gällande informationskrav, nyttjandekrav, samtyckeskrav och 

konfidentialitetskravet. För att beakta informationskravet och nyttjandekravet 

informerades lärarna, eleverna och deras vårdnadshavare om studiens syfte och att 

insamlad data endast skulle användas i studien. Beträffande samtyckeskravet framgick att 

deltagandet var frivilligt och att lärare och elever kunde avbryta sin medverkan när som 

helst. Kontakt kunde tas om frågor skulle uppstå. Resultatet skulle behandlas 

konfidentiellt och inga enskilda personer skulle kunna identifieras, vilket säkrade 

konfidentialitetskravet. Informationen lämnades muntligt till lärarna och via två 

missivbrev (Bilaga 1, 2) till elever och vårdnadshavare. I det första missivbrevet (Bilaga 

1) informerades eleverna även om att de var inblandade i observationerna, men att ingen 

explicit skulle observeras, vilket rekommenderas av Denscombe (2016) och 

Vetenskapsrådet (2017). I det andra missivbrevet (Bilaga 2) krävdes skriftligt samtycke 

från såväl elev som båda vårdnadshavarna för ett genomförande av intervju. 
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Resultat 

I avsnittet presenteras ett resultat som utgår från samtliga insamlingsmetoder. Resultatet 

redovisas utifrån studiens forskningsfrågor och har därmed rubricerats därefter. Efter 

respektive frågeställning görs en kort sammanfattning. I resultatet benämns studiens 

medverkande skolor som skola ett respektive skola två. Likaså benämns studiens 

medverkande lärare som lärare ett respektive lärare två. I resultatet personifieras inte 

eleverna utan benämns utifrån deras uppfattning om matematik. 

Elevens uppfattning om sin förmåga och sina möjligheter till 

lärande i matematik 

Under intervjuerna framkommer att samtliga tolv elever anser att alla kan lära sig 

matematik genom övning och ansträngning. Dessutom menar eleverna att om de inte 

förstår något inom matematiken innebär det att de inte har lärt sig detta ännu. Fem av de 

tillfrågade eleverna uppfattar matematik som utmanande och intressant. Det är så här 

utmaning för hjärnan, säger en av dem. Uppgifterna beskrivs som intressanta när de måste 

tänka till ordentlig och eleverna vill arbeta mera med uppgifter de inte förstår. Jag tycker 

verkligen det är kul när man måste anstränga sig och då blir det ju roligt. Jag tycker då 

blir man ännu mer taggad, man vill verkligen fixa det. Dessa elever brukar inte be om 

hjälp så ofta, men två av eleverna uttrycker att läraren ska förklara så att de förstår när de 

missuppfattat en uppgift. I resultatet framkommer att resterande sju elever övervägande 

uppfattar matematik som svårt, ansträngande eller kämpigt. Eleverna menar att matematik 

är roligt om uppgifterna är enkla och kan utföras utan större ansträngning och misstag. Jag 

gillar typ att försöka svara rätt, säger en elev. Däremot menar två av eleverna att 

uppgifterna ska vara lagom utmanande för att de ska bli intressanta och roliga att jobba 

med: Det får inte vara för lätt och inte för svårt för då blir det tråkigt, det ska vara precis 

på gränsen. Man vill ju ändå lära sig något. En majoritet av de sju eleverna ber läraren 

eller kamrater att visa hur uppgiften ska lösas om de inte förstår eller svarar fel, eftersom 

de föredrar att komma vidare i sitt arbete. En av eleverna går ibland vidare till nästa 
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uppgift i hopp om att den är lättare. Bland samtliga intervjuade elever framkommer att 

ibland när de är trötta vill de endast veta svaret och visar mindre intresse av att förstå 

uppgiften. 

Matematiklärandet 

På båda skolorna finns elever som uttrycker att matematik hör ihop med smarthet. Man 

måste ju vara lite smart för att kunna såna här svåra uppgifter. En annan elev menar: De 

som är smarta tycker att det jag tycker är svårt är lätt. Om fröken frågar något så räcker 

de upp handen direkt, de vet redan svaret. Två elever menar också att matematik skiljer 

sig från andra ämnen i skolan: Man är inte smart på samma sätt liksom, man måste ju 

komma ihåg lite mera då, länder och så där….då är det mer kunskap, i matten är det mer 

tänka med hjärnan. Det framkommer en tydlig skillnad mellan skolorna huruvida eleverna 

anser att snabbhet och att svara rätt är ett tecken på att vara bra på matematik. På skola ett 

svarar fem av sex eleverna att de inte anser snabbhet och att svara rätt är ett tecken på att 

vara bra på matematik. På skola två är resultatet omvänt. 

Matematikundervisningen 

Samtliga elever anser att de trivs bra när det är variation i matematikundervisningen. De 

beskriver att undervisningen varierar med exempelvis kommunikativa övningar i grupp, 

problemlösningsuppgifter, laborativa och digitala uppgifter samt räknande i boken. De 

tycker att det är effektivt att lära genom samarbete och diskussion, dessutom är det roligt 

menar de. Några av eleverna upplever även minskad stress när antal uppgifter är utvalda 

och avgränsade. Fyra elever beskriver att de lär sig bättre om de får möjlighet att lyssna på 

musik under enskilt arbete. 

Matematikläraren 

Alla elever beskriver att en bra lärare ska vara bra på att förklara och vara intresserad av 

ämnet, då blir man motiverad. Tålamod är också en uppskattad egenskap. Det är viktigt 

med tålamod så att läraren stannar kvar och förklarar tills man fattar, säger en elev. 
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Läraren ska även ge utmaningar och lära ut det eleverna ska lära sig. Läraren ska också 

förstå hur det är om man har det svårt. En elev beskriver läraren som stödjande när 

eleverna sagt fel: Du har inte kommit hela vägen, du tänkte fortfarande rätt och du är typ 

på bra väg. Men läraren säger inte nä nu hade du fel. Läraren berömmer för att man 

vågar gissa. Under elevintervjuerna beskriver samtliga att deras lärare hjälper till och 

förklarar så att de förstår. Alla elever känner sig även nöjda med den hjälp de får av sin 

lärare. Jag brukar känna mig nöjd efteråt, menar en elev. Eleverna berättar att läraren 

brukar sitta med och hjälpa till så att de förstår. Fyra av eleverna på skola ett beskriver att 

deras hjälp ofta består i att de får en liten knuff framåt: Läraren ger små ledtrådar ( … ) 

sen går läraren till nästa så får man tänka själv, man får en lite knuff så man kommer 

framåt så man inte står still. En av eleverna som tycker att matte är svårt berättar att 

ibland när läraren förklarar förstår eleven fortfarande inte. Eleven ber då läraren att 

förklara en gång till: Lite tydligare liksom. Ibland fattar jag bara svaret men inte hur man 

räknar ut och då brukar det typ få vara. 

Matematikklassrummet 

Läraren ska arbeta för ett gott klassrumsklimat menar alla intervjuade elever. Läraren ska 

vara både sträng, glad och snäll för att klassrumsklimatet ska bli bra. Eleverna tycker att 

läraren ska sätta tydliga gränser och skapa arbetsro på lektionerna. En elev menar: Man 

kan vara sträng utan att kränka någon. Den ska typ vara 60 procent snäll och 40 procent 

sträng samt lite fifty fifty så här sträng och glad, är andra kommentarer. Under 

intervjuerna beskriver samtliga tolv elever att det är inte gör någonting att säga fel och 

menar att läraren tar hjälp av resten av klassen för att de ska hjälpas åt att komma vidare i 

resonemanget. Då lär man sig nya strategier, menar en elev. Två av eleverna som tycker 

matte är intressant och lätt tycker att det är viktigt att vara med i diskussionen: Det visar 

att man iallafall har tänkt och försökt. Fyra elever beskriver däremot att de oftast tänker 

en vända till innan de säger något högt i helklass: Man tänker en gång extra innan man 

säger något, man tänker igenom det innan, sen säger man det. Det är bara de som kan 

som räcker upp handen, konstaterar en annan. En av eleverna som tycker matte är 
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spännande och lätt menar att den också gärna vill svara rätt eftersom det eventuellt kan ge 

högre betyg. Samtidigt menar eleven att det är modigt att våga säga fel. En av eleverna 

som tycker att matematik är svårt beskriver att den inte alls pratar när det sker 

diskussioner i helklass, även i mindre grupp föredrar eleven att lyssna. En annan elev som 

upplever att matte är svårt beskriver: För jag tycker det är pinsamt om inte jag kan och så 

kan alla andra. 

Sammanfattning 

Drygt hälften av eleverna i studien uppfattar matematik som utmanande och intressant. De 

föredrar uppgifter som är utmanande och som kräver tankearbete. Eleverna ger inte upp 

om de stöter på motstånd, utan triggas att fortsätta kämpa med uppgifterna. Knappt hälften 

av de intervjuade eleverna menar istället att matematik är ansträngande och svårt. Enligt 

dem är det önskvärt om matematikarbetet är enkelt och kan genomföras med liten 

ansträngning och få misstag. Samtliga elever menar ändå att om de inte förstår beror det 

på att de ännu inte lärt sig. Ansträngning och övning är det tillvägagångssätt som 

rekommenderas av alla elever för att tillgodogöra sig nya kunskaper. Det finns en skillnad 

i resultatet mellan skolorna. Eleverna på den ena skolan menar att det är viktigt att svara 

rätt och snabbt för att uppfattas som bra på matematik. Alla elever beskriver att 

matematikundervisningen är varierad, vilket de även uppskattar. Eleverna menar att det är 

roligt och effektiv att samarbeta och diskutera i par eller i mindre grupper. De tycker 

också att det är av stor betydelse att läraren är bra på att förklara och intresserad av sitt 

ämne. Eleverna anser även att de får bra hjälp och stöd av sina lärare, eftersom de 

förklarar bra och ger tid. Några elever lyfter även betydelsen av att läraren ska ge 

utmanande uppgifter. I ett bra klassrumsklimat önskar eleverna tydliga gränser och bra 

arbetsro. För att uppnå det ska läraren vara både snäll och sträng. Samtliga elever säger att 

det inte gör någonting om de svarar fel när de får en fråga. Däremot är det flera som av 

olika anledningar tänker till en extra gång innan de svarar, några vill inte svara alls 

eftersom det är pinsamt att svara fel. 
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Lärarens uppfattning om elevers förmåga och möjligheter till 

lärande i matematik 

I avsnittet sammanställs resultatet från observationerna med lärarens ord och upplevelser. 

Matematiklärandet 

Lärare ett beskriver att grundsyn och ledaregenskaper är något som funnits med som 

betydelsefulla faktorer. Läraren förklarar även vikten av att utvecklas tillsammans med 

andra. Konkret material har läraren fått större förståelse för genom åren. Lärare två 

beskriver att det alltid funnits såväl ett personligt matteintresse som en förståelse för 

matematiken. Lärarens förhoppning är att inga elever ska sitta och inte förstå utan att de 

måste våga fråga om hjälp. Läraren anser att många elever och föräldrar inte förstår att 

lärandeprocessen kan vara lång. Läraren menar att elever och föräldrar behöver förstå att 

övning är betydande för lärandet: I matte är det ju frågan om att tänka. 

Matematikundervisningen 

I intervjuerna beskriver båda lärarna vikten av genomtänkta arbetsuppgifter med god 

kvalité. Lärarna menar att det är viktigt att ge alla elever möjlighet att på olika sätt få visa 

sina kunskaper i matematik: Nu jobbar vi med färre uppgifter men med mera kvalité, 

menar lärare ett. Den andra läraren säger: Däremot märks det att fler och fler börjar tänka. 

Problemlösning beskriver den första läraren som ett av de svåraste momenten inom 

matematiken, men genom att använda problem, som läraren beskriver som en 

“trestegsraket” (lärarens beskrivning av en problemlösningsuppgift som har lösningar och 

utmaningar på flera nivåer), utmanas alla elever utifrån sina förutsättningar. Den andra 

läraren redogör för hur en del elever bara kör på med allt de ska lära sig och tycker att det 

är kul, samtidigt som andra inte anstränger sig alls utan tror att kunskaperna bara ska 

komma av sig själv. 
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Matematikläraren 

Under observationerna visar båda lärarna struktur och tydlighet i undervisningen. Lärarna 

upplevs kunniga, engagerade och trygga i sina roller. Dialogen mellan lärare och elev 

uppfattas på båda skolorna som avspänd och tillitsfull. Uppfattningen är att alla elever 

behandlas respektfullt och allas insatser och talutrymme värdesätts. Hjälp fördelas till dem 

som behöver och läraren tar god tid på sig när denne ger enskild hjälp till eleverna. 

Eleverna uppmuntras med: bra jobbat och ”tummen-upp” tecknet. Vid ett tillfälle på skola 

ett får läraren en fråga om övningen de ska påbörja är betygsgrundande. Läraren förklarar: 

Nu tränar vi för att lära oss. 

Matematikklassrummet 

Under observationerna bevittnas ett avspänt klassrumsklimat där eleverna arbetar med det 

de ska, men att de stundtals svävar iväg och pratar om fritidsintressen. Gemensamt för 

båda skolorna är att när lärarna påminner om arbetsron blir det lugnt i klassrummen. Vid 

ett tillfälle spelar en elev musik på sin dator så att övriga i klassen hör. Läraren uppmanar 

eleven att inte störa de andra i klassen och säger: Jag gav dig en uppgift att jobba med. 

Inga nedsättande eller andra kränkande kommentarer förekommer i någon aktivitet. På 

båda skolorna ges vid behov möjlighet till arbete i angränsande rum för de elever som vill 

eller behöver. Båda lärarna beskriver att ett gott klassrumsklimat är ett lärandeklimat där 

elever kommer till tals, vågar göra fel och känner att de blir lyssnade på. Om man är lite 

osäker att man inte vågar vara kreativ för då kan man bli bedömd, beskriver lärare två 

som menar att det är viktigt att inte prata bedömning eftersom det kanske hämmar 

eleverna. Lärare ett anser att det är av betydelse att skapa ett klassrum där eleverna hjälper 

varandra och där det inte råder konkurrens: Det är viktigt att de ska förstå att det är ingen 

konkurrens här, vi tjänar alla på att det går bra för alla, det kooperativa lärandet. 

Däremot ser lärare två ett mönster i att vissa elever tillåts slänga ur sig saker och chansa i 

större utsträckning än andra elever och menar att det är viktigt att uppmärksamma och 

jobba med. Båda lärarna tycker att det är lätt att skapa relationer med eleverna. Frågan är 

hur man ska komma åt detta mellan eleverna, att de ska våga prata, säger lärare två. 
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Läraren har idéer om att låta eleverna diskutera felaktiga svar och missuppfattningar i 

större utsträckning. Relationer är inget som sker av sig själv menar lärare ett. Som ledare 

är det viktigt att sätta normerna i ett klassrum. Jag tänker mycket på hur jag 

kommunicerar, hur jag strukturerar situationer där jag har möjlighet att styra, beskriver 

läraren. 

Sammanfattning 

Det framkommer att båda lärarna med struktur, kunnighet och engagemang utmanar alla 

elever utifrån deras egna förutsättningar. I förtroendefulla relationer vill de ge alla elever 

möjlighet att på olika sätt visa sina kunskaper i matematik. Elevernas arbetsuppgifter är 

väl genomtänkta för lektionens innehåll. I klassrummen råder en avspänd atmosfär där 

dialogen mellan lärare och elever är tillitsfull. Det visar sig bland annat genom lärarens 

inställning till att hjälpa alla elever. Lärarna beskriver vikten av att skapa förtroendefulla 

relationer vilket de även anser sig ha god erfarenhet av. I relationerna vill lärarna att alla 

får talutrymme, blir lyssnade på, vågar göra fel samt att undervisningen förskjuts från ett 

görande till ett lärande. Lärarna beskriver att det arbetet inte är helt oproblematiskt, utan 

kräver ett genomtänkt och systematiskt arbete. En gemensam ståndpunkt i arbetet är att 

lyfta kvalitén på arbete och inte personligt mot eleven. Beröm ges i form av bra jobbat 

och “tummen upp”. 

Ämnesdidaktiska metoder som främjar matematikutveckling hos 

alla elever 

Frågeställningen besvaras med hjälp av empiri från samtliga insamlingsmetoder. Den 

sammantagna bilden av observationerna, lärarintervjuerna och elevintervjuerna bidrar till 

studiens helhetsperspektiv, det heuristiska perspektivet. 

Matematikundervisningen 

Båda lärarna lyfter betydelsen av variationen i elevernas arbetsuppgifter. Lärare ett menar 

att det är en förutsättning för att vissa elever ska kunna behålla motivationen och 
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koncentrationen uppe. De uppgifter eleverna arbetar med har båda lärarna förutbestämt 

och avgränsat. Observationerna visar att undervisningen inte är läromedelsstyrd, vilket 

bekräftas i intervjuerna där båda lärarna beskriver att uppgifter från läromedel noga väljs 

ut. Lärare två förklarar att valen görs ur fler aspekter. Dels för att det inte bara ska bli ett 

görande och dels för att många matteböcker har nivåindelningar på uppgifterna Eleverna 

delas in i fack, menar läraren. Dessutom märker läraren att fler elever blir mindre 

stressade över att inte ha en bok att jobba i. Båda lärarna lyfter även fram betydelsen av 

konkret material. Lärare två menar att det ger eleverna möjlighet att förstå, reflektera och 

se samband i matematiken och koppla ihop det till det abstrakta. För att ytterligare koppla 

det konkreta till det abstrakta uppmuntras även eleverna att rita mycket. Även lärare ett 

arbetar med att eleverna ska få möjlighet att träna sig i att växla mellan olika 

uttrycksformer såsom bild, ord, symboler och konkret material, till detta utnyttjas 

Tanketavlan (McIntosh, 2008). Vidare beskriver lärare ett varför konkret material används 

i undervisningen: Som när jag introducerar decimaltal till exempel, det är så jättebra att 

använda konkret material för då får man så bra krokar att hänga upp det på och sen kan 

man snabbt lyfta. Båda lärarna menar att det finns en svårighet att hitta alla elevers 

proximala utvecklingszon samt att våga utmana eleverna. Matematiklyftets moduler anser 

lärare ett har hjälpt till att hitta utmanande uppgifter för alla elever. Lärare två beskriver 

att de matteläxor eleverna får är på tre olika nivåer. Uppgifterna graderas olika varje vecka 

för att eleverna inte ska veta vilken nivå de väljer. Om eleverna tycker att läxan är lätt 

uppmuntras de att byta. Då väljer eleven oftare en mer utmanande uppgift. 

 

Under observationerna framkommer att båda skolorna lägger stor vikt vid kommunikation 

mellan eleverna i ett begreppsundersökande arbetssätt. På skola ett kopplas nya begrepp 

ihop med tidigare befästa, då eleverna uppmuntras att reflektera över 

begreppsanvändningen från tidigare tillfällen. På skola två framkommer inte någon 

koppling mellan nya och gamla begrepp, utan uppgifterna är kopplade till den nivå 

eleverna befinner sig på och knutna till föregående lektions innehåll. Inga standardiserade 
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lösningsmodeller, där eleverna informeras om en lösningsmodell och härmar den, 

förekommer under något av observationstillfällena. Lärarna på respektive skola 

bestämmer även om arbetet ska ske enskilt eller i par. På skola ett växlar det enskilda 

arbetet under observationstillfällena mellan bland annat mattebok, digitala läromedel, 

problemlösningsuppgifter av olika svårighetsgrad liknande ”månadens problem” 

(Nationellt centrum för matematik, 2018) eller uppgifter från matematiklyftets moduler 

(Skolverket, u.å.). Även på skola två varierar elevernas arbete med matteboken och med 

laborativa uppgifter av undersökande karaktär. På båda skolorna går läraren runt under det 

enskilda arbetet och ger individuell feedback till eleverna. Lärare ett menar att det finns en 

struktur i arbetet med eleverna som är genomgående i alla delar i matematiken. Först 

arbetar eleverna med strategier och blir säkra på dessa innan klassen går vidare till 

problemlösningsuppgifter. Man skulle kunna börja med problemlösning också, men min 

erfarenhet är att då blir det jättesvårt. De elever som har det lätt kan ju ta en sån 

utmaning, men de elever som har det svårare står ju sig slätt då, resonerar läraren. 

Läraren två beskriver betydelsen av att eleverna är säkra på begrepp innan klassen går 

vidare. Genom att veta var eleverna befinner sig i sin lärprocess knyts nya begrepp till 

tidigare befästa kunskaper. 

Formativt arbetssätt 

Nyckelstrategi 1: Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier. Under 

observationerna framkommer ett varierat arbetssätt och en tydlig lektionsstruktur i båda 

klasserna. Samtliga lektioner startar med en gemensam samling och genomgång av 

lektionens innehåll. Båda skolorna avslutar även lektionerna gemensamt. I båda 

lärarintervjuerna bekräftas även att start och avslut är betydelsefulla delar under en 

lektion. Lärarna menar också att lektionens innehåll ska utgå från syftet med aktuellt 

arbetsområde. Här framkommer en skillnad mellan skolorna. På skola ett förankras 

lektionens lärandemål hos eleverna vid samtliga observationstillfällen. Eleverna på skolan 

beskriver att de oftast vet vad målet med lektionen är: Läraren brukar skriva upp på 

tavlan väldigt tydligt. En elev beskriver målets betydelse: Ja faktiskt..man ska tänka på det 
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när man jobbar. En annan elev anser att den vill nå upp till målet: för då känner man sig 

bra. På skola två menar hälften av eleverna att lektionsmålen inte nämns, däremot 

beskriver en av eleverna att det istället sker när ett arbetsområde är avslutat. Under 

intervjuerna framkommer också att lärarna har olika synsätt huruvida syfte/lärandemål ska 

visualiseras för eleverna. Lärare ett väljer att visualisera lärandemålet för eleverna i 

samband med lektionsstart och menar att det är av betydelse för elevens lärande: När jag 

sätter det tycker jag att det lyfts, hela lektionen, då blir det mycket tydligare. Dock 

konstaterar läraren att eleverna behöver träning i att förstå lärandemålen men att de är 

viktiga i ett långsiktigt lärande. Lärare två upplever att lärandet kommit att bli mer inriktat 

mot bedömning och prestation istället för fokus på undervisning. Därför väljer läraren att 

inte belysa lektionens syfte varje gång. Detta grundar sig i erfarenheter av att elever slutar 

bry sig om dem eller blir stressade. Läraren vill sätta eleverna i fokus och arbeta färdigt 

med ett arbetsområde tills eleverna förstår. 

  

Nyckelstrategi 2: Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som 

lockar fram belägg för lärande. Här framkommer att båda skolorna lägger stort utrymme 

för gemensamma kommunikationer elever emellan. Under dessa aktiviteter deltar lärarna 

aktivt. De går runt och lyssnar in, reder ut missförstånd, utmanar, samt ställer frågor till de 

olika grupperna. Utöver par- och gruppdiskussioner lyfter båda lärarna diskussioner i 

helklass. Båda lärarna menar att lärandet synliggörs i diskussioner. Genom att ha mycket 

diskussioner försöker jag se var de befinner sig, säger lärare två. Jag tror mycket på att få 

igång alla, alla måste kliva in i arbetet på något sätt, menar lärare ett. Jag förstår att alla 

inte vågar räcka upp handen, det är inte det, menar lärare två. Men jag ser ju också att de 

pratar med varandra. Och gå till dem som inte räcker upp handen. Man väljer dem som 

man vill höra, fortsätter läraren och beskriver: Det är svårast att komma åt de elever som 

slutar prata så fort man närmar sig. Läraren tror att de kan vara rädda för att avslöja att de 

inte kan eller förstår. Lärare ett beskriver att det kooperativa lärandet, där eleverna i 

strukturerade grupparbeten lär av varandra (Serrano & Pons, 2014), och de stödstrukturer 
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denne använder sig av med eleverna har fått stor betydelse och utvecklat diskussionerna i 

klassrummet. För att ytterligare utvärdera var eleverna befinner sig i sitt lärande har lärare 

två uppmärksammat att eleverna i allt större utsträckning frågar och ber om hjälp vilket 

ger en god bild över var de befinner sig. Läraren berättar också att elevers lärande löpande 

utvärderas under diskussioner och gemensamma arbeten genom att: snappa upp vad de 

lärt sig. Lärare ett använder så kallade ”exit tickets” (en fråga i formativt syfte som 

eleverna svarar på innan de lämnar lektionen) eller ”check out” (används som 

avslutningsrutin för att kommunicera och återkoppla med eleverna) för att utvärdera 

elevernas kunskaper. 

  

Nyckelstrategi 5 innebär att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 

Gemensamt för båda skolorna är att reflektion över lärande sker i helklass och inbegriper 

en sammanfattning över lektionen innehåll och syfte. Båda lärarna för även reflektioner 

tillsammans med eleverna kring deras arbeten. På skola ett sker reflektion över lärandet 

oftare under lektionstid än på skola två. Där genomförs reflektioner under lektionens gång 

då eleverna gör en snabb reflektion över sitt lärande. Lärare ett reflekterar tillsammans 

med eleverna kring deras arbeten. Eleverna gör även snabba återkopplingar och 

utvärderingar över sitt lärande genom att visa med hjälp av sina tummar. När 75 procent 

av ett arbetsområde är klart gör eleverna en skattning över sina kunskaper. Därefter 

arbetar eleverna mera med det de behöver träna på. Dessutom gör läraren en individuell 

reflektion och återkoppling med varje enskild elev. Återkopplingen görs via ett läxförhör 

och en självvärdering eleverna gjort. Enligt läraren upplever vissa elever detta svårt och då 

behöver läraren finnas som stöd i deras lärandeprocess. Under intervjun berättar lärare två 

att reflektion bland annat görs via elevernas läxor och lektionsuppgifter där elevernas 

lösningar diskuteras. Eleverna uppmärksammas och tränas i att känna igen sina 

matematiska tankar och öva upp sitt matematiska minne. Läraren beskriver att eleverna får 

tankeuppgifter att fundera över: Vad handlade de här uppgifterna om? Då kan jag hänga 

ihop det, alltihopa hela vägen. För att sedan koppla tillbaka när man arbetar med andra 
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arbetsområden, för att kunna visa hur allt hänger ihop. Även om alla elever inte förstår 

allt just då tror läraren att de kommer att komma med på banan till slut.  

Sammanfattning 

Det finns flertal likheter beträffande undervisningen i de observerade klasserna. Det 

förekommer en tydlig lektionsstruktur, vilket under lärarintervjuerna beskrivs som 

betydelsefullt. Undervisningen är inte läromedelsstyrd utan varieras med olika uppgifter. 

Lärarna föredrar ett begreppsundersökande arbetssätt och är överens om att det är viktigt 

att befästa begrepp och metoder innan klassen arbetar vidare. De arbetar för att eleverna 

ska se och förstå olika strategier i matematikarbetet, vilket de även belyser för eleverna. 

Konkret material är en del i arbetet. Lärarna fokuserar mycket på kommunikationen 

mellan eleverna. I kommunikationen menar lärarna att det ges möjlighet att upptäcka var 

varje elev befinner sig i sitt lärande. De beskriver också svårigheten med att utmana och 

säkert veta att alla elever befinner sig sin proximala utvecklingszon. På båda skolorna sker 

reflektioner över lärandet i helklass i syfte att sammanfatta lektionens innehåll. På skola 

ett sker fler strukturerade reflektioner under lektionens gång. På skola två beskriver 

läraren att eleverna uppmuntras att träna sitt matematiska sinne samt att öva på att känna 

igen sina matematiska tankar. Lärarna har skilda åsikter angående hur lärandemål/syfte 

ska visualiseras för eleverna. 

 

Resultatanalys och diskussion 
Syftet med studien är att beskriva och förstå vilken uppfattning elever har om sitt lärande i 

matematik, samt hur matematikundervisningen kan ge förutsättningar för alla elevers 

matematikutveckling. Inledningsvis analyseras och diskuteras studiens resultat, därefter 

görs en metodologisk diskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom 

området. Resultaten från forskningsfrågorna diskuteras med fördel samtidigt, vilket 

innebär att underrubrikerna i diskussionen inte följer tidigare rubriksättning. Kommande 
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rubriksättning är enligt följande; elevens uppfattning, matematikklassrummet, 

matematikundervisningen samt formativt arbetssätt.  

 

Hur rubriksättningen korrelerar med forskningsfrågorna beskrivs i följande tabell.  

1. Elevens uppfattning 

2. Matematikklassrummet 

3. Matematikundervisningen 

4. Formativt arbetssätt 

 

Tabell 2. Underrubriker till studiens forskningsfrågor 

Forskningsfråga Underrubrik 

Vilken uppfattning har eleven om sin förmåga och sina möjligheter till 

lärande i matematik? 

1, 2, 3, 4 

Vilken uppfattning har läraren om elevers förmåga och möjligheter till 

lärande i matematik? 

2, 3, 4 

 

Vilka ämnesdidaktiska metoder använder läraren för att främja 

matematikutveckling hos alla elever? 

2, 3, 4 

 

Elevens uppfattning 
Elever med ett dynamiskt mindset i matematik vet att framgång i ämnet inte enbart är 

kopplat till intelligens utan även innebär ansträngning, uthållighet och fokus (Dweck 

2017; Dweck et al., 1995; Dweck & Leggett, 1988). Empirin visar att samtliga tillfrågade 

elever i studien är övertygade om att matematik går att lära sig genom övning och 

ansträngning, det eleven inte kan har den ännu inte lärt sig menar eleverna. I ett första 

skede kan det tolkas att eleverna har ett dynamiskt mindset i matematik. Därefter 

framkommer dock att fler än hälften av eleverna menar att snabbhet och att svara rätt är ett 
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tecken på att någon är bra på matematik, vilket korrelerar med prestation och ett mer 

statiskt mindset (Dweck, 2017; Yeager & Dweck, 2012). Skillnaden var tydlig mellan 

skolorna. Naturligtvis är slumpen en trolig faktor i fråga om att förklara resultatet utifrån 

det ringa urvalet i ett helhetsperspektiv, men det kan ändå vara värt att ta i beaktning och 

stanna upp och reflektera över. Kan det finnas ledtrådar i undervisningen eller i lärarens 

relation till eleverna som förklarar skillnaden? Undersökta skolor har likheten att båda 

lärarna lämnat den mer traditionella matematikundervisningen. Forskning visar att 

traditionell undervisning tenderar att underblåsa ett statiskt mindset (Sun, 2018). Istället 

visar resultatet en undervisning som korrelerar med rådande forskningsrön i fråga om att 

lära matematik (Boaler, 2017; Butterworth & Yeo, 2010; Hattie, 2012; Hattie et al., 2017; 

Håkansson & Sundberg, 2012; Lithner, 2017; Lundberg & Sterner, 2009; Nottingham & 

Larsson, 2018; Wiliam & Leahy, 2015). Denna faktor torde därför kunna avskrivas som 

eventuell orsak till elevernas åsiktsskillnader. Empirin pekar också på att båda 

matematiklärarna har en tro om alla elevers möjligheter i ämnet. Det kan jämföras med de 

implicita teorier läraren bär med sig om eleven och hur det påverkar lärandet och 

undervisningen i skolan (Burnette et al., 2013; Yeager & Dweck, 2012). Således är det 

troligt att även detta kan uteslutas som eventuell orsak till elevernas inställning till ämnet. 

I studien framkommer inga entydiga svar på varför eleverna på den ena skolan anser att 

goda kunskaper i matematik är likvärdigt med att svara snabbt och rätt. Däremot finns 

andra påverkansfaktorer som kan vara värda att ta i beaktan. En av faktorerna är hur 

elevens inställning påverkas i andra relationer, såsom hemmet och sociala sammanhang 

eleverna befinner sig i (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Med anledning av studiens 

avgränsning var det inte undersökningsbart.  

 

Oavsett skola har eleverna olika uppfattningar om sin förmåga och sina möjligheter till 

lärande i matematik. Uppfattningarna kan tolkas och härledas till teorin om mindset 

(Dweck, 2017; Yeager & Dweck, 2012). Sju av eleverna uppfattar matematik som svårt, 

ansträngande eller kämpigt. Flertalet av dem anser också att matematik är roligt om 
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arbetet kan utföras utan större ansträngning och misstag och där uppgifterna besvaras med 

rätt svar. Elevernas uppfattningar kan utifrån teorierna tolkas att ett mer statiskt mindset 

råder. Dock påpekar ett par av de sju eleverna att matematikuppgifterna bör vara precis på 

gränsen till vad de klarar av, varken för lätta eller för svåra, vilket eventuellt pekar på ett 

mer dynamiskt mindset (Yeager & Dweck, 2012). Övriga fem intervjuade elever har 

möjligtvis ett mer dynamiskt mindset i matematik, eftersom de uppfattar matematik som 

intressant och utmanande. Eleverna uppskattar uppgifter som kräver tankearbete och de tar 

även emot återkoppling på ett konstruktivt sätt (Yeager & Dweck, 2012). För att utveckla 

ett mer dynamiskt mindset hos alla elever visar resultatet betydelsen av att synliggöra för 

eleverna att lärande kräver såväl tid, målmedvetenhet, övning och repetition (Hattie & 

Yeats, 2014; Klingberg, 2016). Utan att generalisera är det högst relevant med anledning 

av såväl forskarnas egna som den ena lärarens erfarenheter om att synsättet inte alltid är 

helt delat från såväl elever som föräldrar. Som en del i processen att synliggöra vikten av 

målmedvetenhet, övning och repetition kan undervisningen lyfta goda exempel från 

förslagsvis idrottens arena eller elevernas egna fritidsaktiviteter som engagerar dem. 

Eventuellt har eleverna även personliga förebilder att relatera till. Personliga förebilder har 

visat sig vara framgångsrikt i den personliga utvecklingen (Appelgren, 2018; Boaler, 

2017). Undervisningen bör även fortsättningsvis bedrivas så att den inte statiskt grupperar 

elever utifrån deras kunskaper i matematik. Att gruppera elever utifrån kunskaper befäster 

ett statiskt mindset (Boaler, 2017). Allt med målsättning att utveckla och främja ett 

dynamiskt mindset. 

Matematikklassrummet 

Samtliga elever beskriver att felaktiga svar vid diskussioner är av mindre betydelse. Dock 

föredrar eleverna att tänka efter innan de svarar, att avslöja felaktiga svar och sina 

okunskaper upplevs pinsamt. Elevernas tankar stämmer väl överens med Hattie (2012) 

som menar att många elever inte vill avslöja sina misstag inför sina kamrater. Empirin 

tyder därmed på att det finns spår av prestation i elevernas tankesätt. En prestation som 
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härrör i ett statiskt mindset och som kopplar prestation till begåvning och ser misstag som 

ett bevis på en bristande talang eller förståelse (Dweck, 2017; Nottingham & Larsson, 

2018; Yeager & Dweck, 2012). Eleverna beskriver att ett gott klassrumsklimat är en 

förutsättning för lärande. Elevernas synpunkter får ses som ytterst viktiga, eftersom 

Skolinspektionen (2018) framskriver att arbetsro och trygghet i klassrummet inte är en 

självklarhet på flertal svenska skolor och därmed ett nationellt utvecklingsområde. I 

studien framkommer att båda lärarna arbetar för ett lärande och tillåtande klassrumsklimat 

där elever kommer till tals, blir lyssnade på och vågar göra fel. Båda lärarna är överens om 

att ett tillåtande klassrumsklimat kräver ett genomtänk och systematisk arbete där läraren 

sätter normerna i klassrummet.. För att ytterligare främja ett dynamiskt mindset är det 

utifrån studiens teorier och forskningsöversikt dessutom önskvärt att arbeta med normer i 

klassrummet där ansträngning och misstag uppmärksammas som en del i lärandet (Boaler, 

2017). Här kan också elevhälsans, däribland speciallärarens, främjande och förebyggande 

uppdrag vara värt att nämna (SFS 2010:800) som en del i processen. 

Matematikundervisningen 

Ur en specialpedagogisk synvinkel kan en slutsats dras att eleverna i de undersökta 

klasserna får goda förutsättningar och möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. 

Slutsatsen dras eftersom resultatet visar att båda lärarna arbetar med evidensbaserad, god 

undervisning ur ett lärandeperspektiv (Boaler, 2017; Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg 

& Sterner, 2009). Undervisningen styrs inte av läromedel (Boaler, 2017; Emanuelsson, 

2009; Sidenvall et al. 2015; Sun, 2018), dessutom har lärarna höga förväntningar på 

eleverna (Boaler, 2017). Utifrån resonemanget får empirin ses som ett gott exempel inför 

kommande utmaningar i den blivande yrkesrollen. Resonemanget och definitionen av god 

undervisning styrks även av såväl skolans styrdokument (SFS 2010:800) och 

Skolinspektionen (2018). Svensk skola har dock under de senaste åren befunnit sig i en 

resultatdiskurs, vilket medför större fokus på prestation och resultatförbättring (Nilholm 

2012). I en praktik som fokuserar på resultat visar forskning att ett statiskt mindset 
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dominerar (Sun, 2018). Det fanns även intentioner med nuvarande betygssystem att elever 

skulle motiveras av fler betygssteg och öka sina ansträngningar för att nå ett högre 

godkänt betyg (Prop. 2008/09:87). När kraven på resultat och högre prestationsmål 

fokuseras främjas ett statiskt mindset eftersom prestation kopplas till intelligens (Dweck, 

2017; Nottingham & Larsson, 2018; Yeager & Dweck, 2012). Resultatet av detta kan för 

vissa elever bli förödande. I riskgruppen bör högpresterande flickor nämnas (Boaler, 

2017). För eleven i svårigheter kan det komma att få betydelse eftersom Magne redan 

1958 (refererad i Engström 2016) beskriver att dessa elever ofta har en långsammare 

inlärningstakt. I praktiken kan det medföra att eleven inte hinner med den ordinarie takten 

i matematikundervisningen. Att då befinna sig i en resultatstyrd skola där ansträngningar 

eventuellt inte räcker till kan vara förödande för eleven. Detta sammanfaller och 

problematiseras i både Engströms (2015) och Nilholms (2012) resonemang om att det är 

först när den ordinarie skolmatematiken fungerar som det förebyggs att elever får 

svårigheter och elever med långsam inlärningstakt gynnas. Det här ställer stora krav på 

läraren eftersom de ofta snabbt uppfattar de elever som inte lär sig i förväntad takt (Lunde, 

2011). Om läraren kategoriserar elevens kunnande späder det på elevens känsla för 

misslyckande (Rattan et al., 2012). Av denna anledning kan inte nog poängteras att höga 

och positiva förväntningar på alla elever är av största vikt. Dessutom behöver de 

specialpedagogiska insatserna sättas in redan vid tidig ålder och med hjälp av kartläggning 

och effektiva insatser utveckla elevens matematiska förmåga (Lunde, 2011; Lundberg & 

Sterner, 2009). 

 

Under observationerna var det inte helt tydligt att utläsa om eleverna befann sig i en 

proximal utvecklingszon. Nottingham och Larsson (2018) beskriver att det är först när 

lärarna vet var eleverna befinner sig i sitt lärande som det är möjligt att lotsa dem in i den 

proximala utvecklingszonen. Resultatet pekar på att båda lärarna utgår från elevernas 

kunskapsnivå vid lektionsplanering och att eleverna möjligen befinner sig på gränsen till 

sin proximala utvecklingszon och ett optimalt lärande. Däremot påpekar lärarna att det 
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finns svårigheter i arbetet med att utmana eleverna att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen. Under elevintervjuerna framkommer också att det ibland finns ett visst 

motstånd att välja mer utmanande uppgifter till förmån för det enkla och snabbare. 

Studiens forskningsbakgrund och teorier kan ur resonemanget beskriva en didaktisk 

praktik där elevens utmaningar inom den proximala utvecklingszonen främjas om 

undervisningen i större utsträckning medvetet utsätter eleverna för utmaningar. Som 

tidigare diskuterats behöver även undervisningen belysa att lärande kräver ansträngning 

och där misstag ses som en del i lärandet. Resonemanget sammanfaller med Nottingham 

och Larssons (2018) analysmodell (Bilaga 8) där det framkommer att utmaningar som 

helhet är ett utvecklingsområde på båda skolorna. Dessutom framkommer i samma analys 

att en dynamisk mindsetkultur ytterligare kan främjas om eleverna får lära sig att 

analysera sina misstag och att det är del av lärandeprocessen. Dilemmat att ha i åtanke är 

att för både elever som har en lägre tro om sin förmåga och för elever som etiketterats som 

duktiga och intelligenta kan det innebära en riskabel satsning. En riskabel satsning, 

eftersom såväl deras egen syn på sig själva som omgivningens uppfattningar kan komma 

att raseras (Mueller & Dweck, 1998). Studiens empiri visar däremot att båda lärarna 

arbetar för en trygg och tillitsfull relation med eleverna, vilket även eleverna intygar under 

intervjuerna. När relationerna fungerar väl ökar även möjligheterna till lärande eftersom 

eleverna vågar be om hjälp och misstag ses som en del av lärandet (Appelgren, 2018; 

Skaalvik & Skaalvik, 2016; Skolinspektionen, 2018). Dweck (2017) menar att relationen 

till elever med ett statiskt mindset är av största betydelse. Om en feedback hotar elevens 

självbild finns en stor risk att eleven inte tar till sig feedbacken på rätt sätt, vilket gäller 

såväl högpresterande elever som eleven i svårigheter. Vissa elever behöver få en hel del 

positiv feedback innan de är mottagliga för minsta kritik (ibid.). Informationen om 

relationer och feedback ger forskarna en viktig påminnelse om dess relevans i framtida 

yrkesroll. 
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Forskning visar att typen av beröm kan vara avgörande för hur ett mindset kan utvecklas 

(Apelgren, 2018; Boaler, 2017; Dweck 2017; Nottingham & Larsson, 2018). Beröm ska 

innebära ett uppmärksammande av kopplingen mellan ansträngning och framgångsrika 

strategier och inte till personlighetsdrag. Enligt Nottingham och Larsson (2018) främjas 

ett dynamiskt mindset om framgång uppmärksammas och beröm ges då eleven befinner 

sig utanför sin proximala utvecklingszon. På båda skolorna ges beröm i form av bra 

jobbat och “tummen upp”. Resultatet kan till viss del tolkas ur två perspektiv. Ur det ena 

perspektivet syns inget beröm som har personliga kopplingar vilket får tolkas positiv ur ett 

prestationsperspektiv. Ur ett annat perspektiv visar däremot inte det direkta berömmet 

något samband mellan ansträngning och framgångsrik strategi. Av resultatet framkommer 

därför att det finns en utvecklingspotential i frågan om hur feedback och beröm i allt större 

utsträckning kan kopplas till elevens ansträngningar och strategier. 

Formativt arbetssätt 

I resultatet framkommer att lärarna har skilda åsikter beträffande lärandemål och hur de 

ska synliggöras för eleverna. Lärarna är dock överens om att alla lektioner ska utgå från 

syftet med aktuellt arbetsområde, elevernas kunskapsnivå och att lektionerna ska ha en 

tydlig struktur i fråga om början och avslut. Empirin korrelerar delvis med aktuell 

forskning (Hattie, 2012; Hattie et al., 2017; Håkansson & Sundberg, 2012; Nottingham & 

Larsson, 2018; Wiliam & Leahy, 2015). Lärarnas olika synsätt i frågan kan därför 

diskuteras ur olika perspektiv. Å ena sidan gynnas lärandet när det visualiseras för 

eleverna, men å andra sidan kan det möjligtvis påverka elevernas krav på prestation. 

Resonemanget visar att det är av betydelse hur läraren väljer att presentera lektionens 

innehåll och syfte så att det inte blir prestationsbaserat. I det teoretiska ramverket 

framkommer att om både elever och lärare har målet klart definierat för sig blir lärandet 

effektivt (Brookhart, 2008; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Ur detta perspektiv är det av 

betydelse att synliggöra och definiera mål och syfte för eleverna för att främja ett 

självreglerat lärande och ett dynamiskt mindset. Däremot ska målen inte belysa hela 
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läroplanen eller andra styrdokument, utan vara elevnära i sin tydlighet och kopplade till 

aktuell lektion (Wiliam & Leahy, 2015). 

 

En av grundbultarna i det formativa arbetssättet är att läraren måste veta var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt för att kunna planera undervisningen mot ett lärande 

(Brookhart, 2008; Hattie, 2012; Torrance, 2012; Wiliam & Leahy, 2015). Lärarna menar 

att det finns svårigheter att veta var alla elever befinner sig kunskapsmässigt. Empirin 

pekar på att lärarna utnyttjar par- och grupparbeten samt diskussioner för att eleverna ska 

visa sina kunskaper, vilket även ger samklang till studiens teori om det formativa 

arbetssättet och nyckelstrategi två (Wiliam & Leahy, 2015). Under lärarintervjuerna 

framkommer även att eleverna är aktiva och vågar be om hjälp vid dessa tillfällen. 

Eleverna beskriver att de ofta lär sig något under diskussionerna, vilket tyder på att de ser 

arbetssättet som en väg till lärande (Wiliam 2007; Wiliam & Leahy, 2015). Ett arbetssätt 

som bidrar till gemensam problemlösning och matematiska samtal är även gynnsamt för 

eleven i svårigheter (Boaler, 2017; Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009). 

Att be om hjälp avslöjar dessutom att eleverna utvecklar sitt dynamiska mindset (Dweck, 

2017; Yeager & Dweck, 2012). Resultatet visar också att lärarna under par- och 

gruppaktiviteter är engagerade i elevernas arbeten. Persson och Persson (2012) menar att 

när elever inte ställs ensamma i sitt lärande ökar elevernas möjligheter till lärande. 

Resonemanget sammanfaller med sociokulturell teori och den proximala 

utvecklingszonen. När eleverna får återkoppling och läraren ses som en medhjälpare och 

inte en domare gynnas även det dynamiska mindsetet (Dweck, 2017). Skolverket (2009) 

beskriver vikten av att den resursfördelning som görs i skolan ska vara genomtänkt för att 

bästa kvalité ska uppnås. Inför framtida yrkesroll kan de framgångsfaktorer som ovan 

beskrivits anammas och knytas till en resursfördelning med kvalité med hjälp av det som 

Sundqvist (2014) beskriver som Samundervisning. I korthet innebär det att klassläraren 

och specialläraren arbetar tillsammans i klassrummet. Även Persson och Persson (2012) 
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menar att arbetssättet möjliggör en flexibilitet beträffande genomgångar och förklaringar 

samt uppdelning av elevgruppen efter aktuella behov. 

  

Beträffande nyckelstrategi fem finns både likheter och skillnader mellan skolorna. På båda 

skolorna sker helklassreflektioner. Reflektioner görs både med lektionsarbeten och med 

läxor, men även när nya begrepp och metoder introduceras. Reflektionerna fokuserar på 

att lyfta elevernas arbeten och inte prestationer vilket även ger samklang till teorin om 

dynamiskt mindset (Dweck & Leggett, 1988; Yeager & Dweck, 2012). När eleverna tillåts 

reflektera över sitt lärande bidrar det till att synliggöra lärandet och medvetandegöra 

eleven om sin lärprocess, vilket även Hattie och Yeats (2014) beskriver som viktiga 

faktorer för lärande. På skolorna skiljer sig tillvägagångssättet av nyckelstrategi fem. 

Resultatet pekar på att eleverna i skola ett reflekterar mer och oftare individuellt över sitt 

lärande jämfört med skola två. Huruvida de olika tillvägagångssätten påverkar 

möjligheterna att se sin lärprocess kan ses ur olika perspektiv. Många och snabba 

återkopplingar kan ses positivt ur flera aspekter. När eleverna ser snabba framgångar i sitt 

lärande kan det eventuellt påverka både elevernas motivation till lärandet och därmed 

även självförtroendet. Aspekterna är högst relevanta för diskussionen eftersom 

internationella resultat (Skolverket, 2015; Utbildningsutskottet, 2014) visar att många 

elever idag ger upp snabbare. Skolinspektionen (2018) menar också att det är av betydelse 

att läraren främjar elevens motivation. Eventuellt skulle fler och snabba återkopplingar 

öka elevernas motivation till lärande. Ur ett annat perspektiv kan ofta återkommande 

återkopplingar och reflektioner istället upplevas slentrianmässigt och mista sin betydelse. 

Om reflektionerna istället görs mindre frekvent är däremot risken att eleverna inte ser 

kopplingen till aktuellt lärande. Möjligheten och fördelen med denna typ av återkoppling 

är dock att det skulle kunna åstadkomma att lärandet sätts i ett större sammanhang 

(Wiliam & Leahy, 2015). När lärandet sätts i ett större sammanhang ökar även förståelsen 

och motivationen menar Skaalvik och Skaalvik (2016). I den här frågan finns eventuellt  

svaret på individnivå. För att uppmuntra eleven i svårigheter eller i ett statiskt mindset är 
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eventuellt den första modellen att föredra utifrån ovanstående resonemang. Däremot är det 

inte helt utan diskussion att ur resonemanget nyttja båda modellerna. 

Slutsats 

Är det en myt att matematik är ett ämne som förknippas med snabbhet och smarthet? I 

resultatet synliggörs en undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet och 

som i många avseenden möjliggör ett lärande, där elevens dynamiska tankesätt stimuleras. 

Faktum kvarstår att flera elever känner osäkerhet att uttrycka sina matematiska tankar i 

tron om att bli felaktigt bedömda eller bortgjorda inför sina kamrater. Ett främjande och 

förebyggande arbete där eleverna använder varandra som lärresurser utan konkurrens är av 

största vikt i frågan. Inte minst eftersom såväl forskning (Boaler, 2017; Dweck, 2017; 

Nottingham & Larsson, 2018) som studiens empiri visar att elever behöver utsättas för 

utmaningar, upptäcka att misstag leder till lärande samt analysera misstagen för att det 

dynamiska tankesättet ska utvecklas. Under dessa omständigheter är ett gott 

klassrumsklimat av betydelse.  

 

Det är ingen nyhet att vissa elever är i behov av mer tid i sitt lärande. Forskning beskriver 

att dessa elever dessutom ofta har en låg tro om sin egen förmåga (Lunde, 2011). Det har 

även visat sig att flertalet elever med statiskt mindset väljer de enkla uppgifterna och har 

svårt att ta sig an utmaningar. Elevernas utveckling mot ett dynamiskt mindset främjas 

enligt studiens resultat när lärandet synliggörs i små steg och när förtroendefulla relationer 

byggs upp. Relationer som hjälper eleven att ta emot feedback och våga utmana sig själv. 

Tidig kartläggning och adekvata insatser är också nödvändiga för att eleven i svårigheter 

ska utvecklas i sitt lärande (Lunde, 2011; Lundberg & Sterner, 2009). Forskning (Skaalvik 

& Skaalvik, 2016) tyder även på att det kan finnas omständigheter runt eleven som 

påverkar elevens inställning, men som inte är direkt knutna till klassrumsmiljön. I dessa 

fall är elevhälsans samlade profession av stor betydelse för elevens möjligheter att tillägna 

sig undervisningen (Skolinspektionen, 2018). I studiens inledning beskrevs en 
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förhoppning om att resultatet skulle kunna bidra till en utveckling av ett främjande och 

förebyggande arbete inom matematikutveckling och för framtida yrkesroll som 

speciallärare. Utifrån ovanstående resonemang får en blygsam slutsats dras om att flertalet 

pusselbitar fallit på plats ifråga om att utveckla elevernas självreglerande lärande (White 

& Frederiksen, 1998; Zimmerman, 2005) och därmed ett dynamiskt mindset i matematik 

(Boaler, 2017). Inte minst eftersom både elever och lärare uttrycker allas möjligheter till 

lärande och att undervisningen till stora delar bedrivs utifrån forskning som främjar detta. 

I det fortsatta arbetet med elevens självreglerande lärande och dynamiskt mindset i 

matematik, främjas inte bara matematikundervisningen (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; 

Vingsle, 2017; Zimmerman, 2005) utan bidrar även till elevens lärande i samtliga ämnen 

(Engström, 2015) vilket förhoppningsvis bidrar till att myten om matematiken förpassas 

till historien.  

Metoddiskussion 

Studien hade inte för avsikt att förenkla den pedagogiska praktiken. Forskarna var väl 

medvetna om lärandets komplexitet och utmaningen att tillgodose alla elevers förmågor, 

inte minst utifrån det faktum att vissa elever ser matematiken likt musikern ser noterna på 

ett notblad (Devlin, 2005) medan andra elever är i behov av mer övning i sitt lärande. 

Därför avsågs inte att döma, jämföra eller generalisera resultatet utan syftade till att belysa 

det för studien relevanta områden och teorier som skulle komma att bli en framtida 

yrkesvardag för de två forskarna. 

  

Så här med blicken fäst i backspegeln finns tid för reflektion över hur det metodologiska 

arbetet eventuellt hade kunna förbättras. I metodavsnittet diskuteras studiens trovärdighet. 

Att vara två forskare kunde öka trovärdigheten eftersom reflektion och diskussion gav 

tillfälle att analysera det som observerats och vad som framkommit under intervjuerna. 

Däremot fanns risken att forskarna uppfattade händelser och skeenden olika, vilket kunde 

påverka studiens trovärdighet. Till viss del minimerade observationsprotokollen och 



48 
 

intervjuguiderna denna risk, däremot hade det varit önskvärt om forskarna deltagit 

tillsammans under empiriinsamlingen för att full trovärdighet skulle nås. Om 

observationerna spänt över en längre tidsperiod och följt en hel arbetsprocess i ett 

arbetsområde, hade möjligtvis en bredare empiri framträtt. Det hade bidragit till en större 

helhetssyn över den didaktiska gestaltning som efterfrågades. När intervjuguiderna till 

viss del utgick från observationsprotokollens resultat, kunde inte bara en större helhetssyn 

skapas, även informanternas svar upplevdes mer trovärdiga. Intervjuguiderna var 

välstrukturerade utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket medförde ett förenklat 

analysarbete. Beträffande elevintervjuerna visade det sig att valet av ord (Bilaga 7) som 

eleverna fick göra i inledningen av intervjun var av stort värde. Eleverna började spontant 

prata utifrån sig själva och hur de kände det. Spontana svar medförde god trovärdighet. 

Det fanns fördelar med forskarnas erfarenheter från läraryrket, vilket var att forskarna 

kunde tolka händelser och svar ur ett lärarperspektiv samt i mötet med eleverna. 

Nackdelen med erfarenheterna kunde däremot vara att full objektivitet inte uppnåddes. I 

ett slumpmässigt urval finns en risk att alla elevers röster inte hörs. Eventuellt hade 

utfallet blivit annorlunda om en specifik elevgrupp valts ut till intervju. 

Vidare forskning 
I den här studien fanns en förhoppning av att finna ett heuristiskt perspektiv på elevens 

möjlighet till lärande i matematik. Med anledning av studiens design och avgränsning 

följdes inte en hel arbetsprocess i ett arbetsområde, vilket är önskvärt i framtida studier. 

Observationerna och intervjuerna i studien visar att feedback gestaltades olika till eleverna 

samt att eleverna lärde mycket genom par- och gruppdiskussioner. Studiens avgränsning 

möjliggjorde ingen undersökning om hur feedback riktas till olika elever eller hur 

elevernas lärande påverkas vid par- och grupparbeten. Feedback tillhör nyckelstrategi tre i 

teorin om det formativa arbetssättet och när elever har varandra som lärresurser faller det 

under nyckelstrategi fyra. Med rätt feedback ges eleven möjlighet att utveckla sina 

förmågor i relation till kunskapskraven i matematik. Forskning visar att det finns olika 

typer av feedback (Siedentop & Tannehill, 2000) och enligt Nottingham och Larsson 



49 
 

(2018) bör den riktas mot strategi och prestation. När feedback riktas mot nyckelstrategi 

ett, det vill säga mot lärandemålen, och eleven dessutom får feedback på hur arbetet 

fortlöper i relation till målet, sammanfaller det med Zimmermans (2005) modell om ett 

självreglerat lärande. Beträffande nyckelstrategi fyra finns även här forskning som 

framskriver denna framgångsfaktor inom undervisning (Boaler, 2017; Granberg & Olsson, 

2015; Lou et al, 2001; Serrano & Pons, 2014; Wiliam & Leahy, 2015). Utifrån 

ovanstående resonemang kan det i framtida undersökningar vara värt att uppmärksamma 

elevens möjligheter till lärande i matematik utifrån samtliga nyckelstrategier under en hel 

arbetsprocess. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev                                                                                                               Umeå 180914 

  

Hej! 

Jag heter Ingela Enström / Monica Martinsson. Nu studerar jag till speciallärare inom matematikutveckling 

vid Umeå Universitet (distansstudier). Kommande termin är den sista och därmed ska jag skriva mitt 

examensarbete. Syftet med arbetet handlar om att få en förståelse för elevers inställning till matematik och 

deras syn på sitt lärande. Jag kommer även att undersöka om det finns faktorer i undervisningen som kan 

påverka detta. Ert barns matematiklärare tillfrågades om deltagandet i studien, ett så kallat 

bekvämlighetsurval. 

  

Studien kommer att utföras mellan veckorna 38-43. I den första fasen av examensarbetet kommer jag att 

utföra ett antal klassrumsobservationer under ordinarie matematiklektioner. Under dessa observationer 

fokuseras lärarens agerande i klassrummet. Efter det görs ett urval på 20 procent av eleverna i klassen. Med 

dessa elever kommer jag att genomföra varsin enskild intervju. Frågorna kommer att handla om elevens 

lärande och inställning till matematik. Inga känsliga eller personliga frågor kommer att ställas. Intervjun kan 

komma att spelas in för att jag i efterhand ska kunna analysera svaren så bra som möjligt. Efter analysen 

raderas inspelningen. Föräldrarna till de elever som ingår i urvalet för intervjuer kommer att kontaktas 

enskilt. 

  

Inga av dessa aktiviteter kommer att påverka elevens kunskapsinhämtning eller betyg. Resultaten kommer 

bara att användas i den här studien och samtliga elever, klass och skola kommer att vara helt avidentifierade. 

 Deltagandet i studien är helt frivilligt och eleverna väljer själva om de vill delta eller inte. De kan även 

avsluta när som helst om de vill. Om ni har några frågor är ni välkomna att maila mig. 

  

Med vänlig hälsning 

Ingela Enström                                                                        Monica Martinsson 

XXXXXXXXXXX                         XXXXXXXXXXX 

Handledare: Lili-Ann Kling 

Institutionen för matematik och naturvetenskap 

Umeå Universitet 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Hej! 

I ett tidigare brev har jag informerat er föräldrar om den studie jag håller på att genomföra i ert barns klass. 

Nu har det blivit dags för mig att genomföra elevintervjuer. Jag har frågat ditt barn om deltagande och 

barnet har tackat ja. Jätteroligt tycker jag. Nu behöver jag ert godkännande. Intervjun kommer att ske under 

vecka 42 eller 43. 

  

☐                   Jag samtycker till att mitt barn deltar i en intervju. 

  

 

Elevens underskrift    Datum 

  

 

Vårdnadshavares underskrift     Datum 

  

 

Vårdnadshavares underskrift     Datum 

  

Vänligen fyll i och lämna talongen till klassläraren senast fredag den 5/10-18. 

Hälsningar Ingela Enström/Monica Martinsson 

Vid frågor, kontakta mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Observationsprotokoll 1 

 Matematiklärandet och Matematikundervisningen Förekommer Kommentar/Övrigt 

Sker undervisningen i form av att instruera eleverna att lära sig en 

standardiserad lösningsmodell? 

   

Kopplas nya begrepp ihop med redan befästa begrepp?    

Används ett begreppsundersökande arbetssätt?    

Används olika representationsformer vid inlärning av nya begrepp 

och repetition? 

   

Fångar läraren upp någon vardagshändelse och kopplar det till 

aktuellt arbetsområde? 

   

Anpassas arbetsformer efter elevernas behov och intressen?    

Arbetar eleverna enskilt?    

Förekommer arbete i par eller på gruppnivå?    

Ges möjlighet till resonemang och diskussion under lektionen?    

Ges frågeställningar eller uppgifter med flexibla lösningsmetoder?    

  Ställs frågor med öppna svar?    

Formuleras problem med lösningar på olika nivåer?    

Ges eleverna möjlighet att formulera egna matematiska problem?    

Synliggörs det för eleverna att matematik kräver tankearbete för att 

utveckling ska ske. 

  



 
 

Synliggörs det att lärande kan ske genom misstag   

Formativt arbetssätt   

Nyckelstrategi 1   

Finns en tydlig början på lektionen.    

Görs en tydlig koppling eller förklaring till vad eleverna ska 

göra/lära sig i förhållande till kunskapskraven? 

   

Görs någon koppling till föregående lektions innehåll?    

Avslutas lektionen tydligt.   

Nyckelstrategi 2   

Ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i 

grupp eller helklass. 

  

Ger positiv respons på elevernas inspel och ansträngningar.   

Uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller 

passiva eller oengagerade i olika aktiviteter. 

  

Nyckelstrategi 5   

Uppmuntras eleverna att reflektera över sitt eget lärande.    

Ges det tid under lektionen att eleven reflekterar ensam eller i 

grupp över sitt lärande? 

   

Förekommer det någon reflektion över lektionens innehåll och 

syfte. 

   



 
 

Bilaga 4 

Observationsprotokoll 2 

Matematikläraren och matematiklassrummet Förekommer Kommentarer/ 

Övrigt 

Uppmuntrar eleverna att våga sikta högre.   

Visar positiva förväntningar på elevernas förmåga.   

Värdesätter och visar respekt för alla elevers arbetsinsatser.   

Berömmer eleverna för arbetet de gör och inte för hur eleven är.   

Värdesätter och visar respekt för alla elevers arbetsinsatser.   

Ger alla elever lika mycket talutrymme.   

Ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa kommentarer, suckar, blickar etc.   

Ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att störas av kamrater.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5 

Intervjuguide lärare 

Den här intervjuguiden semistrukturerades i olika teman. Genom att tematisera intervjun gavs möjlighet till 

flexibilitet i fråga om turordningen på frågorna. I en flexibel turordning kunde intervjun anpassas efter 

lärarens svar och resonemang. Dessutom kunde följdfrågor ställas. 

 

Tema 1 Klassrumsklimat 

 Vad är ett gott klassrumsklimat för dig och hur arbetar du för att uppnå det? 

 

Tema 2: Formativt arbetssätt  

 Inför lektionen fanns (inte) målen uppskrivna på tavlan. Vilken betydelse anser du att de är för den 

enskilda lektionen och i ett större sammanhang?   

 Under observationerna uppmärksammades att eleverna arbetade mycket med laborativa uppgifter 

och spel. Hur synliggör du lärandemålen i de laborativa uppgifterna? 

 Under lektionerna förekommer mycket diskussioner i par och grupper. Vilka är dina tankar om det? 

/ Du använde dig av olika strukturformer i undervisningen, bland annat “Turas om”, “karusellen” 

och “fråga-fråga-byt”. Berätta lite mera om syftet med detta. 

 Hur arbetar du för att se var varje enskild elev befinner sig i sitt lärande? 

 Lärande sker när man befinner sig i proximala utveckingszonen. Hur arbetar du för att eleverna ska 

orka/våga befinna sig där? 

 Hur arbetar du för att kunna möta alla elevers olika kunskapsnivåer i matematik? 

 Hur utvärderar du vad de lärt sig? 

 Hur arbetar du för att eleven ska reflektera över sitt eget lärande? 

 

Tema 3: Tro om elevers förmågor och lärande  

 Utifrån dina egna personliga minnen och erfarenheter av matematik och matematikundervisning. 

Hur tror du dessa erfarenheter har färgat ditt synsätt på elever och på ditt sätt att undervisa. 

 

 

 



 
 

Bilaga 6 

Intervjuguide elever år 6 

Den här intervjuguiden semistrukturerades i tre olika teman. Genom att tematisera intervjun gavs möjlighet 

till flexibilitet i fråga om turordningen på frågorna. I en flexibel turordning kunde intervjun anpassas efter 

elevens svar och resonemang. Dessutom kunde följdfrågor ställas. 

 

Tema 1 Elevens inställning till lärande i matematik  

 Inställning till det egna lärandet i matematik (Bilaga 8) 

 När är man bra på matte? 

 Tror du att man kan öva sig och bli bra på matte? Sluten fråga...berätta mer. 

 

Tema 2 Formativt arbetssätt  

 Förra året arbetade ni mycket individuellt i boken. I år jobbar ni mycket med spel, laborativa 

uppgifter. Ni diskuterar mycket tillsammans. Hur lär du dig matte bäst tycker du? 

 Vet du vad du ska göra på lektionerna och varför du ska göra det? 

 Brukar ni prata om vad ni lärt er på en lektion och varför ni ska lära er det? 

 Berätta vad du brukar göra om du inte förstår? 

 

Tema 3 Klassrumsklimatet 

 Hur vill du att en bra mattelärare ska vara? 

 Vad gör din mattelärare om du berättar att du inte förstår? 

 Känns det viktigt att svara rätt på frågor som din lärare ställer eller när ni diskuterar i helklass? 

 Vad brukar hända om någon svarar fel på en fråga? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flervalsfrågor 

 Vilket/vilka av dessa svar skulle du välja när det handlar om dig och matematiken: 

 

a. Jag gillar ett arbete som får mig att tänka till ordentligt. 

b. Jag gillar ett arbete som jag kan göra riktigt bra utan för stor ansträngning. 

c. Jag gillar ett arbete som jag lär mig något av, även om jag gör många misstag. 

d. Jag gillar ett arbete som jag kan göra perfekt utan några misstag. 

e. Eget alternativ 

 

 När något är svårt: 

a. Får det mig att vilja arbeta mera med det, inte mindre. 

b. Försöker jag göra något annat på lektionen. 

c. Bryr jag mig inte för det känns inte viktigt. 

d. Frågar jag min lärare eller en kompis om hjälp. 

e. Eget alternativ 

  

 Om jag inte förstår något direkt: 

a. Beror det på att jag inte är smart på matte. 

b. Beror det på att jag inte har lärt mig det ännu. 

c. Eget alternativ 

  

 Om jag gör fel på en uppgift: 

a. Ber jag fröken förklara så att jag klarar uppgiften. 

b.  Ber jag fröken förklara så att jag förstår hur jag tänkte fel. 

c. Ber jag en kompis visa hur man gör. 

d. Hoppar jag till nästa uppgift, den är nog enklare. 

e. Eget alternativ 
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Ringa in de påståenden om matte som passar dig 

  

Lätt     Svårt     

  

Intressant    Ansträngning  

 

Utmanande     Kämpigt  

 

Framsteg     Tråkigt  

 

Samarbete    Nyfikenhet  

 

Övning    Förbättring 

  

Intelligens    Matteboken   

 

Inställning            Problemlösning 

 

Klurigt                                                Smart 

 

Jobba själv      Svara rätt  

  

Diskussioner      Roligt 
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   Figur 16: BESKRIVNINGAR AV EN DYNAMISKT MINDSET KULTUR   

(Nottingham & Larsson 2018, Sid. 109-110) 

Rödmarkerade områden undersöktes ej i aktuell studie 

Kulturella 

aspekter 

Kännetecken på en kultur med dynamiskt mindset 

(siffrorna inom parentes visar i vilket avsnitt i boken det 

finns vägledning till hur de olika aspekterna kan 

förverkligas.) 

           Aktuell situation 

Motsats  

Gäller 

Stämmer 

Ibland 

Stämmer  

Ofta 

Stämmer  

Alltid 

Första 

intryck 

 

1.Det råder en stämning av  

upptäckarlust 

     X  

2.Alla är engagerande i intellektuellt risktagande, visar 

uthållighet och stöttar varandra för att göra gemensamma 

framsteg (3.0) 

    X   

 Anteckningar 

 Förmågor     

Din 

uppfattning 

3.Du anser att förmågor kan växa och utvecklas och att 

ALLA dina elever kan göra utmärkta framsteg. (6.0) 

     X  

Elevens 

uppfattningar 

4.Eleverna anser att skolan snarare handlar om lärande än 

om att avgöra vem som är bäst och inte. (Kapitel 3) 

    X   

Elevernas 

medvetenhet 

5.Eleverna inser att det finns många orsaker till varierande 

förmåga och kan identifiera några av dessa orsaker. 

(Kapitel 4) 

         

Organisation 6.Era system och strukturer har utformats för att utveckla 

talanger framför att dela in och etikettera talanger. (6.3) 

      X 

 Bemästrande     

Att pröva sig 

fram 

7.Eleverna förstår värdet av att försöka, att misslyckas, och 

att öva samt hur det leder till att bemästra något. (10.1) 

     X  

Framsteg 

 

8.Ni har rutiner och metoder för att fokusera på, 

uppmärksamma och fira framsteg. (6.2) 

    

Misstag 9.Eleverna hanterar misstag som en del av 

lärandeprocessen och analyserar dem eftertänksamt. (10.0) 

  X    



 
 

Resiliens 10.Eleverna är resilienta i sitt lärande. De ger inte upp lätt 

eller visar tecken på ”inlärd hjälplöshet”. (9.1) 

    X   

 

 

Anteckningar 

 Utmaningar     

Inlärningszon 11.Elevernas beteende visar att de är villiga att lämna sin 

bekvämlighetszon och arbeta i sin proximala 

inlärningszon. (8.2) 

    X   

Elever som 

kämpar 

12.Eleverna får avsiktliga möjligheter att göra misstag, 

lösa problem och kämpa under lektionerna. (10.0) 

    X   

Positiva 

attityder 

13.Eleverna har en positiv inställning till de utmaningar de 

går igenom och ser de framsteg som följer. (8.2) 

    X   

Elevval 14.När eleverna har olika valmöjligheter kommer de att 

välja de alternativ som tvingar dem att anstränga sig mest. 

(8.1) 

    X   

 Anteckningar 

 Floppat lärande     

Inställning 

till att göra 

fel 

15.Eleverna inser att misstag som undersöks och åtgärdas 

leder till ett djupare lärande. (10.1)  

    X  

Föräldrars 

attityder 

16.Föräldrar anser att misstag kan vara bra eftersom de kan 

stimulera ett djupare lärande. (10.3) 

    

Lärandesitua

tioner 

17.Eleverna förstår att ansträngning inte räcker, utan att de 

också behöver välja och tillämpa rätt lärandestrategier. 

(10.4) 

    

Pedagogik 18.För att motivera eleverna inför ett nytt ämne används 

”floppad” förhandstitt. (10.5) 

    

 

 

Återkoppling     

Använda 

återkoppling 

19.Eleverna har en positiv inställning till återkoppling och 

använder det på ett effektivt sätt för at fördjupa sitt 

lärande. (10.2) 

    X  

Kvalitativ 20.Återkopplingen är av hög kvalitet och vältajmad för att     X  



 
 

återkoppling hjälpa eleverna till större framsteg i sitt lärande. (10.2) 

Formativ 

undervisning 

21.Du använder information om elevers lärande formativt 

för att visa vad och vem som ska undervisas härnäst-och 

hur. (10.2) 

     X 

Grupp 

Indelning 

22.Du delar in dina elever utifrån den pågående, formativa 

bedömningen(snarare än statiska grupper, utan förmåga). 

(6.0) 

     X 

 Anteckningar 

 Metakognition     

Att använda 

mindset 

23.Eleverna kan ge exempel på när de lärde sig något 

genom att tänka utifrån ett dynamiskt mindset. (1.1) 

    

Själv- 

medvetenhet 

 

24.Eleverna känner igen när de är i ett statiskt mindset och 

vet hur de ska förflytta sig mot ett mer dynamiskt mindset. 

(1.1) 

    

Lära att lära 25.Eleverna har en positiv inställning till hur de kan lära 

och kan identifiera när lärandestrategier har hjälpt dem att 

bemästra något. (7.1) 

    X  

Effekter på 

språkbruk 

26.Du har hittat det språkbruk du vill använda för att 

stödja utvecklingen av ett dynamiskt mindset och kan 

förklara och koppla till de förväntade resultaten. (7.1) 

    X  

 Anteckningar 

 Självförmåga     

Att påverka 

resultat 

27.Dina elever anser att de kan påverka sina resultat på ett 

tydligt sätt. (9.3) 

     X 

Själv- 

Reglering 

28.Eleverna uppvisar god självreglering och är medvetna 

om hur tänkandet påverkar deras möjligheter att lyckas 

med det de håller på att lära sig. (9.3) 

   X   

Förståelse för 

kraften i 

ordet ”än” 

29.Eleverna förstår betydelsen av att använda ordet ”än”- 

att de kan göra framsteg med rätt inställning och strategi. 

(7.0) 

    X  

Exempel 30.Ni hittar exempel på betydelsen av att tro på sin egen 

förmåga att utvecklas hos både elever och förebilder i 

samhället. (9.3) 

    



 
 

 Anteckningar 

 Vuxna     

Förebild 31.Du ”lever som du lär” och visar inställning och 

strategier utifrån ett dynamiskt mindset vid att samverkan 

med elever, föräldrar och kollegor. (10.7) 

     X 

Över hela 

skolan 

32.Språkbruk och principer bakom ett dynamiskt mindset 

omfattas av alla vuxna som arbetar i din organisation. 

(10.7) 

    

Professionell 

Dialog 

33.Ett dynamiskt mindset är grunden för alla slags 

professionella samtal om undervisningen, lärande och 

ledarskap. (Kapitel 10) 

    

Föräldrar 34.Elevernas föräldrar är införstådda med principer och 

terminologi för ett dynamiskt mindset och hur det kan 

påverka barnens utveckling. (10.3) 

    

 Anteckningar 

 

 


