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Abstract 

This study aims to examine how pupils in year 6 describes how they can affect their intelligence. It 

also aims to see the degree to which international stydies can be applied in a Swedish context. This 

study discuss and use Carol S. Dwecks concept mindset. Two studies implemented after a method 

development of previous international studies. The method used to examine these questions 

isquestionnaire survey and interviews. The analysis is structured around the socio-cultural perspective 

and shows that to a certain extent it is possible to use international studies in a Swedish context and 

that pupils whit one mindset think that they can affect their intelligence while pupils whit the other 

mindset think that they can´t.  
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1 Inledning 

När jag gick i grundskolan fick jag av lärare veta att jag inte hade några bra förutsättningar 

för att lära mig språk men att jag var en person som hade rätt förutsättningar för matte.  

Inte bara jag fick höra detta utan även min syster fick så högt upp som i årskurs 7 höra att 

hon inte var någon språkmänniska och hennes lärare gjorde klart för henne att hon aldrig 

skulle kunna få ett högre betyg är godkänt. Vi fick alltså båda höra att vi egentligen inte 

behövde anstränga oss så mycket i vissa ämnen eftersom vi ändå inte hade förutsättningar 

att bli bra i det. I matematik fick vi däremot höra att vi kunde lära oss mycket eftersom vi 

hade rätt förutsättningar att lyckas där. Enligt de teorier om intelligensutveckling som 

Carol S. Dweck (2015) arbetat fram hade vi i det läget två val. Antingen kunde vi tro på 

det vi fick höra av lärarna; att vi hade en viss kunskap som var medfödd och en fallenhet 

inom vissa ämnen eller så hade vi kunnat jobba hårdare för att motbevisa lärarna och 

utveckla våra kunskaper inom alla ämnen och inte bara de som vi enligt lärarna skulle ha 

en medfödd fallenhet inom. 

 

Just Dwecks teorier är något som just nu flitigt diskuteras i skoldebatten (se ex Stridman, 

2015; Teke, 2014 samt Lundgren & Isaksson, 2012). Att det pratas så mycket om dessa 

teorier gjorde mig nyfiken på om det är något som också kan överföras på svenska elevers 

lärande i matematik och hur det eventuellt kan påverka mig i min framtida yrkesroll som 

lärare. Dwecks forskning (1999, 2015) visar att nästan hälften av alla personer tror, precis 

som jag och min syster fick höra, att begåvning är något medfött och ingenting man själv 

kan påverka genom arbete. Dweck (2015) menar att detta leder till att de elever som tror 

att intelligens inte är något som kan utvecklas ger upp så fort de stöter på motstånd. Vilket 

mindset eleverna har är alltså något som med största sannolikhet påverkar elevernas 

skolresultat. 

 

Generellt har svenska elevers kunskap i ämnet matematik har sjunkit de senaste året, det 

pekar både Skolverket (2015b) och de senaste PISA och TIMMS undersökningarna på. 

PISA är en internationell undersökning som undersöker elevernas förmågor i matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap. Undersökningen lägger den största vikten på att se hur 

väl eleverna kan sätta in sina kunskaper i ett sammanhang. De svenska elevernas 

kunskaper har visat sig varit låga jämfört mot internationella resultat. Studien genomförs 

på 15 åriga elever var tredje år och 2012 deltog 4700 elever från den Sverige (Skolverket, 

2014). Även TIMMS är en internationell studie som studerar elevernas kunskaper i 

matematik, men även i naturkunskap. Eleverna som deltar i testet går i årskurs 4 och 8 

och testet genomförs var fjärde år. I TIMMS undersökningen deltar inte bara elever utan 

även lärare, rektorer och föräldrar (Skolverket, 2012b).  

 

Skolverkets tidigare rapporter som just lyft fram den svenska skolans problem får genom 

PISA- och TIMMS undersökningarna möjlighet att jämföra Svenska elevers resultat med 

resultat från andra länder, och resultatet är oroande. Resultatet från TIMMS 2011 

(Skolverket, 2012b) visar att svenska elever i årskurs 4 ligger under det genomsnittliga 
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resultatet i matematik. De presterar sämre än elever från våra grannländer Danmark och 

Finland. Resultatet visar också att de mellan årskurs 4 och 8 inte bara lär sig mindre än 

elever från andra länder, deras intresse för matematik minskar också drastiskt. PISA-

undersökningen från 2012 (Skolverket, 2014) visar att elever i svenska skolan är de som 

tappat mest matematikkunskaper sett över tid. Testet visar även att både låg- och 

högpresterande elever visar på sämre resultat än tidigare men att flickor presterar något 

bättre än pojkar. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur elever beskriver sina möjligheter 

till intelligensutveckling utifrån begreppet mindset. Syftet är också att studera i vilken 

omfattning två internationella studier som Carol S. Dweck bygger sin forskning på är 

möjlig att replikera i en svensk skolkontext. För att få svar på detta kommer jag ta hjälp 

av följande frågor; 

 

 På vilket sätt beskriver elever i årskurs 6 sina möjligheter att utveckla sin 

intelligens i matematik?  

 Vilka paralleller respektive olikheter framkom när utländsk forskning appliceras 

i en svensk skolkontext? 
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3 Begrepp och teoretiska perspektiv 

I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och fördjupning av de begrepp som 

studien innefattar. Jag väljer att inleda med att förklara begrepp och teoretiska perspektiv 

för att därmed förtydliga vad studien handlar om och vilket förhållningssätt den har.  

3.1 Intelligens 

Begreppet intelligens är omdebatterat och har en lång rad olika definitioner. Svenska 

Akademin (2006) definierar intelligens som förstånd, skarpsinne eller begåvning. 

Nationalencyklopedin (2016) använder samma begrepp som förklaring, men lägger även 

till tankeförmåga. I nationalencyklopedin framkommer det att teorier om intelligens har 

lagts fram från flera olika grenar inom psykologin. Dock skiljer sig dessa förklaringar 

från varandra vilket gör begreppet ännu mer svårdefinierat. En mer ”folklig” förklaring 

av intelligens hämtad från Wikipedia (Intelligens, 2016, 10 april) är mental förmåga, 

alltså förmågan att avsiktligt utveckla sitt tänkande.  

 

Att intelligens är ett omfattande begrepp att beskriva pekar bland annat Martinez (2013) 

på och menar samtidigt att det inte får förväxlas med IQ. Intelligens är enligt författaren 

något som kan utvecklas och förändras medan IQ är ett kvalitativt summerat värde av 

intelligens. Martinez menar att ett IQ-värde ofta komplicerar och hämmar inlärningen 

eftersom många ser IQ-värdet som ett betyg på sin intelligens. Detta är dock inte den 

ursprungliga avsikten med testet enligt testets skapare Alfred Binet (Dweck, 2015). Binet 

arbetade fram testet i början av nittonhundratalet för att identifiera elever som inte 

gynnades av det franska undervisningssystemet. Därefter skulle det enligt honom, med 

testen som grund, utformas nya utbildningsmodeller för att hjälpa dessa elever tillbaka på 

rätt spår.  

 

Även om IQ testernas grund var att hjälpa elever i svårigheter finns tecken på att många 

ser på testen på annat sätt. I en intervju (Weman Thornell, 2013, 12 november) med Thom 

Axelsson, lektor vid Malmö högskola, säger han sig vara kritisk till att testerna fortfarande 

används. Enligt honom har testet historiskt sätt skapat en syn på att intelligens är 

biologiskt och ärftligt. Fortsättningsvis menar han att i nutid har elever blivit felaktigt 

placerade i särskola efter genomfört IQ-test och därför menar han att det känns konstigt 

att testerna fortfarande används. 

 

Martinez (2013) menar att det finns två olika sätt att se på intelligens. Det vanligaste 

synsättet är att intelligens är förmågan att tänka och resonera och det andra synsättet är 

att intelligens är förmågan att hantera information och kunskap. Sternberg (2005) menar 

däremot att det finns tre olika typer av intelligens. Analytisk, kreativ och praktisk 

intelligens. Även han ställer sig kritisk till tester som mäter intelligens då han menar att 

de enbart mäter den analytiska intelligensen. 

 



9 

Dweck (1999) menar att IQ inte ska ses som en slutgiltig bedömning av intelligens utan 

mer som en bedömning just nu, och att den fortfarande kan utvecklas. Hon menar också 

att det egentligen inte går att mäta en persons intellektuella kapacitet. Att personers 

förmågor alltid kan utvecklas pekar även Resnick (1983) på. Författaren menar också att 

även om intelligensen inte är fastlåst för all framtid så kan man, med det uppmätta värdet, 

förutspå vad personen kan uppnå i framtiden. Sternberg (2005) påpekar att den största 

faktorn som leder till högre intelligens är ansträngning och en målmedveten satsning. Det 

har enligt författaren inget med tidigare förmågor och prestationer att göra. Binet (1915) 

menar att det är fel att se på intelligens som en fast mängd. Författaren hävdar att 

intelligens, minne och omdöme är förmågor som går att öva upp genom hårt arbete och 

utbildning. 

 

Jag stället mig kritiskt granskande till intelligens begreppet och användningen av IQ 

tester. Jag använder tolkningen av att intelligens är något som kan utvecklas och inte är 

förutbestämt.  

3.2 Mindset 

Begreppet mindset är alltså som jag tidigare pekat på ett begrepp som just nu förekommer 

flitigt i skoldebatten, vilket också var huvudorsaken till att mitt intresse väcktes för att 

granska detta mer ingående. Carol S. Dweck som har myntat begreppet mindset är en 

amerikansk professor i psykologi och en av världens ledande forskare inom 

personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Redan inledningsvis 

i Dwecks texter insåg jag att elevers inlärning i matematik påverkas mycket av hur de 

hanterar situationer som ses utmanande och problematiska. Jag förstod även att detta är 

något som läraren kan påverka och hjälpa eleverna med.  

 

Dweck (2015) menar att begreppet mindset kan sorteras in i två kategorier. Mindset 

beskrivs som olika tankesätt och inställningar till vad intelligens är och på vilket sätt 

motgångar hanteras. Den ena kategorin är något som Dweck kallar för statiskt mindset 

och personer med den inställningen tror att intelligens och talang är förmågor som är 

medfödda. Dessa personer menar att om man är duktig i exempelvis matematik är det 

förutbestämt. En person med statiskt mindset ser ansträngning och hårt arbete som ett 

tecken på svaghet. Att lösa uppgifter snabbt och alltid rätt är därmed ett tecken på styrka. 

Personer med ett statiskt mindset tenderar därför enligt Dweck att välja uppgifter som är 

lätta för att bli klara snabbt och tror att de då visar sig duktiga. Enligt studier av Blackwell, 

Trzesniewski och Dweck (2007) samt Nussbaum och Dweck (2008) är elever med ett 

statisk mindset så rädda för att visa sig svaga att de istället försöker hitta någon elev som 

är svagare än dem. Många av dessa elever tror alltså att de är duktiga eftersom det finns 

någon annan som är svagare och genom att peka på dessa elevers svaghet framstår de 

själva som mindre dåliga. Genom att aldrig hamna i en situation där de framstår som 
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svaga menar författarna att dessa elever tenderar att fly från utmanande uppgifter eftersom 

de ser sig själva som dåliga när de stöter på problem. 

 

Den andra typen av intelligens kallar Dweck för dynamiskt mindset. En elev med 

dynamiskt mindset är enligt henne en elev som inte tror att de egenskaper, intressen och 

talanger vi har är huggna i sten utan något som kan utvecklas. Kunskap utvecklas genom 

hårt arbete och genom att söka nya erfarenheter. De tänker också att misstag och fel är 

något vi kan lära av. Med andra ord är elever med ett dynamiskt mindset inställda på att 

större ansträngning kommer leda till mer kunskap. Personer med dynamiskt mindset 

väljer oftast uppgifter som är mer utmanande och de är inte rädda för att be om hjälp 

eftersom det är ett sätt att utvecklas enligt forskarna. 

 

Enligt Dweck (2015) har ca 45 % av alla människor ett statiskt mindset, 45 % ett 

dynamiskt mindset och 10 % har drag av båda mindseten.  

 

Det måste även förtydligas att mindset inte är något som är fast utan kan förändras. Precis 

som Dweck (2015) beskriver så finns det en grupp som varken har statiskt eller dynamiskt 

mindset. Att ändra sitt mindset är något som alla kan göra enligt författaren och gränserna 

är inte jätteskarpa. Även om dynamiskt mindset kan upplevas som motsatsen till statiskt 

mindset behöver det inte vara så. 

 

3.2.1 Mindset utanför skolan 

För att öka förståelse för begreppet mindset kan man betrakta hur begreppet används 

”utanför” skolan, exempelvis i idrottssammanhang, där exempelvis begrepp som 

naturbegåvning och talang inte är tabubelagt på samma sätt som i skolans värld.  

 

En person med ett statiskt mindset skulle förklara att vissa har lätt för matematik eftersom 

de är intelligenta, men också dra en parallell till att de har talang. Inom idrotten pratas 

det mycket om talang och naturbegåvning och det är inom idrotten begreppet 

naturbegåvning har uppkommit enligt Dweck (2015). Naturbegåvning inom idrott har 

någon som har rätt kroppsliga förutsättningar och kan prestera, utan att göra större 

ansträngningar. Inom idrott är det ett sådant befäst uttryck att många, och främst experter, 

tror att det är naturbegåvningen som avgör. Talangscouter och olika lag jagar de som 

anses ha talang och betalar ofta stora summor pengar för att idrottaren med talang ska 

välja just deras lag.  

 

Det finns dock många exempel på idrottare som har naturbegåvning och som misslyckats 

när de stött på motgångar. Det just de saknade var ett mindset för att lyckas enligt Dweck. 

Enligt författaren är detta personer som tidigt i sin idrottskarriär haft det väldigt lätt, men 

när det stött på motgångar gett upp. Precis som det finns personer som misslyckats trots 

att det haft naturbegåvning finns det personer som tidigt i sin idrottskarriär dömts ut men 
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sedan lyckats tack vare att de haft rätt mindset. Ett exempel på en sådan idrottare är den 

legendariska basketbollspelaren Michel Jordan. Han fick inte vara med i skolans lag när 

han gick i high school. Men istället för att ge upp tränade han hårt på egen hand för att bli 

bättre. Nästa motgång kom när han skulle börja på collage där han inte fick spela för det 

lag han ville men bestämde sig då för att träna hårt på sina svagheter i det laget han spelade 

istället för att ge upp. När han sen slog igenom var folk förundrade över varför han inte 

fått spela tidigare. De tyckte tränarna som nobbat honom var konstiga och kunde inte alls 

förstå hur de tänkt. Hans egen förklaring på framgången är att mental styrka är viktigare 

än fysiska fördelar. 

 

Michel Jordan är en av många idrottare som visat att hård träning lönar sig, att motgång 

inte är ett misslyckande och att det går att lyckas utan naturbegåvning. Man skulle kunna 

tänka att inom idrottens värld, är det mer självklart än i skolan att hårt arbete ger större 

framgång.  

3.3 Sociokulturellt perspektiv 

Lärande sker i ett sociokulturellt sammanhang och även denna undersökning sker i en 

sociokulturell kontext, till exempel vid intervjuer och klassrumsobservationer. Enligt 

Säljö (2000) är människan en art som hela tiden lär sig. Ett utmärkande drag är att 

människan har förmåga att ta till sig erfarenheter och använda dessa i ett annat 

sammanhang i framtiden. Att barn inte gör som du säger utan som du gör är ett uttryck 

som grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Detta är en form av 

observationsinlärning där barnet söker mönster och beteenden hos andra för att själv 

efterlikna dessa. Barns utveckling och inlärning påverkas av de sociala relationer hen har. 

I dessa sociala relationer finns förebilder som är mer kunniga än barnet och barnet 

(Hwang och Nilsson, 2011; Säljö, 2010). Det sociokulturella perspektivet menar Hwang 

och Nilsson (2011) förklarar hur människor lär sig värderingar och sociala färdigheter. 

Detta är aspekter som inte kan läras genom en bok eller instruktioner utan inlärningen 

sker genom att delta i sociala sammanhang. Säljö (2000) menar att det inte bara är barn 

som påverkas av sin sociala omgivning utan att människa ständigt utvecklas av samspel 

med medmänniskor. Detta ger människor möjlighet att se nya mönster och möjligheter i 

nya kunskaper samt i de erfarenheter som de sedan tidigare har. Vad som lärs och inte 

lärs avgörs av interaktionen med andra i lärandemiljön enligt Dysthe (2003). För att 

lärande ska ske i ett socialt sammanhang är aktivt deltagande en avgörande faktor menar 

författaren.  

 

Språket anses som väldigt viktigt för individens kunskapsutveckling enligt Säljö (2000). 

Dels fungerar språket för att kommunicera med människor och dels används det som ett 

redskap för att kunna tänka och lära sig. En viktig del av utvecklingen menar författaren 

är förmågan att kunna förstå vad andra menar och själv göra sig förstådd.  
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En av lärarens viktigaste uppgifter är att i skolan lära eleverna tolka det skrift- och 

symbolspråk som till stor del används där. Detta för att kunna överföra det språk de har 

lärt sig av sin omgivning till skriftspråk som är det främsta språket i skolan (Säljö, 2000). 

Ett symbolspråk som har stor betydelse är det inom matematiken. Där måste eleverna till 

exempel lära sig att uttrycket ”addition” hänger ihop mer tecknet ”+”. Om eleverna inte 

lär sig detta på rätt sätt leder det till förståelseproblem och svårigheter i skolarbetet enligt 

författaren. 

 

För att maximalt utnyttja elevernas inlärningspotential menar Dysthe (1996) att man ska 

använda sig av något som hon kallar det dialogiska klassrummet. Denna undervisning 

betonar språkets avgörande roll för elevernas inlärningsprocess och bygger på ett 

språkligt samspel mellan lärare och elev samt mellan elever. Författaren menar att 

motsatsen till ett dialogiskt klassrum är något hon kallar för ett monologiskt 

undervisningssätt. Monologiskt undervisningssätt präglas av envägskommunikation från 

läraren och att eleverna ska reproducera övningar efter en föreläsning. Författaren menar 

att matematikämnet till stor del domineras av ett monologiskt undervisningssätt och att 

man då inte utnyttjar elevernas inlärningspotential fullt ut. 
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning gjord på området mindset och hur 

personers inställning påverkar deras resultat.  

4.1 Mindset i skolan 

En studie av Blackwell, Trzesniewski och Dweck (2007) visar att för skolprestationerna 

spelar elevers mindset stor roll när eleverna börjar komma in i puberteten och börjar på 

högstadiet. När eleverna börjar på högstadiet menar författarna att faktorer som svårare 

matematik och elevernas stress för betyg i kombination med allt som händer i tonåren gör 

att många elever har det kämpigt. Men att de elever som har det svårast är de som har ett 

statiskt mindset. Forskarna genomförde en studie för att se hur mindset påverkade 

elevernas prestationer på högstadiet. De elever som har ett statiskt mindset hade under de 

två år som studien pågick sjunkande resultat och skyllde detta på faktorer som att de själva 

är värdelösa eller att de inte lyckades berodde på att de hade en dålig lärare. De elever 

som hade ett dynamiskt mindset höjde däremot sina betyg under studiens gång. 

Anledningen till att eleverna med dynamiskt mindset kunde höja sina betyg var alltså för 

att de redan var vana att arbeta hårt, och att arbeta ännu hårdare när de stötte på motstånd. 

De elever som hade ett statiskt mindset tyckte att misslyckandet visade dem svaga och 

gav upp.  

 

4.2 Självkänsla i matematik 

Linnamäki (2003) genomförde en studie där det framkom att elevers sjunkande resultat i 

matematik till stor del samspelar med deras självkänsla, alltså uppfattningen eleven har 

om sin förmåga i matematik. Det författaren menar är att elever som har höga tankar om 

sin förmåga i matematik har större chans att lyckas än de som har låga tankar om sin 

förmåga. En annan faktor som framkom, samma som Blackwell, Trzesniewski och 

Dweck (2007) kom fram till, är att självkänslan och tankesättet har mindre betydelse hos 

yngre barn medan det påverkar desto mer när de blir äldre.  

 

Att få elever att öka sin självkänsla inom matematik har exempelvis jobbats med i 

aktionsforskningsprojektet Umematte (Sjöberg, Bergström & Nyberg, 2011). Där fick 

elever som inte nådde målen i matematik ansöka om att efter skoltid gå på extraträning i 

matematik. Kraven var höga och eleverna var tvungna att vara engagerade och jobba hårt 

för att behålla sina platser. En del av projektet var att träna eleverna mentalt i matematik 

för att få dem att vilja lära och tro på att de klarade av det som förväntades av dem. 

Effekterna av när de mentalt förstod att de klarade av uppgifterna var väldigt positiva och 

elevernas inlärning ökade mycket i samband med det. Detta stödjer teorin att elevers 

prestationer påverkas av vad de tror om sin egen kunskapsnivå, finns den där från början 

eller är den något som kommer genom hårt arbete. 
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4.3 Motivationsteorier 

Olika motivationsteorier spelar också in i elevernas resultat. Dweck (1999) beskriver två 

olika typer av teorier, prestationsmotivation och lärandemotivation. Den första typen är 

att motivationen ligger i prestationen man kan åstadkomma. Ett exempel på detta är att 

en elev pluggar mycket för att få bra betyg på ett prov. Själva motivationen ligger i betyget 

och får man sen inte bra betyg var man inte tillräckligt smart för att få det betyget. Denna 

motivation handlar till stor del om att mäta sin förmåga, antingen mot sig själv eller andra. 

Författaren menar därför att det i längden kan vara osunt att alltid ha prestationen som 

motivation. 

 

Den andra typen av motivation är lärandemotivation. Om man jämför med exemplet ovan 

så kan en elev som har lärande som motivation plugga mycket, just för att lära sig saker. 

Dweck (1999) gör jämförelsen att när prestation är motivationen tänker man att mäta sin 

prestation är det som räknas och lägger ingen vikt vid att lära sig något nytt. Är lärandet 

motivationen handlar det däremot om att bemästra ny kunskap och förbättra sina 

kunskaper. Fortsättningsvis menar Dweck (1999) att ingen av teorierna är rätt eller fel. 

Det är inte heller hugget i sten vilken motivation en person har, utan att den kan ändras 

och påverkas av till exempel intresse beroende på uppgiften.  

 

Inre motivation beskrivs av Hein (2012) som något som skapas av människan själv genom 

en önskan att åstadkomma något. Den inre motivationen kan inte påverkas av andra och 

en person med inre motivation som drivkraft motiveras att göra saken i fråga för sin egen 

skull. När motivationen ligger utanför individens kontroll kallar författaren det för yttre 

motivation. Personen kan själv välja att påverkas av den yttre motivationen eller inte men 

styr inte över den själv. Ett exempel på yttre motivation är att man gör något för att någon 

annan vill det. Yttre motivation kan även vara negativt i form av att man gör något av 

rädsla och obehag. Det är alltså av stor vikt att läraren jobbar mot att eleverna har en inre 

motivation för lärande. 

4.4 Mindset och hjärnan 

Forskning genomförd av Moser, Schroder, Heeter, Morran och Lee (2011), för att studera 

om det finns någon skillnad i hur hjärnan reagerar när personer med olika mindset stöter 

på motstånd. De mätte elektromagnetisk aktivitet i hjärnan för att se om det fanns någon 

skillnad av aktiviteten mellan olika mindset. Resultatet visar på att personer med statiskt 

mindset har låg elektromagnetisk aktivitet när de stöter på problem. Detta förklaras med 

att de ger upp och slutar försöka istället för att jobba vidare. Personer med dynamiskt 

mindset har istället en ökad elektromagnetisk aktivitet eftersom de, när de stöter på 

problem, istället jobbar hårt för att lösa det. Även dessa forskare menar att det som händer 

när en person med dynamiskt mindset stöter på problem är att de bearbetar problemet och 
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genom det lär sig hur det ska lösas. Forskningsgruppen visar i sin artikel hur den 

elektromagnetiska aktiviteten i hjärnan reagerar vid olika mindset, se figur 1. Den vänstra 

hjärnan illustrerar en person med statiskt mindset och den högra en person med dynamiskt 

mindset. 

 
 

Figur 1 illustrerar den elektromagnetiska aktiviteten i hjärnan där blått visar på ingen aktivitet och röd på 

hög aktivitet.  

 

Appelgren (2015) har även undersökt aktiviteten i hjärnan. Hon undersökte hur 

försökspersonerna reagerade på olika typer av beröm. Den ena typen av beröm kallar hon 

karaktärsberöm. Den typen av beröm går ut på att personen får beröm för att den är smart. 

Den andra typen av beröm kallar hon för processberöm och fokuserar på handlingar. 

Istället för att personen får beröm för enbart det färdiga resultatet beröms även processen 

för att få fram resultatet. Hennes resultat visade att det var stor skillnad i aktivitet mellan 

de olika typerna av beröm. Hon kom även fram till att karaktärsberöm gjorde personerna 

mer stressade och osäkra. Processberöm gjorde däremot att personerna lärde sig uppgiften 

och inte gav upp när de stötte på motstånd. 

 

Muller och Dweck (1998) menar att genom att berömma barns slutresultat istället för att 

berömma insatsen uppmuntras de till prestationsrelaterad motivation. Författarna menar 

att detta även stjälper barn i deras inlärning. När barn ständigt får höra att de har gjort det 

som förväntats när de är färdiga kommer de jobba mot att snabbt bli färdiga enligt 

författarna. Detta eftersom det är slutresultatet som uppmuntras och inte själva insatsen 

menar författarna. Får eleverna istället beröm för processen att nå slutresultatet kommer 

de jobba för att lära sig saker på väg mot resultatet. Författarna menar även att om man 
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uppmuntrar lärandet som process så uppmanas eleverna till att se intelligens som något 

de kan påverka själva istället för att tro att det är förutbestämt.   

4.5 Olika förutsättningar 

Elevers resultat påverkas inte enbart av mindset och motivation utan elever har olika 

förutsättningar för lärande. För att kunna ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar 

är det viktigt att se vad skolverket och skollagen föreskriver.  

 

I skollagen (2010) står det att skolan ska ta hänsyn till alla elevers olika behov. Det tolkas 

av skolverket (2012a) som att alla elever ska ges möjlighet att genom stöd och stimulans 

att nå så långt som möjligt. Antalet elever i skolan med diagnosen ADHD har aldrig varit 

större än idag enligt Skolverket (2015a). Att barn får diagnoser ses som ett sätt att få 

tillgång till resurser. Rapporten tar också upp att de specialpedagoger och speciallärare 

som arbetar med barn i behov av extra stöd inte alltid har kunskapsmålen som högsta 

prioritet. Ofta kan undervisningen fokusera på personlig utveckling istället för att ställa 

de krav som behövs för att eleven ska nå kunskapsmålet.  

 

Alla elever har olika förutsättningar för inlärning. Diagnoser som ADHD och dyslexi 

samt olika sociala förutsättningar påverkar elevernas inlärning. Skolverket (2016b) menar 

att en elev med dyslexi tidigt måste få hjälp genom specialpedagogiska insatser för att 

eleven inte ska utveckla en negativ självbild av sitt skolarbete. Man får inte heller glömma 

bort att dyslexi inte på något sätt påverkar elevens begåvning (ibid).  

 

Löwing (2008) menar att eleverna har olika förutsättningar när det kommer till 

motivation, förkunskaper och språklig förmåga. Läraren fungerar som arbetsledare i 

skolan och enligt författaren är det viktigt att denne har en klar teori att falla tillbaka på 

för att inte behöva improvisera och skapa otydlighet hos eleverna. Att läraren också 

känner till vilka behov och hur elevens tankesätt är för att kunna möta eleven på dennes 

nivå är viktigt. 

 

Även den socioekonomiska miljön har betydelse för elevernas förutsättningar att lyckas 

i skolan enligt Skolverket (2012a). En elev med minst en högutbildad förälder har bättre 

förutsättningar för att lyckas bra. Detta gäller även elever i svårigheter då de har bättre 

förutsättningar för att få hjälp hemma. 

 

Enligt Hattie (2014) kommer alla elever till skolan med olika förutsättningar och 

självbild. Därför är det enligt författaren viktigt att läraren skapar en miljö där eleverna 

törs lita på sin inre förmåga och ser svåra uppgifter som utmaningar istället för hinder. 

 

För elever som har svårigheter att klara matematikämnet och diagnoser som till exempel 

dyslexi och ADHD är motivation en ännu viktig aspekt än för andra elever.  



17 

5 Metod 

I följande kapitel kommer jag att beskriva metod, metodutveckling samt vilka etiska 

principer som följts under empiriinsamlingen.  

 

Undersökningen har genomförts i 3 klasser i årskurs 6 i en mindre norrländsk kommun. 

Empiriinsamlingen innehåller såväl kvantitativ som en kvalitativ del. I den första etappen, 

den mer kvantitativt inriktade, deltog 52 elever i en enkätundersökning. I studiens andra 

del, den kvalitativa delen, gjordes ett urval på 10 stycken elever från enkätstudien. I den 

andra delen av studien var syftet att gå mer på djupet med ett mindre antal elever. 

Kombinationen av dessa båda delar valdes då jag bedömde att det på bästa sätt skulle ge 

mig fördjupad kunskap på området (Stukát, 2011). 

 

5.1 Metodutveckling 

Vid genomgången av Dwecks teorier fastnade jag för två delstudier som skulle vara 

intressant att genomföra i en svensk kontext. För att detta skulle vara möjligt behövdes 

dock en metodutveckling genomföras. De ursprungliga studierna har genomförts dels på 

universitetsstudenter och dels på förskolebarn i andra världsdelar. Dessutom genomfördes 

dessa studier i andra ämnen än matematikämnet.  

 

Metoden i mina studier har dock samma grundstruktur som metoderna i 

ursprungsstudierna. Att en studie är kvantitativ och en kvalitativ är för att kunna få både 

bredd och djup i resultatet. Dessa två studier valdes för att det gav mig möjlighet att först 

genomföra en studie på en större grupp och därefter välja ut en del av eleverna för att 

ställa fördjupande frågor om deras resultat.  

 

Innan studierna genomfördes skickades ett missivbrev (bilaga 1) ut till vårdnadshavarna. 

Barnen blev också informerade om att det var frivilligt att delta och samtliga elever var 

positiva till att delta i studierna.  

5.1.1 De ursprungliga studierna 

Den ursprungliga enkätstudien genomfördes på universitetet i Hong Kong av Hong, Chiu, 

Dweck, Lin och Wan (1999). I studien deltog 168 nyblivna studenter som fick svara på 

frågor om hur viktigt de tyckte att det var med ämnet engelska. De fick också frågan om 

de skulle kunna tänka sig extraundervisning i engelska för att förbättra sina framtida 

studieresultat. Engelska är undervisningsspråk vid universitetet, men inte studenternas 

modersmål. Innan de svarade på enkäten fick de veta att det krävdes goda 

engelskakunskaperför att lyckas bra på utbildningen. Svaren på enkäterna jämfördes 

senare med studenternas tidigare betyg i engelska. Det visade sig att de studenter som 

hade ett statiskt mindset inte var intresserade av engelskundervisning, även om deras 

tidigare betyg visade att det skulle vara nödvändigt. Enligt forskargruppen var orsaken 
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till studenternas svar att, om de tackade ja till kursen, skulle visa dem svaga för tillfället. 

Studenterna som hade ett dynamiskt mindset ville gärna ha engelska undervisning om det 

gavs möjlighet eftersom det på lång sikt skulle hjälpa dem. Deltagarna i denna studie fick 

fylla i ett frågeformulär som gjorde att forskningsgruppen kunde fastställa deras mindset. 

Det framgår inte tydligt i den ursprungliga undersökningen hur detta formulär såg ut. 

 

Studie två genomfördes ursprungligen på 78 amerikanska förskolebarn av Smiley och 

Dweck (1994). Forskarna genomförde studien eftersom var intresserade av barns 

reaktioner på hjälplöshet. Studien genomfördes på barn i 4-5 åldern och tidigare hade 

motsvarande studie genomförts på äldre barn.  Barnen som deltog i studien fick välja att 

lägga ett antal pussel av olika svårighetsgrad vid två olika tillfällen samt svara på frågor. 

Deltagarna fick bland annat uppskatta sin egen förmåga till att lösa pussel. Detta gjordes 

både när studien startades och avslutades. Deltagarna löste flertalet pussel och alla 

deltagare löste både enklare och mer utmanande pussel. Under vissa pussel jobbade 

deltagarna under tidspress då tiden för varje pussel var förutbestämd. 

 

För att bestämma deltagarnas mindset analyserades deras reaktioner på svårigheter, val 

av uppgifter och självförtroende. Det visade sig att barn med ett statiskt mindset valde, 

när de fick möjlighet till det, att om och om igen lösa de enklaste pusslen så snabbt som 

möjligt för att visa sig duktiga. De kände sig även dåliga när de inte lyckades lösa de 

svårare pusslen. Barnen med ett dynamiskt mindset valde att lösa de svårare pusslen, men 

aldrig samma pussel flera gånger. Barnen med dynamiskt mindset ställde sig frågande till 

varför de skulle vilja lösa samma pussel fler gånger och varför de skulle vilja lösa ett som 

inte var utmanande svårighetsmässigt.  

5.1.2 Metodutveckling av studie ett 

Studie ett var en enkätstudie som genomfördes för att ringa in hela gruppen med deltagare. 

Studien genomförs för att bedöma elevernas mindset och sedan använda resultaten till 

urvalet i studie två.   

 

Tabell 1 visar jämförelse mellan ursprunglig och befintlig undersökning 

 Ursprungsstudie Ny studie 

Språk Engelska Modersmål 

(huvudsakligen) 

Antal frågor Ej redovisat 1 

Målgrupp Universitetsstudenter 12-13 åringar 

Antal deltagare 168 58 

 

 

Studien har utvecklats för att passa målgruppen och ämnet. Istället för att svara på flera 

olika frågor fick eleverna information om fyra olika elever och hur de reagerade när de 
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fick tillbaka ett prov i matematik (bilaga 2). Efter det fick de ange vilken av dem de kan 

identifiera sig mest med. Två av eleverna som beskrevs hade ett statiskt mindset och två 

ett dynamiskt mindset. Bland de beskrivna eleverna fanns hög- respektive lågpresterande 

elever med både statiskt och dynamiskt mindset. Alla beskrivna elever var pojkar för att 

undvika att identifieringen blev könat. Att de beskrivna personerna var pojkar är ett 

medvetet val eftersom det sociokulturellt är mer tabubelagt för en pojke att identifiera sig 

som flicka än tvärt om. Personbeskrivningarna är gjorda utav mig med stöd i Dwecks 

(2015) beskrivningar av statiskt och dynamiskt mindset. Studien genomförs på elevernas 

modersmål till skillnad från ursprungsstudien vilken genomfördes på universitetet för 

studiens undervisningsspråk.  

 

I ursprungsstudiens metodbeskrivning redovisar inte hur många frågor enkäten omfattar. 

Det framkommer dock det att det är fler än en fråga. I min studie gjordes valet att enbart 

ha en fråga då syftet med enkäten primärt var att se vilket mindset eleverna har och om 

det går att koppla ihop deras mindset med betyget de fick vid slutet av höstterminen. Valet 

av fråga, att identifiera sig med en elev som precis fått tillbaka sitt matematikprov, gjordes 

utifrån att detta är en situation som är välbekant för eleverna. Att deltagarantalet är lägre 

i den här studien har att göra med att ursprungsstudien genomfördes på ett och samma 

universitet med större antal studenter än det finns elever i samma årskurs på svensk 

mellanstadieskola.  

5.1.3 Metodutveckling studie två 

Efter att den första studien hade genomförts gjordes ett urval på 10 stycken elever till 

studie 2. De elever som valdes ut är både hög- och lågpresterande samt pojkar och flickor 

samt med olika sorters mindset. Andra faktorer som spelade in i urvalet var betygen som 

de fick i matematik på höstterminen i åk 6, lärarskattningar samt mina egna observationer 

som jag gjort under föregående termin. Med de utvalda 10 eleverna genomfördes nästa 

studie.  

 

Den genomförda studien innehöll matematikuppgifter av olika svårighetsgrad. En elev i 

taget genomförde studien i ett grupprum som angränsar till klassrummet där övriga elever 

och deras lärare hade lektion. Eleverna känner både till miljön och mig väl då 

grupprummet är en plats de vistas i dagligen. Eleverna fick efter att jag förklarat 

uppgifterna välja vilken uppgift de vill lösa. Under tiden som eleverna löste den valda 

uppgifterna observerade jag och förde anteckningar på ett i förväg förberett 

observationsprotokoll (se bilaga 7), detta för att få struktur samt att alla observationer 

skulle få en liknande kvalité (Stukát, 2011). Studien innehåller också ett moment av 

deltagande observation eftersom jag även kommer att observera elevernas arbete 

(Denscombe, 2009). 

 

Efter att eleverna läst det valda arbetsbladet genomfördes en kortare intervju om elevernas 

tankar om att lösa uppgiften samt allmänt om deras känslor och tankar om den egna 
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förmågor i matematik. Eleverna fick även motivera varför de valt den uppgift de arbetat 

med, om de tyckte att den var lätt eller svår samt om de hade valt samma uppgift om de 

fick välja igen. Därefter ställdes frågorna vad de tyckte om matematik som ämne, vilken 

förmåga de uppskattade sig ha i ämnet, vad de själva tänker är det som påverkar deras 

förmåga samt om de anser att de fick rätt betyg i slutet av höstterminen. Dessa frågor gavs 

dels för att se om det går att koppla ihop svaren med hur det faktiskt gick att lösa 

uppgiften, dels för att få en fördjupad bild av vilket mindset eleven har.  

 

Tabell 2 visar jämförelse mellan ursprungsstudien och studie två 

 Ursprungsstudie Ny studie 

Ålder 4-5 år 12-13 år 

Antal deltagare 78 10 

Uppgifter Pussel Matematikuppgifter 

Antal uppgifter att lösa  Flertalet 1 

Antal tillfällen 2  1 

 

Ursprungsstudien genomfördes vid två tillfällen för att säkerhetsställa deltagarnas svar 

och se att de agerade liknande vid fler tillfällen än ett. På grund av tidsplanen för min 

studie genomfördes testet vid enbart ett tillfälle. 

5.2 Etik och säkerhet 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) följts. Dessa 

principer innefattar fyra grundkrav som ska följas. Det första kravet är att information ska 

gå ut om vad studiens syfte är. Detta krav har uppfyllts via missivbrevet samt muntlig 

fördjupad information till de elever som valdes ut till studie två. När informationen gavs 

muntligt fick de också möjlighet att ställa frågor. 

 

Det andra kravet är att deltagaren samt vårdnadshavare, om deltagarna är under 15 år, ska 

ge sitt samtycke. I missivbrevet fick vårdnadshavare chans att, om de inte ville att deras 

barn skulle delta, berätta det för elevens mentor. Ingen förälder misstyckte till att deras 

barn skulle delta. Eleverna blev informerade igen innan start, men ingen elev valde att 

avstå. 

 

Det tredje kravet är att alla personer som deltar ska vara anonyma och insamlad 

information ska förvaras så att utomstående inte kan ta del av den. I denna undersökning 

nämns aldrig vilken skola deltagarna går på eller i vilken kommun som skolan ligger. 

Informationen som insamlats är enbart kopplad till personens förnamn. De namn som 

förekommer i studien är inte elevernas riktiga namn utan har bytts ut.   
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Krav fyra är att informationen som samlats in inte får användas till andra syften än 

forskning. Ingen annan än jag har tagit del av informationen som går att koppla till en 

person och insamlade uppgifter förstörs när de inte längre behövs. 

5.3 Insamling av data 

5.3.1 Studie ett 

Enkätundersökningen genomfördes med samtliga elever i de tre klasserna under 

lektionstid. Jag började med att, som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar, 

förklara vad som skulle göras och varför jag genomför undersökningen. Eleverna blev 

därefter återigen informerade om att det är frivilligt att delta, men som framkommit 

tidigare ville alla elever delta.  

 

Eleverna fick en blankett som de skrev sitt namn på och fick sedan lyssna på när jag läste 

upp de fyra elevbeskrivningarna. Efter uppläsningen repeterade jag kort hur de fyra 

personerna beskrevs och hur de tänkte med hjälp av en Power Point. Därefter fick 

eleverna välja vilken av de fyra exempelpersonerna som de identifierade sig mest med. 

Anledningen till att texten lästes upp för eleverna var att minimera risken för att någon 

skulle missgynnas p.g.a. lässvårigheter eller liknande. 

5.3.2 Studie två 

Eleverna som valts ut till intervjuerna informerades om detta i god tid innan intervjuerna 

så att de hade möjlighet att tänka igenom om de ville delta eller inte. Alla elever ville 

delta i studien. Studierna ägde rum under lektionstid på en lektion som bestämdes i 

samråd med klassläraren. Eleverna intervjuades enskilt i ett grupprum och inledningsvis 

informerades eleven om att allt som kom fram under intervjun är helt anonymt. Därefter 

gavs eleven möjlighet att ställa frågor, ett förhållningssätt som rekommenderas av Kvale 

och Brinkmann (2009). 

 

Uppgifterna som eleverna fick välja mellan var fyra olika arbetsblad (se bilaga 3 t.o.m. 

6) med varierad svårighet. Upplägget var följande; eleverna får välja uppgifter av olika 

svårighetsgrad från fyra olika högar med arbetsblad. 

 

 I den första högen ligger arbetsblad 1 (bilaga 3). Det innehåller uppgifter som är 

på den nivå de deltagande eleverna är på i matematik vid undersökningstillfället.  

Uppgifterna är tagna från ett tidigare nationellt prov i matematik för årskurs 6 

(PRIM-gruppen, 2013) 

 Arbetsblad 2 (bilaga 4) innehåller uppgifter som är på en låg nivå för en 

normalpresterande elev i årskurs 6. Uppgifterna omfattar enbart subtraktion och 
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addition och omfattar enbart mindre tal. Dessa uppgifter är tagna från 

Skolverkets Diamantdiagnos (2016a) 

 Arbetsblad 3 (bilaga 5) är fortfarande på en nivå som en normalpresterande elev 

i årskurs 6 ska klara utan svårigheter. Uppgifterna liknar de på arbetsblad 2 men 

talen är större. Dessa uppgifter är en modifikation av arbetsblad 2. 

 Arbetsblad 4 (bilaga 6) innehåller enbart en uppgift som är på en högre nivå än 

eleverna nått i matematikämnet i årskurs 6. Uppgiften är tagen från ett tidigare 

genomfört nationellt prov i årskurs 9 (PRIM-gruppen, 2013) och är svår, men 

inte omöjlig för eleverna att lösa.    

Eleverna fick välja ett arbetsblad med uppgifter och under tiden de räknade observerade 

jag efter ett speciellt framtaget protokoll (se bilaga 7). När eleverna själva kände att de 

var klara gick vi över till intervjufrågorna. Varje intervju tog i genomsnitt ca 10 minuter. 

5.4 Undersökningens giltighet 

5.4.1 Reliabilitet  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av att en undersökning är reliabel. 

Reliabilitet är enligt författarna något som beskriver hur tillförlitligt resultatet är och i 

vilken grad det är representerar.  Jag har strävat efter en hög reliabilitet i denna studie 

genom att båda studierna och alla intervjuer genomförts av en och samma person. När 

samma studier genomförs av flera personer och resultatet sedan förs samman finns det 

nämningen en risk att personerna vinklar frågorna olika och på så sätt gett dem olika 

innebörd (Kvale och Brinkmann, 2009; Stukát, 2011).  

 

5.4.2 Validitet 

Att en undersökning är valid menas att det uppmäter det som har för avsikt att mäta, 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka validiteten strävade jag därför efter att 

genomgående hålla mig till de förutbestämda observationspunkterna och intervjufrågorna 

(Denscombe, 2009) samt att jag försökte ge så lika instruktioner som möjligt vid de 

tillfällen studierna genomfördes. Kvale och Brinkmann (2009)  menar vidare att 

undersöknings validitet blir stor när personen som genomför undersökningen är väl insatt 

i ämnet. Detta är något jag strävat emot genom att sätta mig in i tidigare forskning på 

ämnet. När det kommer till intervjun strävar jag efter att vara känslig och vara empatisk 

för att kunna läsa av personen som blir intervjuad (ibid).  
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5.5 Analys 

Analysprocessen innebär att man går igenom det insamlade materialet och söker efter 

underliggande information (Denscombe, 2009). Analysprocessen går vanligtvis genom 5 

steg, vare sig det är kvantitativt eller kvalitativt. Eftersom jag genomför två studier, en 

kvantitativ och en kvalitativ, genomför jag två analyser.  

 

I studien har jag använt Denscombes (2009) struktur. I min kvantitativa studies analys 

var första steget att kategorisera och kontrollera insamlad data. Enkätstudiens resultat 

fördes in i en tabell för att sedan dela upp svaren efter olika bakgrundskategorier (Stukát, 

2009).  Nästa steg var att se om det finns tydliga samband och trender (Denscombe, 2009). 

I denna studie undersöktes sambandet mellan svaret och betygen som sattes på 

höstterminen. Steg tre i analysarbetet var att koppla data till forskningsfrågorna och 

därefter sätta in resultaten i tabeller och skriftligt tolka resultatet. Det sista steget av 

analysen var valideringen där man godkänner att informationen och bekräftar att den är 

korrekt.  

 

Analysen av den kvalitativa studien innehöll i stort samma steg som i den kvantitativa 

studien, men med vissa skillnader i ordningen av de olika stegen. Första steget var att leta 

efter tydligt återkommande mönster samt att kommentera insamlad data. Nästa steg var 

att föra in resultaten i kategorier för att sedan jämföra dessa och kategorierna skulle även 

sammanfattas. Det tredje analyssteget var att skriftligt tolka fynden och om möjligt 

förtydliga resultatet genom bilder, figurer och tabeller. Det sista steget var även för denna 

av studie validering samt att jämföra med alternativa förklaringar. Det sista steget görs i 

detta arbetes diskussionsdel  

 

Eleverna som tagits ut till studie två analyserades enligt metod framtagen av Dweck 

(2015), se nedan. Detta för att se om det med en fördjupade analys gick att bestämma 

samtliga elevers mindset. Modellen visar personer med olika mindsets syn på olika 

företeelser. I den vänstra spalten står företeelsen, i mitten spalten beskrivs hur en person 

med statiskt mindset hanterar det och i den högra spalten hur en person med dynamiskt 

mindset hanterar den. Analysmodellen finns som helhet som bilaga 8.  

 

Tabell 3 visar hur personer med olika mindset hanterar olika företeelser 

 Statiskt mindset Dynamiskt mindset 

Utmaningar Försöker undvika Välkomnar utmaningar  

Hinder Ger upp Är uthållig 

Ansträngning Ses som meningslösa Ses som vägen till kunskap 

Kritik Svårt att ta till sig av kritik Lär sig av kritik 

Andras framgång Känner sig hotad Lär sig och inspireras 
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5.6 Analysstruktur 

För att underlätta fortsatt analys och besvara forskningsfrågorna har dessa delats upp i 

underkategorier. Underkategorierna uppkom vid analysen när elevernas svar delades in i 

kategorier. 

 

 Forskningsfråga 1, På vilket sätt beskriver elever i årskurs 6 sina möjligheter att 

utveckla sin intelligens?  

- Det går att påverka sin utveckling genom hårt arbete 

- Talangen spelar in 

- Visar på yttre faktorer som påverkar deras kunskap 

 

 Forskningsfråga 2, Vilka paralleller respektive olikheter framkom när utländsk 

forskning appliceras i en svensk skolkontext? 

- När det går att dra paralleller till internationell forskning 

- När det inte går att dra paralleller till den internationella forskningen 
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6 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten av studien med de båda delstudierna i 

nummerordning. I slutet av kapitlet kopplas resultatet till forskningsfrågorna. 

6.1 Studie ett 

Av de 52 elever som deltog i studien gav 18 stycken ett svar som visar på att de har ett 

dynamiskt mindset. 28 elever gav ett svar som tydde på ett statiskt mindset och fyra elever 

kunde inte bestämma sig för något av alternativen.  

 

Figur 2 visar hur fördelningen av deltagarnas mindset.  

 
Av de 18 elever med dynamiskt mindset fick nio lägre betyg än C på höstterminen och 

nio fick betyget C eller högre. Hädanefter i detta arbete kommer elever med betyg lägre 

än C kallas för lågpresterande elever och elever med betyget C eller högre klassas som 

högpresterande elever. Tre av de nio som fick lägre betyg än C var dessutom underkända 

i ämnet.  

 

De 28 elever som hade ett statiskt mindset var också delade i två lika stora grupper när 

de kommer till hög- och lågpresterande elever. 14 av eleverna hade ett lägre betyg än C 

och 14 elever hade betyget C eller högre. Av de elever som i studien visat på ett dynamiskt 

mindset var endast en underkänd. 

 

Av de fem elever som inte kunde bestämma sig för någon av exempel personerna att 

identifiera sig med hade fyra ett lägre betyg än C och en elev hade betyget C eller högre. 

 

 

2818

5

Fördelning av mindset

Statiskt mindset Dynamiskt mindset Ej fastställt
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Ingen av deltagarna i studien hade nått betyget A men åtta hade nått betyget B. Av dessa 

8 visade en majoritet på ett dynamiskt mindset. En elev kunde inte identifiera sig med 

enbart en av exempelpersonerna utan svarade ”vet inte”. 

 

Denna studie pekar på att 18 stycken av de deltagande eleverna tror att de har förmåga att 

själva påverka sin intelligens och att de själva styr sin förmåga att lära sig saker. 28 av de 

deltagande eleverna tror att det inte spelar någon roll hur stor deras ansträngning i ämnet 

matematik är. De menar att de ligger på den nivån de gör och oavsett ansträngning 

kommer de att stanna på den nivån. Fem stycken av deltagarna kunde inte identifieras 

med något bestämt mindset i ämnet matematematik. 

6.2 Studie två 

Utifrån resultatet från studie ett valdes 10 elever ut till nästa studie. Elever som inte kunde 

kopplats till något mindset har valts i högre grad än de som kunde identifiera sig med en 

av exempelpersonerna. Anledningen till detta var att försöka få en fördjupad bild av dessa 

elevers tankebanor genom intervjuer då intervju gav mig möjlighet att ställa följdfrågor 

och följa upp elevernas svar.  

6.2.1 Deltagare 

Eleverna som deltar i studien presenteras här i en tabell. Elever som utmärker sig i den 

här studien presenteras ytterligare efter tabellen. Elevernas namn har bytts ut och tabellen 

har färgkodats efter elevernas val av uppgift. Färgkodning har gjorts för att ge en snabb 

överblick om deltagarna har valt en utmanande uppgift eller inte. Grönt innebär att eleven 

valt en uppgift som för hen är väldigt enkel. Gul innebär att det är en nivå som inte är 

enkel, men inte heller utmanande. De som har färgen röd har valt en uppgift som är 

utmanade. 

 

Tabell 3 visar vilket betyg eleven fick på höstterminen i matematik, vilket mindset eleven har samt vilket 

arbetsblad eleven valde. 

Elev Betyg Mindset Val av blad 

Emma E Dynamiskt Blad 2 

Erik C Dynamiskt Blad 1 

Jonna C Dynamiskt Blad 1 

Simon D Dynamiskt Blad 1 

John B Statiskt Blad 4 

Ebba E Statiskt Blad 3 

Stina E Statiskt Blad 2 

Petter D Statiskt Blad 2 

Filip F Statiskt Blad 2 

Felix D Ej fastställt Blad 4 
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Efter observation och intervju gick det fortfarande inte att fastställa vilket mindset Felix 

hade. Han är någonstans i mitten och visar både statiskt och dynamiskt mindset. Han 

valde arbetsblad 4 för att få en utmaning, men efter ett tag frågade han om han fick byta. 

Efter att han fått lite tips om vad han kunde tänka på fortsatte han dock. På frågan vilket 

blad han valt om han valt igen så svarade han blad 3. Motiveringen till detta val var att 

den inte såg så svår ut, men inte heller lättast. Han tycker att matematik är ett bra och 

viktigt ämne, men han tycker inte att det är roligt. Beroende på arbetsområdet kan han 

ibland tycka att det är roligare, men om det skulle vara ett roligare ämne om det var större 

variation vet han inte. Han kan inte heller svara på om han är bra eller inte i matematik, 

och har inte heller några tankar om vad det är som gör honom bra eller inte. Vid 

höstterminens slut så var hans känsla att han skulle få bättre betyg än han fick i matematik. 

Han har inga tankar om varför det blev så eller om han ska göra något för att försöka 

förändra betyget. Dweck (2015) menar att på vissa personer går det inte att fastställa ett 

specifikt mindset. Författaren menar att detta beror på att personen i fråga har tankar som 

stämmer in på både statiskt och dynamiskt mindset. En annan förklaring kan vara att 

personen byter mindset då inget mindset är fast för all framtid. 

6.2.2 Elever med statiskt mindset 

För att få en fördjupad bild av deltagarna i studie tvås mindset genomfördes en analys av 

deras resultat enligt en modell av Dweck (2015). Enbart en elev tenderar att visa drag av 

annat mindset efter intervjun. Denna elev är Jonna. Hon identifierade sig med ett 

dynamiskt mindset vid enkätundersökningen men visar starkare statiska drag under studie 

två. Typiska statiska drag är enligt Dweck (2015) att skynda sig för att bli klar, väljer en 

uppgift som inte är direkt utmanande och känner sig dålig när hon inte kan. Dessa är 

något som Jonna själv säger att hon upplever. Hon skyndar sig så pass mycket när hon 

löser uppgiften att hon gör grova slarvfel och upptäcker de inte heller efteråt. Vid valet 

av uppgift tvekade hon inte att ta uppgiften som inte var utmanande för henne. Vid frågan 

om vilket arbetsblad hon skulle valt om hon fått välja igen kunde hon inte bestämma sig, 

utan tvekar mellan blad 3 och 4. Hon sa att hon kanske skulle valt blad 4 eftersom det var 

svårast. Där såg hon alltså en chans att söka en utmaning, men kunde ändå inte släppa 

tanken på att lösa lättare uppgifter. Hon beskriver att hon ofta känner att hon kan det 

mesta i matematik. Men om det kommer ett helt nytt arbetsområde tycker hon att det är 

svårt och då känner hon sig dålig.  

 

Petter visade under studie två på ett starkt statiskt mindset. Han valde snabbt den enklaste 

uppgiften, som han löste utan problem, och skyndade sig för att bli klar. Han sa också när 

han blev tillfrågad om varför han valde den att det var för att den var enklast. På frågan 

vilken uppgift han valt om han hade fått välja ett blad till svarade han arbetsblad 4. Han 

menade att det är tråkigt att göra samma sak igen och att den lockade eftersom det var en 

bild och inte bara siffror. Han tycker inte att han är bra på matte och menar att det är 

eftersom han inte tycker att det är roligt. Betyget han fick gjorde honom förvånad 
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eftersom han inte trodde att han var så bra. Han känner sig dock väldigt nöjd med det, 

men påpekade igen att han inte trodde att han var på den nivån. 

 

John på ett visar statiskt mindset och fick betyget B. John är en elev som ofta får höra av 

sina klasskamrater att han är duktig och får ofta extra utmanande uppgifter av 

matematikläraren. 

 

Ebba var den enda som valde arbetsblad 3 (bilaga 5). Hon motiverade sitt val av 

arbetsblad med att den såg roligast ut. Hon uppfattade att både arbetsblad 1 och 2 var 

enklare och kände sig inte lockad av att prova arbetsblad 4. Vad jag uppfattade valde hon 

dock uppgift fort. Så fort att hon inte uppfattade att arbetsblad 1 egentligen var svårare än 

arbetsblad 3. Jag kan inte bedöma om Ebba valde dessa uppgifter för att söka en utmaning 

utan valet föll troligen på dessa uppgifter för att de var på en lagom nivå för henne. 

 

Stina valde arbetsblad 2 (bilaga 4). Stina sa att hon valde de uppgifterna för att den kändes 

bäst och inte verkade för svår. Dessa uppgifter är inte på något sätt utmanade för eleven 

och hon valde troligen uppgifterna för att snabbt bli klar och vara säker på att få så många 

rätt som möjligt. 

 

Filip visar på ett statiskt mindset. Även han har flertalet diagnoser och är i behov av extra 

stöd. Filips val av att lösa uppgifterna på arbetsblad 2 kan precis som i Emmas fall 

förklaras med att de uppgifterna är på hans nivå i matematik. Men Filip menar inte att han 

ser en utmaning i dessa uppgifter utan förklarar att han övervägde att välja något av de 

andra arbetsbladen, men eftersom han ”ville träna mer på små tal just nu” passade det 

bladet bäst. Filip fick betyget F. Filip visar stor missnöjde med sitt betyg. Han tycker han 

förtjänade betyget D. Han menar att läraren inte uppfattar hans förmåga till 

problemlösning. Han erkänner att det är problemlösning som är hans svaghet, men att han 

inte är så dålig som läraren tror.  Filip har en speciell matematikbok, en bok som är en 

förenklad version av boken som övriga klassen jobbar med. När det är fler vuxna i 

klassrummet under matematiklektionerna brukar han få jobba i en mindre grupp för att få 

mer hjälp.  

6.2.3 Elever med dynamiskt mindset 

Simon var också en elev som inte gick att bestämma mindset på efter 

enkätundersökningen. Under studie två kom det dock fram att han har ett dynamiskt 

mindset. Han funderade ett tag om han skulle välja arbetsblad 1 eller arbetsblad 4 men 

valde tillslut arbetsblad 1. Han motiverade sitt val med att han ville ha en utmaning, men 

inte för stor. Vid frågan om vilken uppgift han hade valt om han hade fått välja igen 

svarade han utan tvekan arbetsblad 4. Han sa också att han ångrade att han inte valt den 

direkt. Han tycker att det är viktigt med matematik eftersom det finns överallt och därför 

gillar han att anstränga sig, och han vet att när han anstränger sig mycket blir han bättre. 

Vid frågan om han tycker att han fick rätt betyg svarar han att det viktiga är att bli 
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godkänd. Allt annat är en bonus eftersom det inte är en tävling som man måste vara bäst 

i. 

 

Emma visar på ett dynamiskt mindset. Hon har ett flertal diagnoser och har behov av extra 

stöd. Hon fick betyget E på höstterminen. Emma valde arbetsblad 2 (bilaga 4) men ligger 

på en nivå i matematik att ett val av dessa uppgifter inte behöver betyda att hon valde 

dem för att snabbt bli klar. Hon valde troligen dessa uppgifter eftersom de var på hennes 

nivå i matematik. Emma uppgav själv att hon valde dem för att de såg enklast ut, men 

tyckte inte att det såg enkelt ut för det. Hon såg alltså en utmaning i att lösa dessa 

uppgifter. Att inte söka en utmaning hade för henne varit att avbryta sitt deltagande. 

Emma har precis som Filip en matematikbok som är en förenklad version av den boken 

övriga klassen arbetar med.   

 

Arbetsblad 1 är det arbetsblad med uppgifter som är mest på elevernas nivå. Alla elever 

som valde det uppgav också det som anledning till valet. Ingen av dem tycker att det är 

roligt att lösa uppgifter som är för lätta, men de kände sig inte heller bekväma med att 

direkt välja den svåraste uppgiften. Erik och Simon valde arbetsblad 1 (bilaga 3). Dessa 

uppgifter var inte speciellt utmanande för någon av dessa elever, men kan inte heller 

klassas som så pass lätta att de väljs för att de var enkla.  

6.2.4 Att välja utmanande uppgifter eller inte 

Resultatet av vilka uppgifter eleverna valt är att ingen av eleverna som i första studien 

visade på ett dynamiskt mindset valde en uppgift enbart för att den verkade enkel. Några 

elever valde arbetsblad för att de tyckte de var på en lagom nivå, men de alla uppgav att 

de inte ville ha för enkla uppgifter. Noterbart är att endast en elev med dynamiskt mindset 

valde en uppgift som var tydligt utmanande. 

 

Eleverna som visat på ett statiskt mindset menade att det var den typ av uppgifter de ville 

öva på just nu, den var enklast eller den var inte för svår. Dock svarade John att han valde 

uppgiften för att de andra verkade för enkla. John är den elev som har bäst betyg i 

matematik. Denna uppgift kan, precis som de enklaste uppgifterna inte är för enkla för 

Emma och Filip, vara på en nivå som känns lagom för honom. 

6.3 På vilket sätt beskriver elever i årskurs 6 sina möjligheter att 

utveckla sin intelligens? 

I följande avsnitt kopplas elevernas svar från intervjuerna ihop med forskningsfråga ett. 

Frågan har delats upp i tre underrubriker för att tydligare kunna ge svar på frågan. Dessa 

tre underrubriker är beskrivningar som var framträdande bland elevernas svar. 

6.1.1 Det går att påverka sin utveckling genom hårt arbete 

Tre elever svarade att de tycker att de är bra eftersom de anstränger sig. Alla tre visade 

dynamiskt mindset vid enkätundersökningen. Simon menar att när han övar blir han bättre 
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och desto duktigare han känner sig desto roligare tycker han att matematik är. Erik tycker 

att han är bra på matematik och säger att ”Det känns som att jag är bra i matte.” Han 

förklarar dock det med att han känner att han blir ännu bättre när han anstränger sig. 

Emma tycker, trots alla sina svårigheter i skolan, att hon är ganska bra på matematik. Hon 

förklarar att hon tränar mycket, speciellt inför prov och det gör att hennes resultat blir 

bättre. Hon medger att även fast hon är nöjd med betyget som hon fick i matematik på 

höstterminen skulle hon gärna vilja ha ett bättre betyg. För att få ett bättre betyg ska hon 

kämpa ännu mer. Generellt sett har eleverna med ett dynamiskt mindset en positivare 

inställning till matematikämnet.  

 

Stina svarade att hon ibland kan känna att hon är bra, och då har hon övat mycket innan. 

Men att det är bara ibland hon övar. När de börjar med ett nytt arbetsområde i matematik 

känner hon att hon är dålig och inte har förmågan att klara det. Hon är alltså medveten 

om att om hon jobbar hårt så skulle det löna sig, men hon väljer ändå att tro på tanken att 

hon inte är tillräckligt bra.  

 

Resultaten från studie ett visar att bland högpresterande elever har majoriteten av 

deltagarna ett dynamiskt mindset. Detta tyder på att de elever som presterar bäst också 

jobbar hårt för att göra det. 

6.3.2 Talangen spelar in  

John säger först att han inte vet vad det är som gör honom bra men säger efter ett tag att 

det troligen beror på hans talang för ämnet. Även Ebba tror att hon att hon har talang för 

matematik, men inte jättemycket. Hon förklarar att hon oftast är bra på matematik, men 

hon är bara bra när hon själv tycker att det går bra.  

 

Petter upprepar tydligt ett flertal gånger att han inte tycker matematik är roligt.  Han skulle 

inte påstå att han är bra, men tycker inte heller att han är dålig. Han tänker inte att han 

inte har talang och att det är något som skulle påverka hans intresse i ämnet.  

 

Jonna slutligen menar att hon kan det mesta i matematiken och tycker därför inte att hon 

är dålig på det. När de börjar med nya arbetsområden förstår hon inte alltid och då känner 

hon att hon är dålig. Det brukar går bra om hon frågar igen men det brukar hon inte alltid 

göra eftersom det då känns som ett misslyckande för henne. Enligt Dweck (2015) är detta 

ett typiskt drag för personer med statiskt mindset. 

6.3.3 Visar på yttre faktorer som påverkar deras kunskap 

Endast två elever pekar på yttre faktorer som skulle påverka deras matematiska förmåga. 

Filip svarar att matematik inte direkt är hans favoritämne och att det är svårt. Han uppger 

att han ofta inte förstår och är i nuläget inte godkänd i matematik. Han har dokumenterade 

svårigheter men menar ändå att han är bra på matematik. På frågan varför han är bra 

svarar han ”Jag har hört att när man spelar, då är matte, ja det hänger ihop.” Han menar 
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alltså att eftersom han spelar mycket dator- och tv spel påverkar det hans 

matematikkunskaper positivt. Han visar stort missnöje över betyget han fick på 

höstterminen, men säger inte att han är underkänd utan att han fick betyget E. Han menar 

att han egentligen borde haft D, men att läraren inte uppfattar vilken förmåga han faktiskt 

har för problemlösning. 

 

John är en person som ofta får höra av sina klasskamrater att han är bra och de övriga 

eleverna menar ofta att om inte John kan lösa en uppgift kommer ingen annan heller 

kunna göra det. Denna yttre påverkan av klassen kan vara det som påverkar John i sin tro 

att han har stor talang för ämnet. 

6.4 Vilka paralleller respektive olikheter framkom när utländsk 

forskning appliceras i en svensk skolkontext? 

I följande avsnitt kopplas resultatet till forskningsfråga två. För att besvara frågan med 

tydligare struktur har forskningsfrågan delats upp i två delar, nämligen när det går att dra 

paralleller till internationell forskning och när det inte går att dra paralleller till 

internationell forskning.   

6.4.1 När det går att dra paralleller till internationell forskning 

Dweck (2015) menar att personer med statiskt mindset skyller sina bristande prestationer 

på andra. Detta går att se i exemplet med Filip som menar att han borde ha högre betyg 

men inte får det på grund av att läraren inte uppfattar hur bra han faktiskt är. Ett annat 

drag som personer med statiskt mindset visar på enligt författaren är att de känner sig 

dåliga om de inte förstår direkt. Detta bekräftas av Jonnas känslor inför att misslyckas. 

Stina och Petter bekräftar Dwecks teori om att personer med statiskt mindset skyndar sig 

för att bli klara då de båda väljer den enklaste uppgiften och löser den fort. Även Jonna 

och Ebba försöker att bli klara så snabbt att de gör uppenbara slarvfel utan att själva 

upptäcka dem, dock valde de inte de enklaste uppgifterna. 

 

Enligt Dweck (2015) borde eleverna med statiskt mindset undvikit utmaningar och valt 

de lättaste uppgifterna för att snabbt bli klara och på så sätt visa sig duktiga. Två elever 

som visade på ett statiskt mindset valde, precis som de borde enligt Dweck, uppgifter som 

var lätta och gjorde det för att snabbt bli klara. Alla elever som har statiskt mindset 

skyndade sig på ett eller annat sätt när de löste uppgifterna även om de valde uppgifter 

som var svårare för dem att lösa. 

 

Teorin om att elever med dynamiskt mindset arbetar hårdare eftersom de vet att det är så 

man blir bättre (Dweck, 2015) bekräftas av samtliga deltagare i studie två med dynamiskt 

mindset. Alla uppgav att de har jobbat hårt för att få den kunskap de har idag och att de 

ska jobba ännu hårdare för att öka sina kunskaper. 
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Tidigare studier (Blackwell, Trzesniewski och Dweck 2007; Linnamäki, 2003) har visat 

att det är först när eleverna kommer in i puberteten som mindset verkligen börjar spela 

in. Detta kan bekräftas av att majoriteten av eleverna som fick betyget B på höstterminen 

hade ett dynamiskt mindset. I årskurs 6 börjar eleverna komma in i puberteten och att de 

flesta med höga betyg har dynamiskt mindset kan bekräfta den teorin. 

6.4.2 När det inte går att dra paralleller till internationell forskning 

I ursprungsstudien av Smiley och Dweck (1994) valde barnen med statiskt mindset 

samma, lätta, uppgift om och om igen. Ingen av eleverna som deltog i studien uppgav att 

de ville lösa samma uppgifter igen. De elever som löst den svåraste uppgiften uppgav att 

de hade valt den näst svåraste uppgiften om de skulle välja igen. Övriga elever hade valt 

en svårare uppgift.  

 

Deltagarna i min studie som hade ett dynamiskt mindset borde enligt Dweck (2015) valt 

uppgifter som var utmanande för dem för att utveckla sina kunskaper i matematik. De 

borde sett studien som ett tillfälle att lära sig något nytt och inte lösa samma uppgifter 

som de vanligen gör på matematiklektionerna. Enbart en av de elever som visade 

dynamiskt mindset valde en uppgift som kan ses som utmanande. Dock kan detta val bero 

på att det andra alternativet var att inte delta i studien.  

 

Av de elever som valde utmanande uppgifter har två av fyra statiskt mindset. Detta 

motsäger Dwecks (2015) teori om att elever med statiskt mindset skulle undvika 

utmanande uppgifter. Dock kan valet av utmanande uppgifter bero på elevernas 

kunskapsnivå i matematik. För John är det inte säkert att den svåraste uppgiften var lika 

utmanande som för övriga elever och Filip hade precis som Emma valet att välja en 

utmanande uppgift eller att inte delta i undersökningen.  

6.5 Resultatsammanfattning 

Här presenteras de framträdande och för studiens syfte mest relevanta delar av resultatet 

som också kommer att behandlas i diskussionen.  

 

Majoriteten av eleverna som deltog i undersökningen identifierar sig själva som en elev 

med statiskt mindset. Det går inte att se något samband i spridningen av elevers mindset 

i matematik och betygen som sattes på höstterminen i årskurs 6. Spridningen av mindset 

mellan hög och lågpresterande elever är densamma. Dock har majoriteten av eleverna 

som fått det högsta betyget ett dynamiskt mindset. 

 

Elever med dynamiskt mindset förklarar sina framgångar i matematik med att de arbetar 

hårt. Dock väljer de inte alltid utmanande uppgifter i första läget utan lägger sig på en 

nivå där de känner sig bekväma. Dessa elever visar dock på vilja att välja en utmanande 

uppgift om de fick lösa ytterligare en.  

 



33 

Två elever med statiskt mindset menar att de har talang för matematik och menar att deras 

framgångar och motgångar kan förklaras av talang. Fler elever med statiskt mindset 

berättade att de vid motgång känner att de är dåliga och inte har det som krävs för att 

lyckas. En elev är tydligt missnöjd över hur omgivningen, och då främst läraren, uppfattar 

hans matematiska förmåga. Hans pekar också på yttre faktorer som enligt honom ska gör 

honom bättre på matematik. Alla dessa drag menar Dweck (2015) är typiska för personer 

med statiskt mindset.  

 

Två elever med statiskt mindset följer Dwecks teori och väljer lätta uppgifter för att 

snabbt bli klara. Dock väljer två elever med statiskt mindset utmanande uppgifter och 

motsäger teorin. Inte heller väljer alla elever med dynamiskt mindset utmanande uppgifter 

för att utvecklas. Däremot bekräftas teorin genom att ingen av eleverna med dynamiskt 

mindset väljer uppgifter som klassas som för enkla för eleven.  

 

Ingen elev väljer att, om de skulle få välja igen, lösa samma uppgift. Enligt 

ursprungsstudien av Smiley och Dweck (1994) borde de elever med statiskt mindset välja 

att lösa samma uppgift för att visa sig duktiga. Dock valde inte alla elever med statiskt 

mindset en svårare uppgift, vilket samtliga elever med dynamiskt mindset gjorde.    
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7 Diskussion 

 

7.1 Resultatanalys och diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras och analyseras undersökningens resultat för att ge svar på 

forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna var följande: 

 

 På vilket sätt beskriver elever i årskurs 6 sina möjligheter att utveckla sin 

intelligens?  

 Vilka paralleller respektive olikheter framkom när utländsk forskning appliceras 

i en svensk skolkontext? 

 

Majoriteten av deltagarna i studie ett identifierar sig med en person med statiskt mindset. 

Enligt Dweck (2015) borde resultatet vara mer jämnfördelat än det är. Frågan är då vad 

som gör att resultatet ser ut på detta sätt i studie ett? En faktor att ha i åtanke är hur 

deltagarna är påverkade sociokulturellt. Studien har inte på något sätt undersökt om något 

mindset uppmuntras i skolan och hemmen. Om till exempel skolan belönar resultatet 

istället för arbetsinsatsen uppmuntras eleverna utveckla ett statiskt mindset menar Dweck 

(2015).  

 

Studier som presenterats av Blackwell, Dweck & Trzesniewski (2007) och Linnamäki 

(2003) menar att yngre elever inte påverkas av vilket mindset de har eller vilka tankar de 

har om sitt eget lärande. Mina studier bekräftar att elever i årskurs 6 inte påverkas av det 

då det inte i den här studien går att se någon skillnad mellan mindset hos hög- och 

lågpresterande elever, med undantaget att majoriteten av elever som fått det högsta 

utdelade betyget har ett dynamiskt mindset. Något som ingen tidigare studie tar upp är 

hur mindset påverkar lågpresterande elever. Två av deltagarna i studie två är i behov av 

extra stöd och har diagnoser som bekräftar deras problematik, i studien kallas de för 

Emma och Filip. Emma som har dynamiskt mindset jobbar hårt för att få godkända betyg 

medan Filip ett statiskt mindset och är inte godkänd i matematik. Att säga att det bara är 

mindset som påverkar deras resultat är omöjligt, men det är möjligt att tänka att det 

faktiskt finns en påverkan. Enligt Dweck (2015) borde Filips mindset vara en stor faktor 

till varför han är underkänd. Om han ser att framgång kommer genom hårt arbete istället 

för de yttre faktorer han menar gör honom bra borde alltså hans chanser till att bli godkänd 

öka.  

 

Några deltagare i studie två säger att deras framgångar i ämnet matematik kommer utifrån 

deras egna ansträngningar. Flera elever kan dock, oavsett mindset, medge att när de har 

pluggat mycket och ansträngt sig så känner de sig bra i matematik. Däremot anstränger 
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sig inte alltid dessa elever. Dweck (2015) menar att de elever som säger att det är deras 

ansträngningar som ger resultat har ett dynamiskt mindset. Efter att samtliga deltagare i 

studie två analyserats enligt modellen för att fastställa mindset framkom det att även 

elever med statiskt mindset kände sig bra när de hade ansträngt sig, bara det att det inte 

var så ofta som de ansträngde sig. Kan det alltså vara så att ansträngningen eleverna gör 

i matematik inte alls har med mindset att göra utan med intresse? Samtliga elever som 

enligt Dwecks (2015) analys har ett dynamiskt mindset påstod att matematik var ett av de 

roligaste ämnena, eller till och med favoritämnet.  

 

Talang är något som några deltagare själva använder som förklaring till varför de lyckas 

eller inte i matematik. Ingen av deltagarna som menar att de har eller inte har talang säger 

sig jobba för att förändra sina betyg utan antyder att de har fått de betygen eftersom de är 

på den nivån.  En av eleverna som säger sig ha talang är John. Om man analyserar John 

som deltar i studie två i ett sociokulturellt perspektiv får han ofta höra av övriga elever 

att han är väldigt duktig och att kan inte han så kan ingen annan heller. Något jag 

observerade när jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning på skolan var att 

om han inte jobbar snabbast och är klar bland de första är de andra eleverna förvånade 

och ifrågasätter varför han måste tänka efter. Om man ser till detta känns det som att han, 

och säkert många andra, blir uppmuntrade till ett statiskt mindset av sin omgivning genom 

att det är deras resultat som blir uppmuntrade istället för arbetsinsatsen.  

 

Ingen deltagare ger upp när hen stöter på motstånd. Enligt alla studier som tidigare 

presenteras är det något som personer med statiskt mindset tenderar att göra. Detta kan 

vara något som påverkas av att eleverna är så pass vana att i matematik göra klart 

uppgiften, även om de behöver be om hjälp. Mina egna observationer är att under 

matematiklektionerna är det inga elever som hoppar över en uppgift för att de inte förstår 

eller att uppgiften verkar för svår. När elever hamnar i en sådan situation sitter de och 

väntar tills de får hjälp istället för att ta nästa uppgift för att snabbt bli klar. Min 

uppfattning är att i matematiken är det så socialt invant att alla uppgifter ska lösas att 

eleverna inte ser det som en möjlighet att hoppa över en uppgift som är för svår för att ta 

nästa uppgift. Man skulle dock kunna tolka att eleverna sitter och väntar som att de ger 

upp. Denna studie har inte undersökt och kan inte heller svara på om det är eleverna med 

statiskt mindset som väntar på hjälp istället för att försöka själv fler gånger.  

 

Om det går att överföra internationell forskning till en svensk skolkontex går inte att svara 

på med endast denna undersökning då det skulle behövas en större undersökning för att 

svara på det. Min tolkning liknar dock Hatties (2014) teori om att det inte går eftersom 

förutsättningarna i olika kontext skiljer sig åt. Jag tror att det går att applicera vissa delar 

av den internationella forskningen i annan kontext, men att man inte kan förlita sig helt 

på den. Mina studier har visat att visa delar av den internationella forskningen bekräftas 

medan andra inte överensstämmer. Möjliga orsaker till varför mina resultat skiljer sig åt 

från internationella studier presenteras i metoddiskussionen.   
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Av olika anledningar, som till exempel svårigheter i ämnet matematik, kan någon 

deltagare ha valt lätta uppgifter i studie två fast de har ett dynamiskt mindset. Ett exempel 

på detta är Emma. Emma valde att lösa de lättaste uppgifterna men angav att hon inte 

tyckte det var lätt utan att det ibland kändes svårt. Det går inte att veta om hon hade valt 

en lättare uppgift om det funnits, eller ändå valt samma för att få utmaningen. Filip visar 

på ett tydligt statiskt mindset i undersökningen men väljer ändå en svårare uppgift, men 

precis som Emma så blir uppgiften utmanande eftersom han har svårigheter i matematik. 

Precis som att Emma och Filip valde de lättaste uppgifterna och de framstod som 

utmanande kan svårare uppgifter framstå som enkla för en elev som har lätt för 

matematik. John är som tidigare nämnts en elev som inte har några svårigheter i 

matematik och ses som duktig. Jag bedömde ändå hans val av den svåraste uppgiften som 

en utmaning för honom då liknande uppgifter inte varit innehåll för elevernas 

matematikundervisning. Däremot kan han bedömt att de näst svåraste uppgifterna var på 

en, enligt honom, så pass mycket lägre nivå att det inte fanns någon mening i att lösa dem.  

7.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte är delvis att undersöka om resultatet från internationella studier gick att 

överföra till en annan kontext. Metodutveckling var tvungen att genomföras och resultatet 

kan ha påverkats av den.  

 

Problem som kan ha uppkommit med dessa metoder som jag måste ta hänsyn till är att 

det kan finnas andra faktorer som påverkar när eleverna ska identifiera sig med en annan 

elev. Eleverna kan ha identifierat sig med andra drag än de som jag försöker belysa. Av 

denna anledning hade alla personer som beskrevs samma kön och att valet föll på att 

beskriva pojkar har att gör med att det socialt är lättare för en flicka att identifiera sig med 

en pojke än motsatt. Om det vore möjligt hade det bästa varit att inte ge 

exempelpersonerna något kön alls. Detta testades dock utan något resultat som blev riktigt 

bra. 

 

Den här studiens andra forskningsfråga tar sin utgångspunkt utifrån två tidigare studier 

som varit grundläggande för utvecklingen av Dwecks teorier. Dessa har utförts i andra 

kontexter och genomfördes här i en svensk kontext för elever i åk 6 Just att prova dessa 

utländska studier är speciellt intressant då exempel Hattie (2014) menar att något som 

fungerar i en kontext inte kan överföras rakt av till ett annat. Han tar exempelvis upp att 

lärare som har lyckats i en klass ofta överför sitt framgångskoncept till nästa elevgrupp 

istället för att identifiera och tillgodose de nya elevernas behov. Vidare menar författaren 

att det finns gott om exempel på litteratur där forskning presenter det ”rätta sättet” att 

undervisa och hur lärare som inte får saker att fungera ska göra för att det ska bli bättre. 

Trotts detta menar författaren att undervisningen i skolan har förändrats mycket lite sett 
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över längre tid. Detta menar Hattie är ett tydligt exempel på att något som fungerar i en 

kontext är mycket svårt att överföra till en annan.  

 

I studie tvås ursprungsstudie (Smiley & Dweck, 1994) fick deltagarna lägga pussel av 

olika svårighetsgrad och typ, de hade även två tillfällen på sig och ibland tidspress som 

gjorde att pusslen inte gick att lösa. Under den studien framkallades hinder för att se hur 

deltagarna reagerade. Deltagarna i min studie löste enbart ett blad med uppgifter vid ett 

tillfälle. Sedan fick de göra ett hypotetiskt val av nästa uppgift direkt efteråt. Det känns 

mer troligt att en person, oavsett mindset, skulle välja att lägga samma pussel en gång till 

än samma matematikuppgift ytterligare en gång. Fler deltagare nämnde också att det inte 

var kul eller fanns någon mening i att lösa en uppgift som de redan visste svaret på. Detta 

bedömer jag som en anledning till att resultatet i min undersökning skiljde sig så pass 

mycket från ursprungsstudien.  

7.3 Vidare forskning 

Saker som kommit fram i mina undersökningar som enligt mig skulle vara intressanta att 

forska vidare på är många. Jag presenterar här tre av dessa kort.  

 

Eftersom tidigare studier visar att det är främst på högstadiet som elevernas resultat 

påverkas av sina mindset skulle det vara intressant att göra likande tester med samma 

deltagare när de går i årskurs 9. För att ge fler infallsvinklar till den undersökningen skulle 

man även behöva observera elevernas lektioner samt intervjua lärare. På så sätt skulle 

man kunna se om elevernas mindset är något som skapas av miljön i skolan.  

 

En annan undersökning som skulle vara intressant att göra är att ta reda på hur eleverna 

får det mindset de har. Min fundering är om mindset är något föräldrar för över till sina 

barn genom uppfostran. Eftersom föräldrar oftast är den största förebilden är det mycket 

troligt att det är så. Därför skulle forskning där mindset för hela familjer kartläggs mycket 

intressant. 

 

En undersökning som jag anser behövs göras är hur svenska elever tänker att de kan 

påverka sina resultat. Det finns mycket forskning på området hur personer tänker att de 

kan påverka sina resultat, men troligen inga resultat från Sverige. Olika värderingar är 

också något som påverkar människor och detta skiljer sig ofta mycket åt mellan olika 

länder. Eftersom mindset är något som debatteras mycket just nu anse jag att det är 

angeläget att få en svensk infallsvinkel på det hela.   

7.4 Slutord 

Jag har kommit till insikt under denna studie vad vikten av mindset är och vad 

grundläggande det är för lärandet. Jag kommer lägga vikt vid detta i min framtida 

undervisning då det av denna undersökning framgår att rätt mindset är avgörande för 
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elevers inlärning. Elever i årskurs 6 har väldigt olika syn på hur deras intelligens kan 

påverkas och om det ens går att påverka. Jag har fått svar på forskningsfråga två men man 

måste komma ihåg att parallellerna som går att dra eller inte enbart gäller detta kontext 

med dessa deltagare. Ibland skiljer resultatet sig från ursprungsstudien så pass mycket att 

metodutvecklingen kan ha påverkat och kan därför inte anses reliabelt.   

 

Som blivande lärare känns denna kunskap viktig att ta med sig. En viktig lärdom är att 

inte lita blint på forskningsresultat som utförts i en annan kontext och tro att den går att 

applicera i sin egen undervisning. Självklart kan den användas, men kanske främst som 

inspiration.  

 

När det kommer till elevernas mindset tror jag att det är viktigt att jag som lärare vet 

skillnaden mellan olika mindset och hur det i sin tur påverkar eleverna, både negativt och 

positivt. Jag anser också att det är viktigt att kunna uppmuntra elevernas ansträngningar 

istället för resultat och på så sätt låta alla elever påverka sin utveckling och förstå varför 

de presterar bra. På så sätt kan alla elever se svårigheter som något de lär sig av och få 

känslan av att de kan lära sig så mycket som de själva vill.  

 

Låt oss slutligen återvända till det citat som finns med i detta arbetes rubrik, alltså eleven, 

som beskrev sig som ”det känns som att jag är bra i matte”. Hade hen fått uppmuntran 

och bekräftelse för sitt arbete istället för uppmärksamhet för sina resultat hade hen kanske 

svarat ”jag är bra i matte eftersom jag jobbar hårt”. Min målsättning i mitt framtida 

läraryrke är att alla elever ska ges möjligheten att tänka så. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Malin Björs och studerar till grundskolelärare åk 4-6 vid Umeå Universitet. Jag 

läser nu termin 8, vilket är sista terminen, och skriver mitt examensarbete. Mitt arbete går 

ut på att jag ska genomföra en utveckling av två internationella studier och genomföra de 

studierna i åk 6. Studierna handlar om hur elever tänker att de kan påverka sina resultat i 

matematik. 

Den första studien är en enkät där eleverna får höra exempel och svara på vilket de tycker 

passar bäst in på dem. Efter den studien kommer jag göra ett urval på 15 % av eleverna 

som i studie 2 ska lösa olika matematikuppgifter samt svara på några frågor. Resultatet 

är inget som påverkar elevernas skolarbete och betyg utan kommer enbart att används i 

forskningssyfte. I rapporten kommer alla elever och skolan vara avidentifierad så det finns 

ingen risk att det som framkommer i rapporten går att knyta till en person eller plats.  

Självklart väljer barnet själv om det vill delta i studien men om ni som 

vårdnadshavare inte vill att ert barn ska delta ber jag er kontakta någon av klassens 

mentorer senast onsdagen den 17/2. 

Har ni några frågor går det bra att kontakta mig via mail. 

 

Med vänliga Hälsningar 

Malin Björs 

Mail: mabj0098@student.umu.se 

 

Handledare: Gunnar Sjöberg 

Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap  

Umeå universitet 

  

mailto:mabj0098@student.umu.se


 

Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Här kommer exempel på hur några elever reagerar när de får tillbaka matteproven. Vilken 

elev tror du att du skulle reagera som? 

 Kalle har fått tillbaka provet. Han blev precis godkänd och han visste att det 

skulle bli så. Han pluggade inte hemma eftersom han vet att han inte är smart 

nog för att lyckas bättre i matte ändå. Eftersom han blev godkänd går det att 

fortsätta på samma sätt. Han är ju bättre i andra ämnen och kommer få bättre 

betyg där. 

 

 Olle blev inte godkänd på provet. Han vet att han kan lära sig bara han 

anstränger sig och inte håller på med annat på lektionerna. Hade han också 

pluggat hemma hade det kunnat gå rätt bra faktiskt. Han bestämmer att nu ska 

han koncentrera sig mer och sluta prata med kompisar på lektionerna, annars 

kommer han inte att lära sig.  

 

 Andreas fick bra resultat på provet. Han pluggade inte, det gör han aldrig, och 

det behövs inte heller. Det går alltid bra på lektionerna. Han jobbar och pratar en 

del med kompisar men eftersom han har talang för matte så funkar det att göra 

så.  

 

 Jonas jobbade hårt inför provet och det gav honom också bra resultat. Han 

kunde inget om arbetsområdet innan, men han tyckte det kändes spännande och 

en möjlighet att utvecklas. Han tror att om han inte hade pluggat hemma innan 

provet hade han inte fått lika bra resultat och tänker att därför måste han plugga 

hårt även i fortsättningen. 

  



 

Bilaga 3 

Arbetsblad 1 

1. Alex, Sabina och Kim har samlat in många burkar. De får 600 kr 

när de pantar burkarna. Hur mycket får var och en om de delar lika? 

Visa hur du löser uppgiften.  

 

 

 

 2. Alex sparar 120 kr/månad. Hur mycket pengar sparar han under ett år? 

Ringa in det uttryck som passar.  

120 – 12               
12

120
                 12 ⋅120                

120

12
              12 +120 

 

 

3. Skolan ska ha idrottsdag. Idrottsdagen börjar kl. 

08.20 och slutar kl. 14.05. Hur lång är idrottsdagen?  

 

 

 

 

 

4. Sabina åker hemifrån 45 minuter innan 

idrottsdagen börjar. Idrottsdagen börjar kl. 08.20. 

Hur dags åker hon hemifrån? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Arbetsblad 2 

10 + 7 = __  10 + 6 = ___  8 – 1 =  ___   

15 – 1 = __  4 +  1  = ___  8 + 10 = __   

16 – 6 = __  18 – 8 =  ___  10 + __ = 13 

2 + __ = 12  14 – __ = 10  19 – __ = 9   

7 +  1 =  __  15 + 2 =  ___  19 – 1 =  __  

8  – 2 =  __  12 + 5 =  ___ 11 + 8 = ___  

7 – 1  =  __  16 – 1 =  ___  1 + 6 =  ___  

2 + 14 = __  19 –  1 = ___  8 – 6 = ____  

14 + 3 = __  13 + 5 =  ___  9 – 4 =  ____ 

16 – 3 = __  3 + 3  =  ___  5 + 4 = ____  

10 – 4 = __  9 – 5  =  ___ 4 + 5 = ____ 

4 + 3  =  __  8 –  4 =  ___  7 – 2 = ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Arbetsblad 3 

10 + 17 =  ___  10 + 657= ___  180 – 107 = __   

15 – 10 =  ___  4 + 18 =    ___  85 + 10 =   ___   

16 – 60 =  ___  18 – 9 =     ___  10 +  ___   = 13 

20 + ___  = 120  14 –  ___ = 10  19 –  ____  = 9   

17 + 15 =  ___ 15 + 7 =    ___  19 – 11  = ___  

18 – 2=     ___ 12 + 5 =    ___  11 + 87 =  ___  

17 – 12 =  ___ 16 – 11 =  ___  1 +  16 =   ___  

2 + 14 =    ___ 190 – 18 = ___ 18 –  16 = ___  

14 + 30 =  ___ 16 + 5 =    ___  19 –  4 =   ___ 

160 – 3 =  ___ 33 + 13 = ___  58 + 14 =  ___  

127 – 40 = ___ 19 – 15 = ___  14  + 5  =  ___  

42 + 13 =   ___  18 – 14 = ___ 17 – 12 =  ___  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 

Arbetsblad 4 

En noshörning kan få mycket 

långa horn. Ett horn växer cirka 

0,5 cm i månaden. 

Noshörningens horn kan bli 

1,55 m. Ungefär hur lång tid tar 

det för ett horn att bli så långt? 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 7 

Observationsprotokoll 

 

Namn:___________________ 

 

Uppgift  1 2 3 4  

1. Valde uppgift snabbt  JA NEJ 

2. Löser uppgiften utan problem  JA NEJ 

3. Skyndar sig för att bli klar  JA NEJ 

4. Ger upp när hen stöter på motstånd JA NEJ 

5. Ber om hjälp   JA NEJ 

 

Frågor när eleven är klar 

1. Varför valde du den uppgiften? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

2. Tycker du den var lätt eller svår? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

3. Om du fick välja igen, skulle du valt samma uppgift eller en annan 

då? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________  



 

4. Vad tycker du om ämnet matte? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

 

5. Tycker du att du är bra på matte? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

6. Vad är det som gör att du är bra/inte bra å matte? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

7. Tycker du att du fick rätt betyg i matte vid jul? Varför/Varför inte? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anteckningar 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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