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Abstrakt 
Denna studie visar hur ett matematiskt mindset kan modelleras och hur detta mindset ser ut hos 

grundskoleelever i norra Sverige. Studien utgår från ett sociokognitivt perspektiv och inspireras 

av Carol Dwecks teoretiska ramverk om mindset. En av grundpelarna i ett sådant mindset är 

att det finns statiska tankar som skapar hinder i kunskapsutvecklingen och dynamiska tankar 

som skapar förutsättningar för god kunskapsutveckling. Syftet med ett specifikt matematiskt 

mindset är att unga elever kan ha svårt att förstå abstrakta begrepp och företeelser. Många av 

de modeller som finns för att undersöka mindset använder abstrakta begrepp som exempelvis 

intelligens. Detta gör att elevens kognitiva förmåga kan bli en begränsande faktor när unga 

elevers tankar undersöks. Studien presenterar 4 komponenter som ingår i ett matematiskt 

mindset; Ansträngning och fysiska egenskaper, inlärd hjälplöshet, lärandemål/prestationsmål 

och utmaning med risk för misslyckande. Dessa fyra komponenter användes för att skapa en 

enkät, vars ändamål var att reflektera elevens tankar kring olika scenarion kopplade till 

matematikämnet. Deltagarna i studien var 37 grundskoleelever i årskurs 2 från två klasser i en 

skola i norra Sverige. Enkätsvaren från de 37 deltagarna resulterade i 4 olika modeller för ett 

matematiskt mindset. Resultatet från studien visade att det i urvalet fanns elever med flera 

statiska attributioner och att det finns elever med hög grad av dynamiska attributioner. 

Resultatet från denna studie har potential att ge pedagoger och forskare inblick i unga elevers 

mindset inom ämnet matematik. Eftersom Carol Dwecks teori bygger på att elevens statiska 

eller dynamiska tankar är förändringsbara så ger resultatet från denna studie en språngbräda till 

nästa steg; strategier för att förändra elevers statiska tankar till dynamiska tankar.  
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 1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Varför väljer elever att påbörja en matematikuppgift? Vad är det som gör att en elev fullföljer 

uppgiften medan en annan elev skrynklar ihop uppgiften och kastar iväg den? Människor är 

olika, men varför är människor olika? På den ena sidan av myntet föds alla människor med 

olika genetiska grundförutsättningar som människan i nuläget inte kan gör så mycket åt.  På 

den andra sidan av myntet finns de faktorer som vi faktiskt kan påverka. Dweck (2006) skriver 

att forskare hela tiden upptäcker nya aspekter av hjärnans kapacitet för livslångt lärande och 

utveckling. Hon argumenterar vidare att det främsta kriteriet för att uppnå hög kunskapsnivå 

inte är någon statisk förmåga som individen är född med utan målmedveten satsning.  

 

Den uppfattning människan har om sin egen förmåga kommer i mångt och mycket styra hennes 

målmedvetna satsning. I ämnet matematik möter elever ofta situationer där uppfattningen av 

den egna förmågan sätts i förgrunden. Carol Dweck har i sin forskning funnit att individer kan 

visa upp två olika mindset som i hög grad påverkar individens uppfattning av sin egen förmåga. 

Mindset är enligt Dweck(2006) en samling attributioner och förväntningar om individens 

bemästrande. Attributioner handlar om att tillskriva något att vara orsak till en viss händelse, 

förändring, handling, reaktion, upplevelse och så vidare. Mindset kan därför ses som en karta 

för hur individer tillskriver orsaker. Att visa en fullständig karta över en individs alla 

attributioner och förväntningar är mycket svårt att sammanställa. Det finns flera olika 

angreppssätt att studera detta område. Ett sätt är att samla flera attributioner och förväntningar 

och låta det approximera ett samlat mindset. Dweck argumenterar för att individens mindset 

kan kategoriseras i två ytterligheter, ett statiskt mindset och ett dynamiskt mindset. Statiskt 

mindset karaktäriseras att individen tror att hens egenskaper är huggna i sten, exempelvis 

antingen är du en matteperson eller så är du det inte. Detta sätt att se på egenskaper, 

argumenterar Dweck (2006), skapar ett starkt behov av att visa vad individen går för men 

samtidigt dölja det individen inte klarar av. Individer med detta mindset kommer bland annat 

att reagera passivt på misslyckanden och undvika utmaningar. Ett sådant mindset kan uppfattas 

som förödande i ett ämne som matematik där en stor del av syftet handlar om att lära sig genom 

att misslyckas i mötet med utmaningar. Ett dynamiskt mindset å andra sidan karaktäriseras av 

att individens egenskaper i mångt och mycket är förändringsbara, exempelvis ”Jag förstår inte 

den har matematikuppgiften men om jag anstränger mig och söker strategier så kommer jag 

lära mig”. Individer med detta mindset kommer bland annat att söka utmaningar och de se 

misslyckanden som chanser att lära sig. 

 

Hittills har forskningen (Hong et al. 1999, Blackwell et al. 2007, Dweck, 2008, Paunesku et al. 

2015, Bettinger et al. 2018 med flera) om mindset inom skolväsendet fokuserat på en elevs 

generella mindset. Ett generellt mindset handlar om individens grundläggande inställningar 

och attributioner om sitt eget lärande. Efter kategorisering har en intervention applicerats som 

innebär att eleven får lära sig om hur hjärnan fungerar, och utveckling sker när individen 
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anstränger sig, testar strategier, fokuserar och håller ut. Denna typ av intervention har kunnat 

förändra individens grundläggande inställningar och även givit förbättrade skolprestationer 

(Hong et al. 1999, Blackwell et al. 2007, Dweck, 2008, Paunesku et al. 2015, Bettinger et al. 

2018 med flera). 

 

Finns det möjlighet att specialisera detta område, från ett generellt mindset till ett matematiskt 

mindset? I detta matematiska mindset sätts dessa grundläggande inställningar och attributioner 

in i en matematikkontext. Syftet med detta är att söka ett än mer konkret sätt att framställa 

mindset.  Unga elever kan ha svårt att förstå abstrakta begrepp och företeelser. Undersökandet 

av ett generellt mindset använder abstrakta begrepp som exempelvis intelligens. Detta göra att 

elevens kognitiva utveckling blir en begränsande faktor. Uppsatsens ingång specialiserar sig 

på ett matematiskt mindset och som bygger på ”case” där eleven via en enkät får ta ställning 

mellan två alternativ. Ett alternativ som antyder statiska tankar och ett alternativ som antyder 

dynamiska tankar. Uppsatsen riktar in sig på elever i grundskolans tidigare år (F-3). Denna 

grupp är intressant att studera ur ett mindset-perspektiv då de är i början av sin matematiska 

utveckling. Det finns åtminstone två grupper som är intressanta att synliggöra. Den första är 

den gruppen av elever som presterar lågt i matematik på grund av sina tankar om sig själv och 

matematikämnet. Den andra gruppen andra gruppen är svår att synliggöra i början av 

kunskapsutvecklingen i matematik. Dweck (2006) visar att vissa högspresterande elever som 

visar ett statiskt mindset kan prestera bra i början av sin kunskapsutveckling. Det är först när 

de möter misslyckanden som deras statiska mindset skapar hinder för just denna andra grupp.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats att bidra med ett tids- och kostnadseffektivt sätt för pedagoger och 

forskare att få en överblick av unga elevers matematiska mindset. Resultaten kan ligga till 

grund för interventioner för att påverka statiska tankar till dynamiska tankar. Motivet till en 

utveckling från statiska attributioner till dynamiska attributioner är att elever i högre grad ska 

vara mentalt utrustade att möta de utmaningar som matematikämnet erbjuder. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur kan ett tids- och kostnadseffektivt matematiskt mindset se ut för grundskolans 

tidigare år (F-3) med hjälp av en enkät? 

• Hur kan elevers matematiska mindset se ut för grundskoleelever (F-3) i norra 

Sverige? 

 

2 Bakgrund 

Avsikten med bakgrunden är att introducera ämnesområdet på ett övergripande sätt. Den inleds 

med att problematisera forskningen om elevers inställningar till matematik. Därefter beskrivs 
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mindset, det ramverk som uppsatsen vilar på. Beskrivningen följs upp av en 

litteratursammanfattning om mindset och dess komponenter. Avslutningsvis knyts mindset till 

ämnet matematik. 

2.1 Elevers inställningar till matematik 

Många uppfattar matematik som svårt och ett ämne där talang är en viktig komponent (Dweck, 

2006). Synen på matematikämnet genom tiderna bidrar till matematikämnets förmåga att i 

andras ögon sortera ut högpresterande från lågpresterande. Om eleven upplevs av andra som 

bra i matematik anser många att hen är smart (Bishop, 2012). Att vara snabb med att lösa 

uppgifter upplevs i många fall synonymt med god matematisk förmåga och att vara långsam 

upplevs i många fall som synonymt med låg matematisk förmåga (Boaler, 2017). 

Matematikämnet ställer höga kognitiva krav på eleven. Matematik är ett byggklossämne som 

förutsätter att eleven kan läsa, skriva, lyssna och tala. Det matematiska språket är exakt, 

kortfattat och abstrakt. Det är också ett ämne som ställer höga krav på koncentration och 

uthållighet. Gränsen mellan rätt och fel upplevs av många elever som tydlig och eleven behöver 

ha god förmåga att hantera misslyckanden (Häggblom, 2013). 

 

Elevens inställningar till matematik handlar om ett fenomen som existerar hos eleven och är 

därmed komplexa att observera direkt. En elevs inställning kan innefatta en mängd aspekter 

såsom tankar, känslor och attityder om ett visst ämne (Weiner, 1985) Det finns olika 

angreppssätt för att inkapsla elevers inställningar. En ingång är att närma sig elevers 

inställningar ur ett sociokognitivt perspektiv som förutsätter ett ömsesidigt samspel mellan 

miljö-, beteende- och personfaktorer (Bandura, 1997). Konkret kan det yttra sig i observationer 

av beteenden och därur dra slutsatser om personfaktorer såsom elevers inställningar till 

matematik. Dweck och Reppucci (1973) tog sig an detta område med att undersöka hur elever 

i årskurs 6 påverkades av misslyckanden. Resultaten visade att vissa elever påverkades negativt 

av påtvingade misslyckanden medan andra elever inte påverkades. Dweck och Reppucci 

(1973) drar här slutsaten att det finns bakomliggande inställningar som styr hur eleverna 

hanterar misslyckanden. En annan ingång är att fråga eleverna vad de har för inställningar via 

enkäter. När Schoenfeld (1989) använde denna ingång visades en komplex bild av elevers 

inställningar till matematik. Matematikämnet kunde på samma gång upplevas som ett ämne 

som endast kräver minnesförmåga och som ett kreativt ämne. Det visar på en utmaning i 

forskning om elevers inställningar till matematik. Di Martino och Zan (2010) argumenterar att 

många studier om elevers inställningar till matematik har förutsatt ett tydligt orsak-verkan-

samband som inte är entydigt bevisat mellan inställningar och beteenden. De påvisar att detta 

grundantagande kan vara en anledning till att resultat har varit tvetydiga och ibland fyllda med 

motsägelser. Di Martino och Zan (2010) utvecklar utifrån det resonemanget en modell som 

bygger på 1496 elevers berättelser om matematik. Elevernas berättelser var sen grunden till tre 

dimensioner; emotionell disposition, syn på matematik och upplevd kompetens. Dessa tre 

aspekter kunde kapsla in mer än 95% av alla elever i urvalet. Drygt 65% av dessa fanns i 

dimensionen som handlar om emotionell disposition. I denna kategori återfinns uttryck som 

“Jag gillar/Ogillar matematik” eller “Jag hatar matematik”. Di Martino och Zan (2010) kunde 

visa på att elevers känslomässiga inställning till matematik är en viktig komponent av den totala 
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inställningen medan den upplevda kompetensen är en betydligt mindre pusselbit. Denna 

slutsats stryker under ytterligare en ambivalens i forskningen om elevers inställningar.  

 

Ambivalensen i forskningen kan ha flera förklaringar. En förklaring är att forskningen försöker 

tolka ett objekt (mindset) som inte går att observera direkt. Forskaren behöver därför söka 

metoder, strategier och modeller som använder det som individen visar och dra slutsatser 

utifrån det (exempelvis genom handlingar eller tankar). Detta gör att resultatet är en direkt 

konsekvens av antaganden, begränsningar och metoder gentemot tolkningsobjektet, i det här 

fallet elevers inställningar till matematik. Det finns en inbyggd utmaning att skilja mellan 

inställning och kunskap samt mellan inställning och exempelvis känslor och värden (McLeod, 

1992). Denna uppsats kommer att angripa elevers inställningar ur ett sociokognitivt perspektiv. 

Detta val har konsekvenser för vilka linser som används för att analysera objektet, vilket 

kommer att utvecklas närmare i avsnittet om teoretiska utgångspunkter.  

 

Tossavainen et al. (2015) visade att en grupp (N=463) finska elever presterar relativt bra i 

standardiserade aritmetiska uppgifter, men redan vid en mindre omformulering av uppgifterna 

så sjönk elevernas prestationer avsevärt. Detta mönster kunde de visa på oavsett om det 

handlade om unga elever (grundskola) eller äldre elever(universitet). Eleverna i studien fick, 

utöver att lösa matematikuppgifter, besvara en enkät som syftade till att återspegla elevernas 

inställningar. Utifrån enkätsvaren kunde Tossavainen et al. (2015) kategorisera eleverna. De 

skapade 3 kategorier som döptes till ”undvikansorienterande”, ”inlärningsorienterande och 

självsäkra” och ”prestations-undvikansorienterade” (fria översättningar). Tossavainen et al. 

kunde påvisa att kategorin ”inlärningsorienterande och självsäkra” presterade signifikant bättre 

än de andra två kategorierna över alla åldrar på elever i studien.  

2.2 Mindset 

Begreppen dynamiskt och statiskt mindset dök först upp i Dwecks (2006) populärvetenskapliga 

bok. Teorierna bakom mindset har däremot utvecklats under närmare 40 år. Teorierna har sitt 

ursprung i modeller för implicita teorier om intelligens. Dessa modeller utgår från en 

sociokognitivt perspektiv och bygger på grundantaganden om anpassningsbarheten i 

individens personliga kvalitéer (Yeager och Dweck, 2012). I grund och botten handlar det om 

huruvida personens intelligens inom olika områden ses som medfödda och svåra att förändra 

eller om intelligensen ses som en egenskap som kan förändras genom medveten ansträngning 

(Dweck, 2006). Enligt Dweck visar sig en individs mindset genom individens yttringar om 

inställningar, uppfattningar, attityder och så vidare. Men också i konkreta handlingar, 

exempelvis hur individen agerar efter misslyckanden. Samlingen av en individs implicita 

teorier om intelligens skapar en profil som kan ses som individens mindset (Dweck, 2006). 

Forskning (Blackwell et al 2007, Aronson et al, 2002, Good et al, 2003 med flera) har visat att 

en viss typ av mindset har varit gynnsam inom många skolområden, bland annat inom 

matematik.  Detta mindset, ett dynamiskt, präglas av inställningen att med hjälp av 

ansträngning, fokusering, uthållighet och strategier så kan individen utvecklas (Dweck, 2006). 

Kontrasten till det dynamiska tankesättet är ett statiskt mindset som präglas av tron på att gener 

eller fysiska egenskaper sätter gränser som gör utveckling omöjlig.  
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Carol Dwecks samlade studier visar att omkring 40% av amerikanska elever visar ett dynamiskt 

mindset och omkring 40% visar ett statiskt mindset, den resterande delen på omkring 20 % 

visar ett mixat mindset (Boaler, 2013). Interventionsstudier har visat att det går att förändra 

mindset från statiskt till dynamiskt och med ökade skolprestationer som följd (Blackwell et al 

2007, Aronson et al, 2002, Good et al, 2003 med flera). En nackdel med dessa 

interventionsstudier är att de kräver en hel del resurser om de ska implementeras i större skala. 

Därför utvecklade Paunesku et al (2015) en kostnadseffektiv intervention i form av en 

internetkurs. Denna intervention testades på 13 skolor och visade dels på en förändring i 

mindset men även tydliga förbättringar i skolprestationer över lag.  

 

Dwecks (2006) teori bygger alltså på att en elevs tankar om sitt eget lärande antingen placerar 

eleven i en av tre grupperingar: statiskt mindset, dynamiskt mindset eller mixat mindset.  För 

det första betyder det att elever med ett statiskt mindset undviker akademiska utmaningar. 

Elever med att statiska mindset vill ha lättare problem så att de känner sig och verkar smarta. 

För det andra betyder det att elever med ett statiskt mindset har ohjälpsamma tankar kring 

ansträngningar. Dweck (1976) kunde visa att elever som attribuerar lyckanden till en statisk 

förmåga (så som ”smarthet”) ger upp i högre grad när de möter misslyckanden.  Blackwell et 

al. (2007) visade att elever med ett statiskt mindset kunde se på ansträngning som ett tecken på 

att eleven inte var smart. För det tredje argumenterar Dweck (2006) att elever med ett statiskt 

mindset har en låg uthållighet. En fjärde egenskap som är typisk för ett statiskt mindset är enligt 

Dweck (2006) att eleven sätter upp prestationsmål framför lärandemål.  

 

Ett dynamiskt mindset är enligt Dweck (2006) den raka motsatsen till ett statiskt mindset. De 

söker akademiska utmaningar, ser ansträngning som en framgångsfaktor för att lyckas, har hög 

uthållighet och ser lärandet som viktigare än prestationen. Ett mixat mindset är en 

kategorisering där eleven inte entydigt kan placeras i ett statiskt eller dynamiskt mindset. Det 

kan ha att göra med att de olika komponenterna i en elevs mindset pekar åt olika håll.  
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2.3 Från tankar om misslyckande till mindset - en kort 

litteraturbakgrund 

Detta avsnitt ger en historisk kontext om mindset som idé och dess beståndsdelar. Mindset 

enligt Dwecks (2006) beskrivning benämns för första gången i forskningsvärlden 2006. 

Mindsets beståndsdelar är däremot studerade över en 40-årsperiod. Förståelse för 

beståndsdelarnas effekt på elevens mindset fyller därför en viktig funktion i att förklara mindset 

och dess relevans.  

 

Varför är människor olika och vad har det för implikationer i olika sammanhang? Denna fråga 

kan tolkas som en bakomliggande drivkraft inom detta forskningsfält. Det finns, som tidigare 

påvisats, en mängd olika ingångar till denna fråga. Forskningen om mindset och dess historia 

lyfter fram ett område i personens kognition som handlar om personens uppfattning om sig 

själv. Denna uppfattning om sig själv påverkar personens sätt att leva på ett kraftfullt sätt 

(Dweck, 2006).  Avstampet mot mindset var att undersöka hur elever uppfattar sig själv när de 

möter misslyckanden. Dweck och Reppucci(1973) kunde påvisa två distinkta grupperingar. En 

gruppering där elevens uppfattning gjorde att eleven uppvisade inlärd hjälplöshet (elevens 

misslyckande ledde inte till ett förändrat beteende vid nästa möte med liknande situation) 

medan den andra grupperingen karaktäriserades av uppfattningar som gjorde att eleven 

uppvisade bemästransorientering(elevens misslyckande ledde till en förändring av beteendet 

vid nästa möte med liknande situation). De kunde dessutom visa att de som var 

bemästransorienterade lyckades bättre med att lösa problem efter en serie misslyckanden. Det 

visade sig att bemästransorienterade elever i betydligt större utsträckning attribuerade 

misslyckanden som en avsaknad av ansträngning och placerade ansvar inom sin kontroll. 

Elever som uppvisade inlärd hjälplöshet attribuerade misslyckanden i stor utsträckning till 

bristande förmåga och placerade ansvar utanför sin kontroll.  Nästa steg var att undersöka om 

det är möjligt att genom en förändring i miljön påverka individens uppfattning från inlärd 

hjälplöshet mot bemästrandeorienterande. Dweck (1975) visade att genom att influera 

hjälplösa elever att ta ansvar för misstag och attribuera misstagen till avsaknad av ansträngning 

så kunde eleverna upprätthålla eller öka prestationer efter möte med misslyckande.  

 

Elevers placering av ansvar för misslyckande studerades av Dweck (1976). Eleven fick möta 

misslyckande följt av en feedback från olika agenter; vuxen man, vuxen kvinna, 

klasskamrattjej, klasskamratkille och fick sedan valet att placera ansvaret för sitt misslyckande 

på den som designade uppgiften, sin egen ansträngning eller sin egen förmåga. Detta 

genomfördes för att studera om det fanns någon skillnad mellan könen. Resultatet visade på att 

när tjejer får feedback av en vuxen kvinna attribuerar 60% misslyckandet till sin egen förmåga 

till skillnad från de övriga agenterna där majoriteten av tjejerna attribuerade misslyckande till 

brist på ansträngning. Killarna i studien visade på ett annat mönster. 55% av killarna 

attribuerade misslyckandet till ansträngning när agenten var en vuxen kvinna. När agenten var 

en klasskamrat (oavsett kön) attribuerade killarna misslyckandet till bristande förmåga. 

Attribuering till bristande ansträngning visade sig vara nära sammankopplat till en 

bemästrandeorientering och attribuering till bristande förmåga var nära sammankopplat till 
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inlärd hjälplöshet (Dweck, 1976). Denna position förstärktes när Diener och Dweck (1978) 

visade att hjälplösa elever placerar ansvar utom sin kontroll (bristande förmåga) och presterar 

sämre eller oförändrat efter misslyckanden. I kontrast till bemästransorienterade elever som 

placerar ansvar inom sin kontroll (bristande ansträngning) och presterar bättre efter 

misslyckande.  

 

Nästa område som kom att bli en central del av mindset är individens hantering av utmaningar. 

Dweck (1986) argumenterade för en teori om hur olika motivationsmönster påverkar inlärning. 

Utgångspunkten var att prestationsmotivation byggs upp av målsättning. Denna målsättning 

delas in i två kategorier av mål: lärandemål (personen söker att utöka sin kompetens eller att 

bemästra något nytt) och prestationsmål (personen söker att finna positiva bedömningar av sin 

kompetens alternativt undvika negativa bedömningar av sin kompetens). Dweck (1986) visar 

på att elever som tror att intelligens är statisk sätter upp prestationsmål. När dessa elever har 

högt förtroende i sin förmåga så är de bemästransorienterade (söker utmaningar och hög 

uthållighet) men om elevens förtroende för sin egen förmåga är låg så blir de hjälplösa 

(undviker utmaningar och låg uthållighet). De elever som däremot har attityden att intelligens 

är förändringsbart sätter upp inlärningsmål. Dessa elevers förtroende om sin förmåga spelar 

ingen roll, utan de är bemästransorienterade oavsett. Liknande resultat kunde Smiley och 

Dweck (1994) replikera med 4-6åringar vilket leder till slutsatsen att skillnader i barns 

tankemönster startar tidigt i barnens liv.  

 

Mindset är ett stort område och innefattar många pusselbitar. Pusselbitarna har lagt på plats 

under en lång tid och bitvis har förståelse och stöd för de olika delarna bidragit till ett pussel 

som agerar förklaringsmodell för hur elever tänker och i förlängningen agerar. Den första 

konkreta modellen (Dweck och Leggett, 1988) bygger på forskningen som redovisats ovan och 

har sin tyngdpunkt i att individers grundläggande uppfattningar (stabila eller förändringsbara) 

styr individen mot en viss typ av målsättning. Denna modell används för att undersöka 

individers grundläggande uppfattningar i fler olika kontexter, exempelvis unga elever 

(Bempechat, London och Dweck, 1991) och barns fördomar (Erdley och Dweck, 1993). Det 

byggs upp en forskningsbaserad argumentation som styrker att individens grundläggande 

uppfattningar om sig själv har stor påverkan på individens liv. En dynamisk grunduppfattning 

förknippas med positiv påverkan i en mängd kontexter medan en statisk grunduppfattning 

förknippas med en negativ påverkan i en mängd kontexter.  

 

Hong, Chiu, Dweck, Lin och Wan (1999) utvecklade Dweck och Leggetts (1988) modell till 

att inkludera attributionsteori. Attributionsteorin är fenomenologisk och söker att förstå hur 

individer i olika sammanhang uppfattar sig själv och sin omgivning och utifrån det förklara 

motivet bakom individens ageranden (Weiner, 1985). Den ursprungliga modellen (Dweck och 

Leggett, 1988) förklarar individers typ av målsättning i olika situationer utifrån vilken 

grundläggande uppfattning de har om sig själva, dynamisk eller statisk. En individ med en 

dynamisk uppfattning kommer i större utsträckning formulera och dras till lärandemål medan 

individer med en statisk uppfattning i större utsträckning kommer dras till prestationsmål. Det 

Hong et al. (1999) adderade var att en individ med en statisk uppfattning dessutom har en 

statisk syn på personliga attributioner. En individ med statiska personliga uppfattningar 
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kommer i hög utsträckning bedöma sig själv utifrån dessa statiska personliga attributioner 

(exempelvis “Jag är smart”, “Jag är dum”).  Dessa statiska personliga attributioner tillsammans 

med en statisk uppfattning om intelligens (och därmed formulerandet av prestationsmål) visade 

sig påverka utfallet negativt i utmanande situationer (Hong et al., 1999). Studien bidrog till att 

dra en än starkare skiljelinje mellan en dynamisk och en statisk inställning. Även om begreppet 

mindset inte ännu hade använts så är det i och med denna studie som det i efterhand går att 

observera att det är mindset som undersöks. Begreppet observerades först i Dweck(2006). 

Mindset i denna kontext är att en individ antingen har ett statiskt mindset eller ett dynamiskt 

mindset. Detta mindset påverkar individens handlingar i olika situationer.  

2.4 Matematik och mindset 

I avsnitt 2.3 presenterades utvecklingen av forskning om mindset. Utifrån den bilden kan ett 

mindset dels ses som en sammansatt bild av eleven attributioner i olika situationer (Dweck, 

2006). Det kan också ses som separata komponenter som var och en ger en inblick i en elevs 

mindset. Hittills har en hel del forskning syftat till att kategorisera elever i ett generellt mindset 

för att sedan genomföra en intervention där eleverna undervisas i dynamiskt mindset (Paunesku 

et al., 2015, Dweck, 2008, Hong et al., 1999). Syftet i denna uppsats handlar om hur ett 

matematiskt mindset kan se ut. Alltså inte ett generellt mindset utan ett mindset som är avsedd 

för ämnet matematik. Detta avsnitt om matematik och mindset är indelat i 3 delar. Den första 

delen handlar om att presentera samtida forskning om de komponenter av ett dynamiskt/statiskt 

mindset som beskrivs i avsnitt 2.3 i relation till matematikämnet. Den andra delen handlar om 

att presentera samtida forskning där ett generellt mindset har använts för att undersöka 

matematikprestationer. Den tredje delen argumenterar för att det finns belägg i läroplanen för 

ett dynamiskt mindset.  

 

Syftet med detta avsnitt är att visa på relevansen för ett matematiskt mindset i ämnet matematik 

utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018 

(Skolverket, 2018), från och med nu benämnd Lgr11. 

2.4.1 Komponenter i ett matematiskt mindset 

Avsnitt 2.2 avslutades med att sammanfatta komponenterna som bygger upp en elevs generella 

mindset utifrån Dweck (2006). Dessa komponenter kan sammanfattas som; Ansträngning, 

utmaningar, uthållighet, lärandemål/prestationsmål. Dessa komponenter kommer nedan att 

sättas i relation till matematikämnet och komponentens roll i ett matematiskt mindset. De 

komponenter som är listade ovan är alltså kärnan i Dwecks (2006) generella dynamiska 

mindset. I slutet av detta avsnitt kommer en lista på de komponenter som är kärnan i det 

matematiska mindset som uppsatsens frågeställning ämnar besvara.  

 

Den första komponenten, ansträngning, kan nyanseras. En viktig del av ansträngning är inlärd 

hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet är, som beskrivits tidigare, en slags passiv resignation som kan 

inträffa efter upprepade möten med misslyckanden. Inlärd hjälplöshet är en egenskap som är 

starkt förknippad med ett statiskt mindset (Dweck 2006). Forskning (Dweck och Reppucci, 
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1973, Dweck 1976, Diener och Dweck, 1978) har visat att inlärd hjälplöshet påverkar elevers 

problemlösningsförmågor negativt. Lgr11 (Skolverket, 2018) visar på ett tydligt sätt att 

problemlösningsförmågor är en central del av matematikämnets syfte. Gemensamt för dessa 

studier är att kategoriseringen av elever som hjälplösa har gjorts på ett generellt plan. Krejtz 

och Nezlek (2016) kunde visa att elever som känner en hjälplöshet i hemspråksämnet inte är 

relaterad till elevens betyg i matematik. Däremot kunde de visa att elever som känner en 

hjälplöshet i ämnet matematik har lägre betyg i matematik än de som inte känner en hjälplöshet 

i matematik. Detta är ett argument för att explicit undersöka inlärd hjälplöshet vid 

modellerandet av ett matematiskt mindset.  

 

En annan del av komponenten ansträngning är hur eleven attribuerar misslyckanden. Dweck 

(1976) visade att elever som attribuerar misslyckanden till bristande ansträngning presterar 

bättre än elever som attribuerar misslyckanden till bristande statisk förmåga (så som 

”smarthet). Just hanterandet av misslyckanden är en central del av matematikämnet 

(Häggblom, 2013). I syftestexten till matematikämnet i Lgr11 (Skolverket, 2018) används 

ordet ”utveckla” i flera sammanhang, exempelvis: ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder 

och deras användbarhet.” (Skolverket, 2018, s54). Att ”utveckla” något kan ses som något 

dynamiskt, något som är föränderligt. En elev som ser statisk smarthet som grunden för att 

lyckas snarare än ansträngningar kan då få det svårare att ”utveckla” olika kunskaper och 

förmågor. Detta är en argumentation för att inkludera elevens attributioner när det gäller 

”smarthet” kontra ansträngning i ett matematiskt mindset.  

 

Komponentern i ett generellt mindset som handlar om lärandemål/prestationsmål, utmaningar 

och uthållighet hänger samman med varandra. Dweck (1986) kunde visa att elever som har 

attributionen att hen vill lära sig nya saker snarare än prestera något, antog utmaningar i högre 

grad. Dweck (2006) argumenterar att möta utmaningar med attributionen att individen kommer 

lära sig något nytt är förknippat med ett dynamiskt mindset. Egenskapen att möta utmaningar 

med attributionen att individen ska prestera är förknippat med ett statiskt mindset. Som 

beskrivits tidigare ställer matematikämnet höga kognitiva krav på eleven. Enligt Lgr11 

(Skolverket, 2018) ska eleven exempelvis utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem, 

använda och analysera matematiskt begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder 

och föra och följa matematiska resonemang.  Allt detta och mer därtill ska dessutom göras med 

ständiga progressioner. Det handlar med andra ord om att hela tiden lära sig nya saker där 

innehållet blir mer och mer avancerat. Eleven behöver i mångt och mycket anta utmaning på 

utmaning i matematikämnet. Utifrån det är Dwecks (2006) komponent om elevens inre 

målsättningar i lärandemål/prestationsmål relevanta för ett matematiskt mindet.  

 

Detta leder till att följande komponenter inkluderas i ett matematiskt mindset: 

1. Ansträngning 

2. Inlärd hjälplöshet 

3. Lärandemål/prestationsmål 

4. Utmaning med risk för misslyckande 
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2.4.2 Interventioner i mindset och matematik  

Detta avsnitt kommer att redogöra för forskning som använt sig av interventioner i dynamiskt 

mindset för att studera elevers prestationer i matematik. En frågeställning i denna uppsats 

handlar om att visa hur ett matematiskt mindset kan se ut. Syftet med detta avsnitt är att visa 

att det finns anledning att få en inblick i elevers mindset och att det faktiskt går att förändra 

elevers mindset och därmed elevens prestationer i matematik.  

 

Dweck (2008) kunde i en interventionsstudie där elever fick genomgå en onlinekurs i 

dynamiskt mindset ge belägg för att mindset kan förutspå elevens matematikprestationer över 

tid, att interventioner kan ändra mindset och förbättra matematikprestationer och att 

pedagogens spelar en viktig roll i utvecklingen av elevens mindset.  Några av dessa belägg 

kunde Paunesku et al. (2015) påvisa. De erhöll resultat som visade anmärkningsvärda 

betygsförbättringar i matematik efter en intervention där elever undervisades i dynamiskt 

mindset. Interventionen var en generell utbildning i mindset och hur hjärnan fungerar som 

eleverna fick genomföra via en internetkurs. Betygsförbättringarna var som störst i ämnet 

matematik, vilket antyder att tillägnandet av idéer om ett dynamiskt tankesätt är gynnsamma 

för elever.  Bettinger et al. (2018) genomförde en liknande intervention i Norge för att 

undersöka elevers uthållighet i matematik i en mindsetkontext. De kunde visa att 

interventionen, som bestod av en kort kurs i dynamiskt mindset, kunde förändra elevers tro på 

deras förmåga att lära sig saker. Denna förändring från statiska attributioner till dynamiska 

attributioner kunde 3 veckor efter kursen ge en signifikant effekt på elevens uthållighet i 

utmanande matematikuppgifter.  

 

Studier visar att upp mot 40% av elever hade ett statiskt tankesätt i förhållande till matematik 

(Boaler, 2013). Det är viktigt att poängtera att långt ifrån alla elever som har ett statiskt mindset 

presterar lågt i matematik.  Dweck (1976) visar i sina studier om inlärd hjälplöshet, att elever 

med gott självförtroende och god förmåga presterar bra, trots egenskaper som liknar ett statiskt 

mindset. Utmaningen kommer när denna elev möter motgångar. I den tidiga 

matematikutbildningen kan dessa elever klara sig riktigt bra men när eleven så småningom 

ställs inför utmaningar som kräver ansträngning och upprepade misslyckanden visar dessa 

elever på undvikande beteende när det kommer till matematiska utmaningar (Dweck, 2006).  

 

Forskningen som presenteras ovan visar på att en intervention i dynamiskt mindset kan påverka 

elevers mindset från statiska attributioner till dynamiska attributioner och i förlängningen göra 

att elever presterar bättre i matematik. Denna uppsats har riktat in sig på att visa en elevs 

matematiska mindset vilket möjligtvis kan blottlägga elevers statiska attributioner inom 

matematikämnet. Det finns annars en möjlighet att elever med i övrigt dynamiska attributioner 

kan överskugga dolda statiska attributioner i ämnet matematik. En sådan, mer specifik, kunskap 

skulle kunna ha potential att vara till grund för interventioner i dynamiskt mindset som också 

har en inriktning mot matematik. 
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2.4.3 Läroplanen och mindset 

I Lgr11 beskrivs bland annat skolämnenas syften. I matematikämnets syfte påvisas att 

“undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2018, s54). Utifrån ett 

mindset perspektiv är tilltron till sin förmåga viktig för att en elev ska utveckla ett intresse för 

matematik. Tilltro till sin förmåga som Lgr11 använder kan göras synonymt med det 

sociokognitiva begreppet tron på eget bemästrande. Tron på det egna bemästrandet sätts på sin 

spets när elever möter motgångar. Hur elever möter motgångar beror på elevens mindset 

(Diener och Dweck, 1978). De elever med ett statiskt mindset undviker utmaningar och 

placerar skuld på bristande förmåga medan elever med ett dynamiskt mindset ser utmaningar 

som ett lärandetillfälle och placerar skuld på bristande ansträngning i större utsträckning. 

Dessutom ser en elev med ett statiskt mindset sina intellektuella egenskaper som statiska, 

exempelvis “Jag är smart” eller “Jag är dum”, medan en elev med ett dynamiskt mindset ser 

sina intellektuella egenskaper som förändringsbara, exempelvis “När jag tränar på det här blir 

jag smartare” (Dweck, 2006). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Att fastställa teoretiska utgångspunkter för en studie om mindset är komplext. Modellen som 

Hong et al. (1999) konstruerat bygger på flera teoretiska ansatser. I grunden ligger en 

sociokognitiv ansats med fokus på individens förväntningar om bemästrande och förväntningar 

om resultat. Ovanpå den sociokognitiva ansatsen finns ett lager av kognitiv ansats som lägger 

tonvikt på attributioner och uppfattningar. Dessa två lager skapar en syn på motivation där 

källan till motivation dels kommer från yttre faktorer men som har en starkare tyngdpunkt på 

de inre faktorerna till motivation. Detta i och med att den kognitiva ansatsen endast 

inkorporerar inre faktorer till motivation, medan den sociokognitiva ansatsen använder både 

inre och yttre källor till motivation. Nedan kommer dessa ansatser beskrivas, följt av synen på 

olika teoretiska begrepp som är centrala för förståelsen av mindset. 

3.1 Motivation 

Varför väljer människor att påbörja en uppgift och vad får hen att fullfölja uppgiften? 

Motivation är ett enkelt begrepp men ett komplext område. Att vara motiverad betyder att vara 

angelägen att göra något (Deci och Ryan, 2000). Deras teorier går ut på att motivation inte är 

ett enhetligt fenomen. De kallar olika sorters motivation för motivationens orientering. Denna 

orientering kan enligt Deci och Ryan ha inre eller yttre källor. Med inre källor till motivation 

menar de att individen gör saker för att de är intressanta eller njutbara. Medan yttre källor 

refererar till att göra något för att det leder till ett visst resultat.  Även om dessa begrepp har 

sitt ursprung i Deci och Ryans teori om motivation har begreppen kommit att användas för att 

förklara motivationens ursprung i flera olika teorier. Källorna kan användas för att ge en inblick 

vilka källor till motivation som har tonvikt i de olika teorierna.  

 

Det finns olika motivationsteorier. Forskarens val av teori medför olika analysmodeller och 

perspektiv. Uppsatsens teoretiska modell är inspirerad av Hong et al. (1999). Deras modell 

utgår från en sociokognitiv ansats (Bandura, 1997) med inkorporering av delar från en kognitiv 

ansats (Weiner, 1985).  I deras modell är källorna till motivation både yttre och inre men med 

tyngdpunkt på inre faktorer. Centrala begrepp är individens förväntningar om bemästrande, 

uppfattningar, attributioner, tolkningar och värderingar (inre) och förväntningar om 

resultat(yttre).  

 

3.2 Sociokognitiv ansats 

Den sociokognitiva ansatsen är en teori om människans motivation och upplevelser av den 

egna förmågan till bemästrande (Bandura, 1997). Teorin bygger på ett ömsesidigt samspel 

mellan tre komponenter; beteende, miljö och person. Tillsammans benämns de som den 

reciproka determinismen, vilket innebär att en persons beteende inte kan förstås utan att 

betrakta faktorer hos personen i samspel med miljön som personen befinner sig i (Bandura, 
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1997). Beteenden är sådant som kan observeras exempelvis skrika, ropa eller dansa. Miljö 

syftar till personens omgivning exempelvis en lärares beröm eller en klasskamrats negativa 

kommentar. Den tredje och sista delen i den reciproka determinismen är faktorer hos personen, 

exempelvis förmågor eller genetiska drag. Särskilt intresse i den sociokognitiva ansatsen riktas 

till den delen av de personliga faktorerna som handlar om individens tankar om sitt eget 

bemästrande. Bandura (1997) teoretiserar att tron på den egna förmågan att bemästra uppgifter 

i stor uträckning påverkar vad personen gör med sina förmågor, kunskaper och färdigheter. 

Han visar även att när en person får upprepade erfarenheter att lyckas med en uppgift växer 

tron på bemästrande inom det området. Det betyder att faktorer i en persons omgivning kan 

påverka faktorer hos personen som sedan yttras i beteenden.   

 

Graden av förväntning om bemästrande har källor och effekter. Bland källor finns upplevelser 

av bemästrande, vikarierande erfarenheter, övertalning eller fysiologiska reaktioner. Enligt 

Bandura (1997) är upplevelser av bemästrande den viktigaste källan. Det finns ett tydligt 

samband mellan en lyckad första upplevelse och ökad grad av förväntning om bemästrande. På 

samma vis finns ett tydligt samband mellan en misslyckad första upplevelse och minskad grad 

av förväntning om bemästrande (Dweck och Reppucci, 1973). Vikarierande erfarenheter 

handlar om modellinlärning. Individer kan genom att observera andra utföra något på ett sådant 

vis att graden av förväntning om bemästrande ökar. Modellinlärningen innehåller fyra element 

(uppmärksamhet, minne, utförande och motivation) som alla behöver vara aktiva för att graden 

av förväntning av eget bemästrande ska öka (Bandura, 1986).  Individens grad av bemästrande 

kan också i den sociokognitiva ansatsen påverkas genom övertalning. Detta kan exempelvis 

ske genom positiv övertalning (“Om du anstränger dig så tror jag att du klarar det!”) vilket ger 

en ökad grad av bemästrande. Övertalning är endast en kompletterande faktor och kan inte 

ersätta någon av de andra, en god övertalare är snarare en individ som är skicklig på att 

upptäcka andras styrkor och lyfta fram dem (Bandura, 1997). Den fjärde källan är fysiologiska 

reaktioner. Denna källa handlar om hur olika känslolägen som stress, oro och nyfikenhet kan 

påverka graden av bemästrande. Hur fysiologiska reaktioner påverkar graden av bemästrande 

är ambivalent men Bandura (1997) argumenterar att generellt sett är en måttlig aktivering av 

fysiologiska reaktioner gynnsamma. 

 

3.3 Kognitiv ansats och attributionsteori 

Med en kognitiv ansats till motivation blir de inre motivationskällorna uppenbara. Det finns 

flera grenar av en kognitiv ansats. Den specifika gren som är förenlig med Hong et al. (1999) 

är den gren som vilar på Weiners (1985) idéer om samband mellan tankar, känslor och 

handlingar. Hans forskning visade att individens tankar (attributioner, uppfattningar och 

tolkningar) påverkar individens känslor som i sin tur påverkar individens handlingar. Centralt 

för denna uppsats teoretiska ramverk är individens attributioner, attributionsteori. Denna teori 

handlar om hur individer tolkar orsaker till handlingar. Ett exempel är att en elev frågar sig 

varför hen misslyckas med en matematikuppgift och kommer fram till att det beror på att hen 

inte är smart. Teorin är alltså inte intresserad av vad som är den faktiska orsaken utan individens 
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tolkning av orsaken, attributionen. Weiner (1985) har funnit att våra tankar påverkar våra 

känslor, och våra känslor påverkar sättet vi tänker på, alltså vår tolkning av orsakerna bakom 

den egna prestationen påverkar individens känslomässiga tillstånd. Denna tolkning av orsaker 

kan attribueras till antingen stabila eller instabila faktorer. Ett exempel på en stabil faktor är 

begåvning, det kan yttra sig som ovan att en elev misslyckas och kommer attribuerar orsaken 

till att hen är “dum i huvudet”. Instabila faktorer å andra sidan syftar till faktorer som varierar 

över tid och som individen har högre kontroll över, exempelvis ansträngningen. En annan 

dimension av attributionsteorin är graden av kontroll (Weiner, 2018). Denna dimension ämnar 

förklara huruvida orsaker till lyckade försök eller misslyckanden attribueras till faktorer som 

är kontrollerbara av individen. Exempelvis kan individen själv kontrollera sin ansträngning 

medan individen inte har så hög kontrollerbarhet över lärarens kompetens. En tredje dimension 

är platsen för attributionen, attributionens lokus (Weiner, 2018). Weiner (2018) syftar här på 

om individen attribuerar misslyckanden eller lyckade försök till inre faktorer eller yttre 

faktorer. Inre faktorer är exempelvis förmåga och ansträngning. Yttre faktorer är exempelvis 

otur eller dålig lärare. 

 

Ovan har tre dimensioner inom attributionsteorin utkristalliserats: Lokus, stabilitet och kontroll 

(Weiner, 1985 och Weiner 2018). Dessa tre dimensioner påverkar motivation, känslor och 

orsaksattributioner på olika sätt. Detta teoretiska ramverk fyller en roll i Dwecks (2006) teori 

om mindset. Dynamiskt mindset har hon kopplat till att individen har en tyngdpunkt i internt 

lokus, attribuerar misslyckanden och lyckanden till instabila faktorer och faktorer som 

individen har hög kontrollerbarhet över. Dweck bygger upp ett statiskt mindset om attribuering 

av misslyckanden och lyckanden till stabila faktorer och faktorer som individen har låg kontroll 

över. Den dimensionen som inte erbjuder ytterligheter mellan dynamiskt och statiskt mindset 

är lokus, eftersom det exempelvis finns inre faktorer som är stabila eller instabila. 
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4 Metod 

Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Deltagarna i studien 

fick besvara en enkät med frågor som syftade till att reflektera antingen statiska attributioner 

eller dynamiska attributioner. Deltagarnas svar kunde sedan kategoriseras, kvantifieras och 

tolkas. 

4.1 Urval  

Strategin för urval baserades på statistisk inferens. Det innebär jag har gjort ett urval från en 

population och utfört analyser på detta urval för att sedan göra påståenden om förhållanden i 

populationen grundade på analyser av urvalet (Edling och Hedström, 2003).  Ambitionen om 

ett slumpmässigt urval fick stå åt sidan till förmån för bekvämlighetsfaktorer. Detta val 

påverkar validiteten i uttalanden om hela populationen (grundskoleelever i norra Sverige) 

negativt. 

 

Deltagarna i studien var 37 grundskoleelever i årskurs 2 (16 killar och 21 tjejer) från två klasser 

i en skola i norra Sverige. Det totala elevantalet i de två klasserna var 51 elever (25 respektive 

26). Från klassen med 25 elever erhölls samtycke från 23 elever. Från klassen med 26 elever 

erhölls samtycke från 15 elever. Det innebär att urvalet saknade resultat från 13 elever som inte 

lämnade samtycke. 

 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Procedur 

Samtliga deltagare och vårdnadshavare hade före datainsamlingstillfället givit samtycke för 

deltagande i studien (samtyckesbrevet återfinns i Bilaga 2).  Deltagarna togs emot i mindre 

grupper om 1–4 elever. Jag introducerade studien och det klargjordes att deltagarna när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande och att deras svar var anonyma. Deltagarna fick sedan 

besvara enkäten enskilt fråga för fråga. Jag läste upp frågan och besvarade eventuella frågor, 

varpå eleverna valde sina svar.  

4.2.2 Datainsamlingsmetod för att visa elevers matematiska mindset. 

En individs mindset kan visa sig genom individens yttringar om inställningar, uppfattningar, 

attityder och så vidare. Men också i konkreta handlingar, exempelvis hur individen agerar efter 

misslyckanden. Enkätfrågorna utvecklades för att fånga upp egenskaper som karaktäriserar ett 

statiskt eller ett dynamiskt tankesätt. Strategin för utveckling av enkäten var att utgå från de 

teorier och forskningsresultat som behandlats i bakgrunden och i de teoretiska 
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utgångspunkterna. Nedan kommer frågorna presenteras och motiveras kort. Enkäten som 

helhet kan studeras i Bilaga 1. 

Introduktion: Kön 

Elevens kön inkluderades för att i analysen kunna studera om det finns någon skillnad mellan 

könen i enskilda frågor och sammanvägt mindset. 

Fråga 1: Ansträngning eller fysiska egenskaper 

Fråga 1 handlar om att genom olika scenarion se om eleven attribuerar kompetens till 

ansträningar(dynamisk) eller till smarthet (statisk). Eleven får svara utifrån 4 olika scenarion 

för att se om smarthet/ansträngningar är situationsbundet eller generellt. Anledningen till att en 

fråga studerar just ansträngning kontra smarthet är att ansträngningsbegreppet är centralt i 

forskningen om mindset. Attribution till bristande ansträngning istället för bristande förmåga 

leder till att elever blir mer bemästransorienterade (Dweck, 1976 och Diener och Dweck, 

1978). Det innebär att de placerar misslyckanden inom sin kontroll och detta är karaktäristiskt 

för ett dynamiskt mindset (Dweck, 2006). 

Fråga 2: Inlärd hjälplöshet 

Fråga 2 ämnade att reflektera inlärd hjälplöshet i elevernas inställningar till nya uppgifter som 

eleven inte tror sig kunna än. Inlärd hjälplöshet är en egenskap som är starkt förknippad med 

ett statiskt mindset. Kärnan i inlärd hjälplöshet kan ses som att ge upp innan individen ens 

provat. 

Fråga 3: Prestationsmål kontra lärandemål 

Dweck (2006) lyfter fram att individer med ett statiskt mindset i högre grad sätter upp 

prestationsmål. Medan elever med ett dynamiskt mindset i högre grad sätter upp lärandemål. 

Fråga 3 hade som avsikt att visa elevers målsättningsstrategi i mötet med matematikuppgifter. 

Fråga 4: Utmaning med risk för misslyckande 

Den fjärde och sista fråga försökte visa om elevens inställningar gör att de gärna möter 

utmaningar med risk för misslyckande (dynamisk egenskap) eller om eleven föredrar enkla 

uppgifter som hen med säkerhet klarar av (statisk egenskap). 
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4.3 Bearbetning, tolkning och analys 

Metoden för bearbetning, tolkning och analys bygger på kvantitativ innehållsanalys. Enligt 

Berelson (1952) är det en metod som har en betoning på systematik och explicita definitioner. 

Systematiken och de explicita definitionerna kommer att beskrivas i avsnitten nedan. 

Datamaterialet bearbetades i 3 huvudsteg; sammanställning av datamaterialet, bearbetning, 

tolkning och analys av komponenter i ett matematiskt mindset och bearbetning, tolkning och 

analys av modeller för ett matematiskt mindset. 

4.3.1 Sammanställning av datamaterialet 

Variablerna i det insamlade datamaterialet är binära, vilket innebär att de endast kan anta 2 

olika värden. Det ena värdet är statisk attribution och det andra är dynamisk attribution. Dessa 

variabler har en nominal skalnivå och kan därför inte rangordnas eller skalindelas, de har inte 

eller någon nollpunkt. En tolkning är att varje fråga lägger en tyngd i en vågskål som antingen 

väger mot ett statiskt mindset eller ett dynamiskt mindset.  

 

Bearbetningen av datamaterialet åstadkoms genom att skapa en datamatris där varje elevs 

egenskaper (kön och klass) och svar registrerades. Elev N innehåller 9 binära variabler på 

nominal skalnivå utifrån rådatat. Varje elev har alltså 9 variabler, värdet på varje variabel är 

antingen ett statiskt eller ett dynamiskt svar.  Utöver dessa 9 binära variabler skapades 

ytterligare 4 variabler; antal dynamiska svar (kvotskala), antal statiska svar (kvotskala), 100% 

dynamiska svar (binär nominalskala) och lägre än 50% dynamiska svar (binär nominalskala). 

Varje elev fick en rad i en tabell och varje variabel registrerades i en kolumn. Slutprodukten av 

detta steg är en tabell där elevens svar kan utläsas horisontellt och variablerna kan utläsas 

vertikalt. Nedan ses en sammanfattning av de ingående variablerna. 

 

Beskrivning Typ Skala 

Kön Kvalitativ Nominal 

Klass Kvalitativ Nominal 

Ansträning/Fysiska egenskaper a Kvalitativ Nominal 

Ansträning/Fysiska egenskaper b Kvalitativ Nominal 

Ansträning/Fysiska egenskaper c Kvalitativ Nominal 

Ansträning/Fysiska egenskaper d Kvalitativ Nominal 

Inlärd hjälplöshet Kvalitativ Nominal 

Prestationsmål/lärandemål Kvalitativ Nominal 

Utmaning med risk för misslyckande Kvalitativ Nominal 
Tabell 1: Variabler. 

Strategin för bearbetning av datamaterialet var att ge en så objektiv, tydlig och överskådlig 

belysning av datamaterialet som möjligt.   
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4.3.2 Bearbetning, tolkning och analys av komponenter i ett matematiskt 

mindset 

Utifrån det insamlade datamaterialet skapades kodningsschema. Kodningsschemat utgick från 

de komponenter som studien använde för att approximera ett matematiskt mindset; 

Ansträngning eller fysiska egenskaper, inlärd hjälplöshet, prestationsmål/lärandemål och 

utmaning med risk för misslyckande. Dessa kategorier innehåller variabler som sedan ligger 

till grund för kvantifieringen av datamaterialet. För att kvantifiera kategorierna användes 

univariat analys. Med den univariata analysen sammanställdes variablerna var för sig och 

presenterades med tabeller för att visa fördelningar. Den univariata analysen bidrog till att 

beskriva datamaterialet utifrån en kvantitativ innehållsanalys. Vilket rent konkret innebar att 

resultatet av den univariata analysen målade upp en bild av datamaterialet som stödjer 

tolkningen av elevernas matematiska mindset (forskningsobjektet) på komponentnivå.  Den 

univariata analysen är explorativ (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018), det kan i 

praktiken innebära att forskaren ställer frågor till datamaterialet som i sin tur bistår i tolkningen 

av forskningsobjektet. De huvudfrågor som ställdes till det insamlade datamaterialet var: 

1. Hur ser elevernas svar ut på frågan om ansträngning och fysiska egenskaper? 

2. Hur ser elevernas svar ut på frågan om inlärd hjälplöshet? 

3. Hur ser elevernas svar ut på frågan om prestationsmål/lärandemål? 

4. Hur ser elevernas svar ut på frågan om utmaning med risk för misslyckande? 

5. Hur ser rimliga modeller för elevens mindset ut? 

4.3.3 Bearbetning, tolkning och analys för modeller som visar matematiskt 

mindset 

Syftet med uppsatsen handlade om att söka tids- och kostnadseffektiva modeller för att visa 

elevers matematiska mindset. Detta föranledde skapandet av 4 modeller. Dessa modeller kunde 

sedan ställas mot varandra. Varje modell skapades utifrån tydliga kriterier gentemot 

datamaterialet. Dessa kriterier presenteras och motiveras i sin helhet i resultatavsnittet. 

Nästa steg i bearbetningen och analysen var att med en bivariata analys söka samband. Bivariat 

analys kan användas för att studera samband eller samvariationen (korrelationen) mellan två 

variabler (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018).   Den bivariata analysen bestod till stor 

del av att undersöka 3 olika hypoteser med hjälp av Chi-två-test: 

1. De olika modellerna för elevens mindset visar samma sak. 

2. Det finns inget samband mellan kön och mindset. 

3. Det finns inget samband mellan klass och mindset. 

Chi-två-testet kan användas för att utröna om ett observerat samband kan skiljas från slumpen 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018).  I detta fall ställdes nollhypoteser utifrån frågorna 

ovan (exempelvis: fördelningen i modell 1 visar samma sak som fördelningen i modell 2). 

Dessa nollhypoteser testades med chi-två-testet med en konfidensnivå på 95% och 

presenterades i tabellform. 
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4.4 Etiska aspekter 

Forskning är ett viktigt och nödvändigt krav för att samhället ska utvecklas. Samtidigt har 

medlemmarna i samhället ett krav på skydd mot otillbörliga intrång i sina privatliv. Dessa krav 

benämns som forskningskravet och individskyddskravet. Kraven kan stå i konflikt med 

varandra och kan skapa ett etiskt dilemma för forskaren. Därför har Vetenskapsrådet (2002) 

sammanställt fyra huvudkrav som stöd till forskaren för att säkra individskyddskravet. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

4.4.1 Informationskravet 

Informanter och deras vårdnadshavare fick i samtycketsbrevet (se Bilaga 2) information om 

vilken del de hade i uppsatsen. Informaterna fick dels i samtyckesbrevet och dels i samband 

med enkäten information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan. 

4.4.2 Samtyckeskravet 

Samtliga elever i urvalet fick ett samtyckesbrev (se Bilaga 2) hemskickat i elevernas läxmapp 

där såväl vårdnadshavare som elever skrev under samtycke att delta i enkäten. Eleverna fick i 

samband med enkäten ett förtydligande att de deltog i enkäten eftersom de skrivit på ett 

samtycke tillsammans med deras vårdnadshavare. 

4.4.3 Konfidentialitetskravet  

Enkäten var helt anonym så inga enskilda elever kunde identifieras i varken datamaterial eller 

enkäter. 

4.4.4 Nyttjandekravet 

Eftersom enkäten var helt anonym kan inga personuppgifter användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde individen. 

 

4.5 Metoddiskussion  

Forskning handlar om att besvara frågor. För att besvara dessa frågor på ett vetenskapligt 

adekvat sätt behövs explicita, teoretiskt underbyggda och väl strukturerade metoder (Backman, 

Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). Studier om motivation och uppfattningar har flera 

möjliga teoretiska ingångar och perspektiv. Olika teoretiska och metodologiska val medför 

olika resultat. Utöver den teoretiska ramen och generella metodologiska val behöver en rad 

beslut tas i insamling och hantering av data.  Det utopiska syftet är att representera rätt sak på 

rätt sätt. En utmaning i detta syfte har varit att behålla validitet i en anpassning till unga elever. 
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I detta avsnitt redogörs och argumenteras för de olika metodologiska antaganden som studien 

vilar på. 

 

Motivationsforskning inom skolans värld kan bedrivas utifrån olika perspektiv. Det finns 

åtminstone sex möjliga perspektiv. Dessa perspektiv är beteendeteoretiskt, 

prestationsmotivation, humanistiskt, kognitivt, sociokognitivt och sociokulturellt 

(konstruktivistiskt). Studien bygger på ett sociokognitivt perspektiv med inkorporering av 

kognitiva aspekter utifrån Hong et al. (1999). Denna teoretiska ram har utvecklats under en 

lång period och har utmynnat i begreppet statiskt och dynamiskt mindset (Dweck, 2006). Ett 

viktigt argument i valet av perspektiv var att applicera detta perspektiv i svensk skola på unga 

elever, då detta är väldigt sällsynt. Av perspektiven som namngavs ovan är det sociokulturella 

perspektivet dominerande i svensk forskning. Det finns goda argument för att studera elevers 

motivation utifrån det sociokulturella perspektivet. Anledningen till att det sociokognitiva 

perspektivet valdes var att sätta ett starkt fokus på de kognitiva elementen som påverkar elevens 

motivation. Ett sociokulturellt perspektiv hade placerat fokus på hur inlärningsmiljöer och 

situationer påverkar elevens motivation. Även om det sociokulturella perspektivet i allra högsta 

grad tar kognitiva aspekter i beaktning ligger fokus på inlärningsmiljön. Ett sociokulturellt 

perspektiv skulle därmed leda till svårigheter i att besvara syftet med god träffsäkerhet.  

 

Argumentationen för valet av urvalsstrategi bygger på triangulering, vilket innebär att 

metodvalet görs efter vad som är den mest lämpliga, mest praktiska, givet resurser och andra 

begränsningar (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018). Att försöka visa hur elevers mindset 

är skulle kräva helt andra forskningsmetoder och resurser. Valet mellan en kvalitativ och 

kvantitativ metod är däremot inte lika självklart. Det finns för- och nackdelar med båda 

alternativen. En observationsstudie skulle exempelvis kunna visa på hur elevers matematiska 

mindset ter sig i praktiken. En intervjustudie med elever skulle kunna ge mer ingående svar på 

elevers matematiska mindset, det skulle även ge möjligheter att tydliggöra för unga elever vad 

som menas. Intervjuer med pedagoger skulle också kunna vara en möjlig metod. Alla dessa 

alternativen är möjliga och intressanta. Det som gjorde att valet föll på enkäter denna gång var 

att forskningen hittills i hög grad använts sig av enkäter. Enkäter är dessutom en metod som 

med väldigt begränsade resurser kan producera ett rimligt datamaterial.  

 

Det finns ett antal datainsamlingsmetoder att välja mellan. Denna uppsats tillämpade enkät som 

datainsamlingsmetod. Huvudargumentet för användandet av denna metod är att det är den 

datainsamlingsmetod som använts tidigare (bland annat Hong et al. 1999, Dweck och Leggetts, 

1988 och Paunesku et al., 2015) för att kategorisera individers mindset. Ett annat argument för 

att använda enkät är att det är en vanlig metod för att samla in data om individers uppfattningar 

(Backman et al., 2012), som denna studie handlar om.  

 

En faktor vid datainsamlingen som påverkar både datainsamlingens validitet och reliabilitet är 

att det handlar om unga elever som ska besvara en skriftlig enkät. Jag valde att skapa en egen 

enkät med egna frågor som hade för avsikt att visa på elevers uppfattningar kopplat till ett 

statiskt eller dynamiskt mindset. Detta var inte ett självklart val. Hong et al. (1999) och Dweck 

(2006) har exempelvis enkäter med 4 frågor som enkelt och tydligt kategoriserar informanten 
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i ett statiskt, dynamiskt eller ett mixat mindset. Dessa hade jag kunnat översätta och anpassa 

till unga barn. En sådan enkät skulle öka jämförbarheten med andra studier. Anledningen till 

att jag kompromissade på jämförbarheten var att jag ville göra enkäten tillgänglig för unga 

elever. En översättning av enkäten Hong et al. (1999) beskrivit bedömde jag påverka 

reliabiliteten i så pass hög grad att jag valde att tillverka en egen enkät. Försvagningen i 

reliabilitet attribuerar jag till elevers svårighet att förstå det som enkäten avser. En egen enkät 

gör dock att validiteten riskerar att påverkas negativt. Enkäten bygger på min tolkning av de 

begrepp, teorier och forskningsresultat inom området. Det är rimligt att min tolkning inte helt 

överlappar de kriterier som ställts för kategorisering av inställningar och mindset i exempelvis 

Hong et al. (1999).  

 

Att ge enkäter till unga elever medför utmaningar. Det är viktigt att i så hög grad som möjligt 

behålla reliabilitet. Unga elevers läsförmåga och min förmåga att anpassa språket i enkäten så 

att eleverna förstår det jag menar är faktorer som jag ville beakta. Jag valde att lösa det med att 

finnas till hands för att läsa frågorna, förklara och förtydliga. Vid insamlingen var det viktigt 

att se till att jag inte på något otillåtet sätt påverkade de data som samlades in (Backman et al., 

2012). Denna risk ökar när jag finns till hands under datainsamlingstillfället. För att bibehålla 

datainsamlingens reliabilitet behövde jag vara transparent med vilken stöttning som erbjöds 

vid datainsamlingstillfället. 

 

Uppsatsens urval påverkar studiens reliabilitet. Målet med ett stickprov ur en population är att 

skapa ett representativt urval som ska spegla hela populationen. Då urvalet begränsades till en 

skola kunde det utöver slumpmässiga variationer mellan population och urval tillkomma 

variabler som fanns i urvalet men inte i populationen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2018) konstaterar att urvalet alltid är en kompromiss och urvalsfelet beror de praktiska 

förutsättningar som finns för en undersökning. Vidare påpekar de att urvalsfelet påverkar 

statistiska samband mellan variabler och därmed eventuella orsaksrelationer mellan variabler. 

Vilket i hög grad kan påverka resultat och resultatdiskussion.  

 

En annan faktor som eventuellt påverkade reliabiliteten negativt är ett eventuellt samband 

mellan elever som ej lämnar samtycke och ett visst mindset. Det kan exempelvis vara så att 

elever med ett statisk mindset i högre grad väljer att inte ställa upp i studier som handlar om 

mindset. Samtycke önskades från sammanlagt 51 elever. Samtycke erhölls från 37 elever vilket 

innebar att data för 27% av urvalet ej kunde samlas in. 
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5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs det insamlade datamaterialet med statistiska hjälpmedel i syftet att ge 

en bild som bidrar till besvarandet av frågeställningarna:  

• Hur kan ett matematiskt mindset se ut? 

• Hur kan elevers matematiska mindset se ut för grundskoleelever i norra Sverige? 

 

Analysen av datamaterialet gjordes med en kvantitativ innehållsanalys (Berelson, 1952). 

Uppsatsens syfte har två dimensioner. Den ena dimensionen syftar till att söka sätt att visa en 

individs matematiska mindset. Den andra dimensionen syftar till att visa hur elevers 

matematiska mindset kan se ut, baserat på de sätt som den första dimensionen av 

frågeställningen svarar på. 

 

Utifrån metoden kvantitativ innehållsanalys användes univariat analys och bivariat analys av 

enkäterna för att besvara uppsatsens frågeställningar. Datamaterialet utforskats med hjälp av 

kodningsschemat och de strategier som beskrevs i avsnitt 4.3 Bearbetning, tolkning och analys.  

 

Rent konkret innebär det att frågeställningarna besvaras genom en beskrivning de komponenter 

som enkäten innehåller och som därmed utgjorde grunden i det som kommer att beskrivas som 

ett matematiskt mindset. Nästa del är med hjälp av dessa komponenter ge en rimlig 

representation av ett matematiskt mindset. Med den enkäten som användes medföljde några 

utmaningar. Dessa utmaningar påverkade skapandet av modeller som representerar ett 

matematiskt mindset. Därför presenteras 4 olika modeller för sammanställning av ett 

matematiskt mindset. Dessa 4 modeller är ett försök att ta hänsyn till de utmaningar som följde 

med enkäten. Modellerna presenteras och jämförs och kan utgöra en grund till utvecklandet av 

framtida enkäter och modeller. Den sista delen av resultatavsnittet består av sambandsanalyser 

där modellerna ställs mot kön och klass.  
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5.1 Sammanfattning av datamaterialet 

Antal elever i urval 51  
Antal elever som besvarade enkät 37  
Svarsfrekvens 73%  

   

Antal killar 16 42% 

Antal tjejer 21 55% 

   

Antal klasser 2  

   

Antal elever i klass 1 26  

Antal elever som besvarade enkät i klass 1 15  
Svarsfrekvens 58%  

   

Antal elever i klass 2 25  
Antal elever som besvarade enkät i klass 2 22  

Svarsfrekvens 88%  
Tabell 2: Sammanfattning av datamaterialet 

Tabell 2 visar en sammanfattning av datamaterialet. Det var totalt 51 elever i urvalet, utav dessa 

lämnade 37 elever samtycke. Samtliga elever som lämnade samtycke genomförde enkäten i sin 

helhet. Det innebär att 73% av urvalet besvarade enkäten. Av de som svarade var 42% killar 

och 55% tjejer. Av de 2 klasser som var med i urvalet så kan det observeras att svarsfrekvensen 

i ena klassen är betydligt högre (88% i klass 2 jämfört med 58% i klass 1). Denna observation 

kan vara en indikation på att de uteblivna samtyckena i hela urvalet kan bero på olika strategier 

i de två klasserna för att samla in samtyckesbrevet. Det är dock av vikt att ta de elever som ej 

lämnade samtycke i beaktning då dessa elever kan ha en korrelation med ett visst mindset.  

5.2 Komponenter i ett matematiskt mindset  

I detta resultatavsnitt presenteras resultatet från frågorna i enkäten var och en för sig. De är 

presenterade som enskilda komponenter som sedan tillsammans kan bidra till uttalanden om 

elevens matematiska mindset. Då enkäten utformades av mig blir det rimligt att presentera 

resultatet av de ingående delarna för att visa hur distributionen mellan statiska och dynamiska 

attributioner ter sig. Det kan stötta resultatdiskussioner om enkätens validitet och reliabilitet. 

De ingående komponenterna som inkluderades i ett matematiskt mindset var ansträngning och 

fysiska egenskaper, inlärd hjälplöshet, prestationsmål och utmaning med risk för misslyckande.  

5.2.1 Ansträngning och fysiska egenskaper 

Den första frågan på enkäten handlade om ansträngning och fysiska egenskaper. Frågan var 

uppdelad i 4 olika delfrågor (se Bilaga 1: Enkät). Syftet var att komma åt elevens attributioner 

i samband med prestationer. Riktas attributionen mot ”smarthet” (statisk attribution) eller mot 

ansträngning (dynamisk attribution). 
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 1a 1b 1c 1d 

 Antal % Antal % Antal % Antal % 

Dynamisk attribution 31 84% 28 76% 31 84% 33 89% 

Statisk attribution 6 16% 9 24% 6 16% 4 11% 

Totalt 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 
Tabell 3: Ansträngning och fysiska egenskaper. 

Tabell 3 visar en sammanfattning över svarsfördelningen över de fyra delfrågorna. Över var 

och en av de fyra frågorna så var mellan 76% och 89% dynamiska attributioner medan det var 

mellan 11% och 24% som var statiska attributioner. Vilket visar att elevernas svar reflekterar 

en övervägande majoritet på dynamiska attributioner när det gäller ansträngning och fysiska 

egenskaper. 

 

Antal svar på 

dynamisk attribution 

Antal 

elever 
Frekvens Kumulativ frekvens 

4 22 59% 59% 

3 8 22% 81% 

2 6 16% 97% 

1 0 0% 97% 

0 1 3% 100% 

 37 100%  
Tabell 4. Fråga 1. Antal svar på dynamisk attribution. 

Tabell 4 förstärker bilden som tabell 3 visar. Tabell 4 visar svarsfördelningen mellan de fyra 

frågorna bland eleverna. 81% av eleverna angav dynamisk attribution på mer än 2 av 4 frågor. 

16% av eleverna angav dynamisk attribution på hälften av frågorna och 3% angav dynamisk 

attribution på färre än hälften av de fyra frågorna. Resultatet från denna studie visar då att om 

en elev besvarar en av frågorna med dynamisk attribution så är det mycket troligt att hen även 

besvarar 3 eller 4 av de övriga med dynamisk attribution. Resultatet visar att endast en elev har 

besvarat 0 eller 1 delfråga med statisk attribution. Det finns olika tolkningar av detta. En 

tolkning är att det i urvalet av elever är en stor majoritet som visar dynamiska attributioner. En 

annan tolkning är att denna fråga inte på ett relevant sätt visar fördelningen av elevernas 

attributioner.  

 

Likheten mellan 1a och 1b var något som yttrade sig i genomförandet av enkäten. Vid 3 

tillfällen utbrast elever att frågorna var likadana. Det medför en viss osäkerhet om att frågorna 

1a och 1b tolkades som lika av fler elever som valde att inte säga det rakt ut.  Den 

ena (1a) syftade till att peka på ett scenario där eleven anser att en elev som nästan alltid räcker 

upp handen och svarar rätt är smart eller har ansträngt sig. Den andra (1b) syftade till att peka 

på ett scenario där eleven anser att en elev som nästan aldrig räcker upp handen och svarar 

rätt. Chi-2 test mellan fördelningen i fråga 1a och 1b visade att en statistisk skillnad på 

konfidensnivå 95% inte kan styrkas.  En hypotes var att elever i högre grad attribuerar den 

som nästan alltid räcker upp handen som smart än den som nästan aldrig räcker upp handen. 
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Resultatet i studien ger därför inget stöd för den hypotesen. Detta faktum i kombination med 

att 3 elever uttryckligen frågade varför frågorna var likadana är argument för att reliabilitet och 

validitet i framtida modeller kan ökas genom modifikation av frågorna 1a och 1b.   

 

Under besvarandet av 1d på enkäten som handlar om att eleven antingen inte är smart eller inte 

har ansträngt sig vid ett felaktigt svar sa en elev: ”Smart är ett väldigt starkt ord”. En annan 

elev sa vid besvarandet av samma fråga: ”men jag är ju smart” och valde den dynamiska 

attributionen. Vilket ger en indikation på att frågan kan besvaras med en strategi där ett 

dynamiskt svarsalternativ faktiskt speglar en statisk attribution. Om flera resonerar på samma 

vis mäter inte frågan det den avser att mäta. Vid en framtida utformning av en fråga som avser 

att approximera en elevs syn på ansträngning kontra fysiska egenskaper bör ordvalet samt om 

frågan kan tolkas på ett sådant sätt att exempelvis en statisk attribution maskeras i ett dynamiskt 

svar ses över. Kanske är en lösning att använda ordet ”talang” istället för smart.  

 

4 elever gav uttryck för att ”båda passar” vid besvarandet av någon av frågorna 1a-1d, varpå 

de blev ombedda att välja det alternativet som passade bäst. Detta ger en svag indikation på att 

gränsen mellan dynamisk och statisk attribution kan vara flytande. Resultatet kan då tolkas som 

att det är möjligt att en elev visar en statisk och en dynamisk attribution samtidigt. 

 

5.2.2 Inlärd hjälplöshet 

Den andra frågan handlade om hur inlärd hjälplöshet kan visa sig i elevens attributioner. I 

uppgiften fick eleven möta ett påhittat scenario där hen mötte en matematikuppgift som hen 

inte kunde. Den statiska attributionen i detta fall innebar att eleven besvarade frågan med att 

hen inte ville genomföra uppgiften medan den dynamiska attributionen motsvarade att eleven 

besvarade frågan med att hen kommer få lära sig något nytt. 

 

 Antal % 

Dynamisk attribution 34 92% 

Statisk attribution 3 8% 

Totalt 37 100% 
Tabell 5. Inlärd hjälplöshet. 

Tabell 5 visar att 92% av eleverna valde en dynamisk attribution medan 8% av eleverna valde 

statisk attribution. Det betyder att de flesta eleverna besvarade frågan med dynamisk 

attribution. Resultatet visar också att 34 elever möter en helt ny matematikuppgift med 

inställningen att de kommer få lära sig något nytt medan 3 möter en helt ny matematikuppgift 

med inställningen att de inte vill göra den. Denna information kan ses som relevant för en 

pedagog som startar upp ett nytt moment. Om pedagogen vet vilka elever som möter denna 

fråga med en statisk attribution, kan pedagogen göra lämpliga anpassningar vid introduktionen 

av ett nytt område i matematik.    
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5.2.3 Prestationsmål/lärandemål 

Den tredje frågan avsåg att approximera elevens attributioner gentemot vilket typ av mål de 

föredrog i mötet med en ny uppgift i matematik. Den statiska attributionen gestaltades med ett 

prestationsmål (bli klar så fort som möjligt) och den dynamiska attributionen gestaltades med 

ett lärandemål (chansen att lära sig nya saker). 

 

 Antal % 

Dynamisk attribution 27 73% 

Statisk attribution 10 27% 

Totalt 37 100% 
Tabell 6. Prestationsmål/lärandemål 

Tabell 6 visar att 71% av eleverna valde en dynamisk attribution och de resterande 27% valde 

en statisk attribution. Vilket betyder att en majoritet av eleverna visade en inställning som tyder 

på attribution till lärandemål (dynamisk attribution) snarare än prestationsmål (statisk 

attribution). Det är dock den komponenten av de fyra som har högst antal svar på statisk 

attribution.    

5.2.4 Utmaning med risk för misslyckande 

Den fjärde och sista frågan hade för avsikt att ge eleven möjlighet att visa hur hen antar 

utmaningar. En statisk attribution motsvarades av att eleven svarade att hen föredrog en lätt 

matematikuppgift och en dynamisk attribution motsvarades av att eleven svarade att hen 

föredrog en uppgift som utmanade och gav ny lärdom. 

 

 Antal % 

Dynamisk attribution 30 81% 

Statisk attribution 7 19% 

Totalt 37 100% 
Tabell 7. Utmaning med risk för misslyckande. 

Tabell 7 visar att 79% av eleverna har besvarat frågan med en dynamisk attribution medan 21% 

av eleverna har besvarat frågan med en statisk attribution. Ingen av de 37 respondenterna 

behövde förtydliganden på denna uppgift, dock var det 2 elever som ändrade sitt första svar. 

Resultatet visar därmed att en stor majoritet av eleverna i urvalet föredrar en uppgift som 

utmanar eleven och som lär hen något nytt framför en lätt uppgift som eleven kan bli klar med 

snabbt. 
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5.3 Elevers matematiska mindset 

Detta resultatavsnitt kommer att göra anspråk på att sammanställa de komponenter som 

presenterades i 4.2.2 till ett sammanvägt mindset. Avsnittet kommer presentera 4 olika 

modeller för att fastställa elevens mindset utifrån olika kriterier. I samtliga modeller kan eleven 

kategoriseras som statiskt matematiskt mindset (SMM), mixat matematiskt mindset (MMM) 

eller dynamiskt matematiskt mindset (DMM). Modell 1 skapades genom att rakt av använda 

alla variabler som var tillgängliga. Modell 2-4 var stegvisa förenklingar av modell 1. Syftena 

med att skapa flera modeller var dels att se hur fördelningen mellan olika mindset förändrades 

av förenklingar och dels för att enkäten gav en mer nyanserad bild av fråga 1 som handlade om 

ansträngning och fysiska egenskaper (i form av 4 delfrågor). En annan viktig fråga för 

reflektion är hur olika komponenter egentligen ska viktas i ett matematiskt mindset? Väger alla 

komponenter lika tungt eller är någon utav komponenterna mer relevanta för att påvisa ett 

matematiskt mindset. Oavsett hur ett matematiskt mindset visas är det viktigt att vara försiktig 

i sina analyser och visa på vilka komponenter som är bidragande och hur dessa komponenter 

används. 

5.3.1 Modell 1: Allt eller inget 

Den första modellen för att kategorisera elevers matematiska mindset benämns som ”Allt eller 

inget”. Detta för att kravet för ett dynamiskt mindset är satta högt (Tabell 8).  

 

 Kriterier 

DMM 100% av svaren dynamisk attribution. 

SMM Färre än 50% av svaren statisk attribution. 

MMM Resten. 
Tabell 8. Modell 1. Kriterier för matematiskt mindset. 

Det har inte gjorts någon viktning mellan frågorna, vilket innebär att varje enskild delfråga om 

ansträngning och fysiska egenskaper väger lika tungt som de övriga 3 frågorna. Det är alltså 

sammanvägningen av 7 frågor som rakt av ligger till grund för denna modell. 

 

 Antal % 

DMM 18 49% 

SMM 4 11% 

MMM 15 41% 

 37 100% 
Tabell 9. Matematiskt mindset enligt modell 1. 

Applicering av kriterierna i tabell 8 på rådatamaterialet genererar Tabell 9 som visar elevernas 

matematiska mindset enligt modell 1. 49% av eleverna kategoriseras med etiketten dynamiskt 

matematiskt mindset, 11% med statiskt matematiskt mindset och 41% med mixat matematiskt 

mindset.  
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5.3.2 Modell 2: Viktad ansträngning 

Denna modell hanterar ”ansträngning och fysiska egenskaper” genom att ge en total attribution 

utifrån de 4 delfrågorna. Om eleven svarar med dynamisk attribution på majoriteten av de 4 

delfrågorna ges eleven en total dynamisk attribution på kategorin ”ansträngning och fysiska 

egenskaper”. Nedan i tabell 10 följer kriterierna för modell 2. 

 

 Kriterier 

DMM Alla 4 huvudkategorierna dynamiska attributioner 

SMM 0-2 av huvudkategorierna statiska attributioner 

MMM 3 av huvudkategorierna dynamiska attributioner 
Tabell 10. Modell 2. Kriterier för matematiskt mindset. 

Skillnaden mot modell 1 är att den första kategorin är viktad samt att intervallet för mixat 

matematiskt mindset är snävare. Tabell 11 visar elevernas matematiska mindset enligt modell 

2. 

 Antal % 

DMM 25 68% 

SMM 9 24% 

MMM 3 8% 

 37 100% 
Tabell 11. Matematiskt mindset enligt modell 2. 

Modell 2 genererar att 68% av eleverna kategoriseras med dynamiskt matematiskt mindset, 

24% av eleverna med statiskt matematiskt mindset och 8% av eleverna med mixat matematiskt 

mindset. 

5.3.3 Modell 3: Ansträngning i första person 

Den tredje modellen skalar bort 3 frågor från ”ansträngning och fysiska egenskaper”. Modellen 

behåller endast den frågan som är ställd i första person, vilket då blir konsekvent med de övriga 

frågorna. Den frågan (1d) får då representera hela huvudkategorin ”ansträngning och fysiska 

egenskaper” i kategoriseringen av matematiskt mindset.  Med den modifiering använder 

modell 3 samma kriterier som är uppställda i tabell 9. 

 Antal % 

DMM 25 68% 

SMM 8 22% 

MMM 4 11% 

 37 100% 
Tabell 12. Matematiskt mindset enligt modell 3. 

Tabell 11 visar på fördelningen mellan de olika mindseten enligt modell 3. 68% av eleverna 

kategoriserades med ett dynamiskt matematiskt mindset, 22% med ett statiskt matematiskt 

mindset och 11% med ett mixat matematiskt mindset. 
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5.3.4 Modell 4: Minsta möjliga 

Modell 4 är den mest avskalade modellen av de fyra. Denna modell skalar bort ”ansträngning 

och fysiska egenskaper” samt ”inlärd hjälplöshet”. Hypotesen är att denna avskalade modell 

ska kunna förklara elevens mindset på liknande sätt som de andra modellerna. Nedan i tabell 

12 följer kriterier för modellen. 

 Kriterier 

DMM 2 av 2 kategorier dynamiska attributioner. 

SMM 0 dynamiska attributioner. 

MMM 1 dynamisk attribution. 
Tabell 13. Modell 4. Kriterier för matematiskt mindset. 

Tabellen berättar att kriteriet för att kategoriseras som DMM behöver eleven ha svarat med en 

dynamisk attribution på ”prestationsmål/lärandemål” och ”utmaning med risk för 

misslyckande”. För att eleven ska kategoriseras som SMM har eleven besvarat båda frågorna 

med statisk attribution och för att tilldelas ett MM ska eleven ha besvarat frågorna med en 

dynamisk och en statisk attribution. 

 Antal % 

DMM 26 70% 

SMM 6 16% 

MMM 5 14% 

 37 100% 
Tabell 14. Matematiskt mindset enligt modell 4. 

Tabell 13 visar mindsetfördelningen i modell 4. Dynamiskt matematiskt mindset innehas här 

av 70% av eleverna medan 16% kategoriseras med ett statiskt matematiskt mindset. De övriga 

14% av eleverna kategoriserades med ett mixat matematiskt mindset. 

5.3.5 Modelljämförelser 

Resultatavsnittet har presenterat 4 modeller för modellering av elevers matematiskt mindset 

tillsammans med den fördelningen som Boaler (2013) menar att Carol Dwecks samlade studier 

pekar på. Fördelningen i Dwecks studier syftar till generellt mindset, medan fördelningen i 

denna uppsats syftat till elevernas matematiska mindset. Detta avsnitt ställer modellerna mot 

varandra. Modellerna presenteras i en korstabell (Tabell 14) för att illustrera fördelningen i 

mindset mellan de olika modellerna.  

 Modell1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Dweck 

 Antal % Antal % Antal % Antal % % 

DMM 18 49% 25 68% 25 68% 26 70% 40% 

SMM 4 11% 9 24% 8 22% 6 16% 40% 

MMM 15 41% 3 8% 4 11% 5 14% 20% 

 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 100% 
Tabell 15. Modelljämförelser 
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Ur tabell 14 kan det utläsas att modell 1 genererade att 18 av eleverna kategoriserades med 

DMM medan de övriga 3 modellerna genererade att 25–26 av eleverna placerades i kategorin 

DMM. Modell 1 gav 4 elever SMM medan de övriga modellerna gav mellan 7 och 9 elever 

med SMM. Modell 1 genererade 15 elever med MMM medan de övriga modellerna genererade 

3–5 elever med MMM. Noterbart är att fördelningen av elever med ett SMM ligger mellan 

11%-22% medan Dwecks fördelning ligger på ca 40%. 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av en sambandsanalys som genomfördes med en serie 

Chi-2-test över de skapade modellerna. Syftet vara att testa skillnaden mellan de olika 

modellerna. Tabell 16 visar testvärdena för Chi-2-analysen. Nollhypotesen i samtliga 

jämförelser var: 

H0: Modellerna visar samma sak. 

 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Dweck 

Modell 1   18,57 14,79 11,64 11,72 

Modell 2 18,57   0,44 1,79 14,35 

Modell 3 14,79 0,44   0,37 12,83 

Modell 4 11,64 1,79 0,37   11,92 

Dweck 11,72 14,35 12,83 11,92   
Tabell 16. Chi-2 analys av skillnad mellan modellerna. 

De gulmarkerade cellerna visar att nollhypotesen kunde förkastas på konfidensnivån 95% (2 

frihetsgrader och det kritiska värdet 5,991). De vita cellerna visar att nollhypotesen inte kunde 

förkastas på konfidensnivån 95%. Resultatet visar därmed en signifikant skillnad mellan 

modell 1, som inkluderade alla variabler utan viktning och de övriga konstruerade modellerna. 

Chi-2 analysen ger också en antydan att om en förenkling av modellen ska göras så kan det 

lika gärna göras en kraftig förenkling. Jämförelser mellan Modell 4 (som endast inkorporerade 

2 variabler) och Modell 2 och Modell 3 (som var modifikationer av Modell 1) kunde inte 

förkasta hypotesen att modellerna visar samma sak. En slutsats kan därmed dras att modell 1 

inte visar samma sak som de övriga modellerna. Medan modell 2, 3 och 4 inte kan anses visa 

olika saker.  

 

Modell 1 skapades genom att rakt av använda alla variabler som var tillgängliga. Modell 2-

4 var stegvisa förenklingar av modell 1. Syftena med att skapa flera modeller var dels att se hur 

fördelningen mellan olika mindset förändrades av förenklingar och dels för att enkäten gav en 

mer nyanserad bild av fråga 1 som handlade om ansträngning och fysiska egenskaper (i form 

av 4 delfrågor). Resultaten visar att den mest omfattande förenklingen av modell 1 (modell 4) 

inte kan anses ha en statistisk signifikant skillnad från den minst omfattande förenklingen 

(modell 2).   

 

Jämförelser med Dwecks fördelning enligt Boaler (2013) visar att samtliga modeller av 

matematiskt mindset i denna studie kan förkasta hypotesen att modellen visar samma sak som 

Dwecks samlade studier på konfidensnivån 95%. 
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Tillförlitligheten i Chi-2 analysen påverkas negativt av att det på några ställen är färre än 5 

mätvärden dock är ett argumentet för att Chi-2 analysen är relevant då antalet värden över 5 

var tillräckligt nära 80% (ca 70%). 

5.3.6 Sambandsanalys mellan kön och mindset 

I detta avsnitt presenteras sambandsanalyser mellan kön och mindset utifrån de 4 modellerna. 

Chi-2-testet användes för att testa samband mellan kön och mindset. Det förväntade värdet är 

att det inte är att fördelningen mellan tjejer och killar i de olika mindseten är lika. Eftersom 

Chi-2 testet kräver värden över 5 har SMM och MMM slagits ihop till en kategori. Det som 

testades mot de fyra modellerna var nollhypotesen: 

H0: Det är ingen signifikant skillnad mellan de observerade värdena och de förväntande 

värdena. 

Denna nollhypotes ställdes till fördelningen mellan könen i kategorin DMM i de 4 modellerna 

samt till fördelningen mellan könen i kategorin MMM+SMM. Nedan i tabell 16 visas p-

värdena som jämfördes mot det kritiska värdet för 1 frihetsgrader på konfidensnivån 95%.  

DMM      

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Kritiskt värde 

2 1 1 1,38  3,8 

      

      

SMM+MMM     

Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4   

0,05 0 0 0,09   
Tabell 17. Chi-2 test mellan kön och DMM respektive SMM+MMM 

Tabell 16 visar att Chi-2-testen i samtliga fall accepterar nollhypotesen. Med andra ord kan 

resultatet från denna studie inte i några fall styrka att det finns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan kön och ett särskilt mindset på konfidensnivån 95%. 

5.3.6 Sambandsanalys mellan klass och mindset 

I detta avsnitt presenteras sambandsanalyser mellan klass och mindset utifrån de 4 modeller 

som redovisats ovan. Chi-2-testet användes för att testa samband mellan klass och mindset. 

Eftersom Chi-2 testet kräver värden över 5 har SMM och MMM slagits ihop till en kategori. 

Det som testades mot de fyra modellerna var nollhypotesen: 

H0: Det är ingen signifikant skillnad mellan de observerade värdena och de förväntande 

värdena. 

Denna nollhypotes ställdes till fördelningen i klasserna A och B i kategorin DMM i de 4 

modellerna samt till fördelningen i klasserna A och B i kategorin MMM+SMM. Nedan i tabell 

16 visas p-värdena som jämfördes mot det kritiska värdet för 1 frihetsgrader på konfidensnivån 

95%.  
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DMM      

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Kritiskt värde 

0,39 0,21 0 0,05  3,8 

      

      

SMM+MMM     

Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4   

0,36 1,11 0,01 0,11   
Tabell 18. Chi-2 test av samband mellan klass och mindset. 

Tabell 16 visar att Chi-2-testen i samtliga fall accepterar nollhypotesen. Med andra ord kan 

resultatet från denna studie inte i några fall styrka att det finns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan de studerade klasserna och ett särskilt mindset på konfidensnivån 95%. 
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6 Diskussion 

Uppsatsens diskussionsdel är indelad i 3 avsnitt; resultatdiskussion, implikationer för 

yrkesuppdraget och förslag till fortsatt forskning. Resultatdiskussionen behandlar studiens 

resultat och sätter dessa i perspektiv mot tidigare forskning, samt blickar framåt. Implikationer 

för yrkesuppdraget lyfter fram de lärdomar jag har erhållit i arbetet med denna uppsats. Jag 

lägger även fram argument att mina resultat tillsammans med tidigare forskning på området 

om mindset är till gagn för yrkesverksamma pedagoger i grundskolans tidigare år (F-3). Det 

sista avsnittet ger förslag till fortsatt forskning på området om matematiskt mindset.  

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenterar studiens resultat relaterat till den forskning som bedrivits på 

området. Ett matematiskt mindset kan dels ses utifrån olika komponenter som studeras var för 

sig, dels som en sammansatt helhet. Denna uppsats visar ett matematiskt mindset ur båda dessa 

perspektiv. Den första delen av resultatdiskussionen kommer att relatera resultaten för studiens 

komponenter i ett matematisk mindset till tidigare forskning. Den andra delen presenterar hur 

studiens resultat om ett sammansatt matematiskt mindset kan relateras till relevant tidigare 

forskning. 

6.2.1 Komponenter i ett matematiskt mindset 

Den första komponenten i ett matematiskt mindset benämndes ”ansträngning och fysiska 

egenskaper”. Resultatet från studien visade att en stor majoritet av eleverna i denna komponent 

visade på dynamiska attributioner (mellan 76% och 89%). Dweck (1976) kunde visa att elever 

som attribuerade framsteg till ansträngning kunde upprätthålla eller öka prestationer efter 

möten med misslyckanden. De dynamiska attributionerna i komponenten ”ansträngning och 

fysiska egenskaper” handlade uteslutande om attribuering till ”ansträngning” snarare än 

”smarthet”. Det innebär att den majoritet som valde dynamiska attributioner kan ha en 

prestationsfördel i matematik gentemot den minoritet som besvarade med statiska attributioner.  

 

I komponenten ”inlärd hjälplöshet” fick eleven välja mellan att möta en ny uppgift med ”Jag 

vill inte göra det här” (statisk attribution) eller ”Nu kommer jag få lära mig något nytt” 

(dynamisk attribution). Resultatet var att 92% av eleverna visade dynamisk attribution och 8% 

visade statisk attribution. De 8% som svarade ”Jag vill inte göra det här” kan falla in i Dweck 

och Reppuccis (1973) gruppering ”inlärd hjälplöshet”. De elever som grupperades till ”inlärd 

hjälplöshet” visade på oförmåga att förändra strategier efter misslyckanden. Oviljan att möta 

nya uppgifter som eleven inte känner igen kan exempelvis vara kopplade till tidigare 

misslyckanden inom matematik. Förmågan att ändra strategi efter ett misslyckande kan ses 

som viktigt i ett ämne som matematik där eleven ska utveckla tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2018). Denna argumentation innebär att de 8% 

som valde en statisk attribution på komponenten ”inlärd hjälplöshet” kan ha en 

prestationsnackdel gentemot den majoritet av eleverna som besvarade frågan med en dynamisk 
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attribution. Detta stärks av Dweck (1976) och Diener och Dweck (1978) som visade att elever 

med inlärd hjälplöshet presterar sämre efter misslyckaden.  

 

Den tredje komponenten undersökte ”lärandemål/prestationsmål” hos eleverna i studien. 73 % 

av eleverna besvarade med en dynamisk attribution medan 27% besvarade med en statisk 

attribution. Dweck (1986) visade på att elever som visar attributionen att de vill lära sig nya 

saker antar utmaningar i högre grad än elever som visar attributionen att de vill prestera 

(exempelvis att bli klar så snabbt som möjligt). Detta antyder en korrelation mellan 

lärandemål/prestationsmål och den fjärde komponenten ”utmaning med risk för 

misslyckande”. En stark korrelation mellan dessa komponenter kan inte styrkas i denna studie 

då fördelningen fördelningen mellan statisk och dynamisk attribution i den fjärde komponenten 

var 19% respektive 81%. Det fanns alltså i denna studie elever som föredrog lärandemål men 

trots det föredrog en lätt uppgift som hen kunde slutföra snabbt. Det fanns även elever som 

föredrog utmanande uppgifter men som samtidigt föredrog prestationsmål. Detta kan bero på 

att frågorna 3 och 4 inte kunde fånga upp den attributionen som söktes. Det kan också bero på 

att elevers inställningar och attributioner i matematik är komplexa och ibland motsägelsefulla 

(Shoenfeld, 1989, Di Martino och Zan, 2010).  Utöver det kan det också bero på att eleven 

faktiskt kan ha statiska och dynamiska attributioner i närliggande områden.  

 

Genomgående för alla komponenterna i studien var att en klar majoritet visade på dynamiska 

attributioner. Därmed visade en klar minoritet på statiska attributioner. Dessa statiska 

attributioner i varje enskild komponent kan vara viktiga att blottlägga tidigt i elevens 

matematikundervisning. Smiley och Dweck (1994) kunde visa att så unga barn som 4–6 år 

påvisade skillnader i tankemönster. Tidiga interventioner för att utveckla dynamiska 

attributioner kan vara hjälpsamma för att gynna elevens matematikinlärning. Där kan enskilda 

komponenter ge information som en modell har svårare att ge.  

6.2.2 Modeller för matematiskt mindset 

Föregående avsnitt diskuterade resultatet av de komponenter som används för att visa hur ett 

matematiskt mindset kan se ut. Detta avsnitt kommer diskutera resultatet för de modeller som 

kan visa hur ett matematiskt mindset kan se ut i relation till studier på området för generella 

mindset. Modell 1 inkluderade alla komponenterna i ett matematiskt mindset och 

kategoriserade 49% av eleverna med ett dynamiskt matematiskt mindset och 11% av eleverna 

med ett statiskt matematiskt mindset.  Den mest förenklade modellen kategoriserade 70% av 

eleverna med ett dynamiskt matematiskt mindset och 16% av eleverna med ett statiskt 

matematiskt mindset. Det saknas studier där elever kategoriserar med ett matematiskt mindset 

så jämförelserna görs mot studier där ett generellt mindset fastställs. En argumentation till en 

specialisering av modellerna till att syfta till ett matematiskt mindset och att frågorna i studiens 

enkät är utformade som case är för att enkäten skulle vara mer tillgänglig för unga elever. Flera 

samtida studier har använt en enkät med fyra påståenden där uppgiftslämnaren anger graden 

av medhåll (Hong et al. 1999, Blackwell et al. 2007, Dweck, 2008, Paunesku et al. 2015, 

Bettinger et al. 2018 med flera). Denna modell för kategorisering av mindset är smidig och 

snabb, men språket kan ses som svårtillgängligt för unga elever. Enkätfrågorna i denna studie 
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sökte att efterlikna egenskaperna att vara snabb och smidig. Detta för att modellen ska vara 

användbar på större skala och för att enkäten ska vara användbar för pedagoger.  

 

Boaler (2013) visar att den samlade forskningen pekar på att ungefär 40% av eleverna visar ett 

dynamiskt mindset och 40% av eleverna visar ett statiskt mindset, medan 20% av eleverna 

visar ett mixat. Denna studie på matematiskt mindset gav resultatet att en klar majoritet av 

eleverna visade på ett dynamiskt matematiskt mindset och en klar minoritet visade på ett 

statiskt matematiskt mindset oavsett vilken av uppsatsens modeller som studeras. Resultatet 

från studien pekar alltså på att fler elever visar ett dynamiskt matematiskt mindset än det 

forskningen visat på generellt mindset. Samtidigt visar resultatet från studien att färre elever 

visar ett statiskt matematiskt mindset än forskningen visat på generellt mindset.  Detta kan bero 

på olika saker.  

 

En anledning kan vara att svenska F-3 elever i norrland har en annan fördelning mellan 

dynamiskt, mixat och statiskt mindset. En annan anledning kan vara kopplad till studiens urval. 

Det kan föreligga faktorer i det begränsade urvalet som inte finns på populationsnivå. 

Exempelvis att eleverna i urvalet har fått undervisning i dynamiskt mindset medvetet eller 

omedvetet. Ytterligare en anledning kan vara att modellerna presenterade i denna studie inte 

representerar ett matematiskt mindset som är jämförbart med Dwecks modeller. Modellerna 2-

4 kategoriserar i denna undersökning fler elever med dynamiskt matematiskt mindset (68%-

70%) jämfört med Dwecks ca 40%. Modell 1 gav i denna undersökning resultat som var 

närmare Dwecks siffror (49%). Den stora skillnaden mellan resultaten från modell 1 och 

Dweck är fördelningen mellan statiskt och mixat mindset. Resultatet från modell 1 

kategoriserade 11% med statiskt mindset medan Dwecks samlade studier pekar på att ca 40% 

kategoriseras med ett statiskt mindset. Dessa skillnader kan, förutom de anledningar som anges 

ovan, bero på hur kriterierna för de olika mindseten ställs.  

 

Kriterier för olika mindset är en viktig faktor i utvecklandet av modeller som visar elevens 

matematiska mindset. Kriterierna som ställs i denna studie är med eller mindre godtyckliga. 

Därför är det viktigt att i samma andetag som slutsatser dras om elevers matematiska mindset 

bör det tydliggöras vilka kriterier som ställs. I samtliga modeller som presenteras i denna studie 

ställs höga krav för att kategoriseras med ett dynamiskt matematiskt mindset. Exempelvis så 

krävdes det i modell 1 att alla svar i enkäten skulle vara dynamiska attributioner.  

 

6.2.3 Matematiskt mindset – kön och klass 

Studien kunde inte i någon av modellerna visa att det finns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan kön och ett särskilt mindset. På grund av för få datavärden på statiskt mindset kunde 

inte skillnaden studeras mot enbart ett statiskt matematiskt mindset, utan det fick slås samman 

med ett mixat matematiskt mindset. Det påverkar såklart relevansen för jämförelsen. Eftersom 

datamaterialet var relativt tunt (21 tjejer och 16 killar) är det svårt att dra generella slutsatser 
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angående kön och matematiskt mindset. Ytterligare studier på detta område behövs för att 

undersöka skillnaden mellan kön och matematiskt mindset.  

 

Inte heller i jämförelser mellan de två klasserna kunde resultatet från studien styrka att det finns 

en signifikant skillnad i fördelningen av mindset. Även här slogs statiskt matematiskt mindset 

ihop med mixat matematiskt mindset för att kunna genomföra ett Chi-2-test. 

6.3 Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att utifrån Dwecks (2006) teori om generellt mindset visa hur ett 

matematiskt mindset kan se ut. Detta avsnitt besvarar uppsatsens frågeställningar i 

sammanfattad form. Den första frågeställningen handlar om hur ett matematiskt mindset kan 

se ut.  Den andra frågeställningen handlar om att med hjälp av ett matematiskt mindset visa hur 

detta matematiska mindset kan se ut på ett urval av grundskoleelever. 

6.3.1 Hur kan ett tids- och kostnadseffektivt matematiskt mindset se ut för 

grundskolans tidigare år (F-3) med hjälp av en enkät? 

Mindset är en samling attributioner och förväntningar om en individs bemästrande. Detta 

mindset är inte en konstant egenskap, utan dessa attributioner och förväntningar kan redigeras, 

utvecklas och helt förändras genom undervisning. Uppsatsens syfte var att ge en bild över 

elevers matematiska mindset som skulle kunna ligga till grund för planering och genomförande 

av undervisning om mindset. Denna studie visar att det finns en hel del svårigheter kopplade 

till att visa elevers matematiska mindset. Hur elevers matematiska mindset visas beror på syftet. 

Resultaten från studien antyder att fler ingående variabler i en modell över matematiskt mindset 

har större förutsättningar att blottlägga statiska attributioner. Samtidigt är varje variabel 

kopplad till en risk utifrån reliabilitet och validitet, särskilt när det handlar om frågor ställda 

till unga elever. En forskare som vill hitta alla komponenter med relevanta viktningar och 

nyanseringar av komponenter i ett matematiskt mindset, med hög reliabilitet och validitet, 

kommer behöva bygga en betydlig mer avancerad modell än vad en lärare behöver som vill få 

en överblick över sina elevers matematiska mindset. Denna frågeställning var dock inte ute 

efter en komplett modell, utan sökte en tids- och kostnadseffektiv modell som lämpar sig för 

unga elever. 

 

Studien presenterar dels 4 komponenter som kan belysa delar av ett matematiskt mindset, dels 

två kategorier av modeller för matematiskt mindset. Den första kategorin (modell 1) som 

behandlar alla 7 ingående variabler och den andra kategorin (modell 2,3,4) som är förenklade 

modeller med ner till 2 ingående variabler. Modell 1 kunde visa på en mer nyanserad bild av 

komponenten ”ansträngning och fysiska egenskaper” (då den frågan var uppdelad i 4 delfrågor) 

jämfört med de andra 3 komponenterna.  Vilket resulterar att ”ansträngning och fysiska 

egenskaper” kan blottlägga statiska attributioner vilket de aggregerade komponenterna ”inlärd 

hjälplöshet”, ”prestationsmål/lärandemål” och ”utmaning med risk för misslyckande” inte har 

förutsättningar att blottlägga.  I den andra kategorin av modeller som innehåller förenklingar 

visar chi-2 test att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad på konfidensnivån 95% 
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mellan de 3 förenklade modellerna i studien. Detta leder till den försiktiga slutsatsen att om 

förenklingar ska göras kan det lika gärna göras en förenkling som endast tar med 

”prestationsmål/lärandemål” och ”utmaning med risk för misslyckande” i modellen. Fördelen 

med en sådan modell är att en enkät skulle ta ungefär 1 minut att genomföra med varje grupp.  

 

Slutligen understryks svårigheten i att skapa kriterier för kategorisering av ett matematiskt 

mindset. Ska elevens alla attributioner vara dynamiska för att eleven ska kategoriseras med ett 

dynamiskt matematiskt mindset och hur många statiska attributioner ska krävas för att eleven 

ska kategoriseras med statiskt matematiskt mindset.  

6.3.2 Hur kan elevers matematiska mindset beskrivas för grundskoleelever i 

norra Sverige? 

Elevers matematiska mindset i denna studie visar på att i en modell med 7 variabler (modell 1) 

visar 49% av elever på ett dynamiskt matematiskt mindset, 11% av eleverna visare på ett 

statiskt matematiskt mindset och 41% av eleverna visade på ett mixat matematiskt mindset. I 

en förenklad modell med 2 variabler (modell 4) visade 70% av eleverna på ett dynamiskt 

matematiskt mindset, 16% av eleverna visade på ett statiskt mindset och 14% av eleverna 

visade på ett mixat matematiskt mindset. Ingen av de presenterade modellerna kunde påvisa 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan könen på konfidensnivån 95%. Det kunde inte 

heller påvisas någon statistisk signifikant skillnad på konfidensnivån 95% mellan de 2 

klasserna i urvalet. Det begränsade urvalet på 37 elever medför att extrapolering av slutsatser 

från urvalet på hela populationen bör göras med stor försiktighet om ens alls.  

 

På komponentnivå visar studien att 59% av eleverna visar 100% dynamiska attributioner på 

kategorin ”ansträngning och fysiska egenskaper”. Komponenten ”inlärd hjälplöshet” hade 92% 

dynamiska attributioner. ”Prestationsmål/lärandemål” hade 73% dynamiska attributioner och 

”utmaning med risk för misslyckande” hade 81% dynamiska attributioner. Varje enskild 

komponent visar därmed en klar majoritet av dynamiska attributioner.   

 

Denna rapport har visat på några sätt att visa hur elevers matematiska mindset kan se ut. Dessa 

sätt har applicerats på ett urval av grundskoleelver i norra Sverige. Resultaten har presenterats 

ovan och visar på en liten bild av hur mindset kan se ut i ett litet urval. Slutsatser bör därför 

göras med stor försiktighet. Nedan följer några av dessa försiktiga slutsatser: 

1. Det finns elever med flera statiska attributioner bland grundskoleelever i norra Sverige. 

2. Det finns elever med hög grad av dynamiska attributioner bland grundskoleelever i 

norra Sverige. 

Slutsats 1 antyder att det kan finnas ett behov av medveten undervisning av dynamiskt mindset 

i grundskolan i norra Sverige. Detta argument bygger på axiomen: dynamiska attributioner 

leder till högre resultat i matematik och att attributioner kan utvecklas, redigeras och helt 

förändras. 
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6.4 Implikationer för yrkesuppdraget 

Ett av lärandemålen för examensarbete på utbildningen grundlärare F-3 är att utifrån teoretiska 

perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga eller ett problemområde med 

ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget. Jag kommer i detta avsnitt redogöra för mitt 

examensarbetes ämnesdidaktiska relevans för läraruppdraget.  

 

Ett mindset är en samling attributioner och förväntningar om individens egna bemästrande. 

Elevens tro på sin egen förmåga är en central del av det sociokognitiva perspektivet. En 

belysning utifrån ett sociokognitivt perspektiv har varit ögonöppnande för mig. Vid sidan av 

ett sociokulturellt perspektiv med fokus på lärmiljöer har jag fått ett par glasögon som riktar 

fokus på elevens inre värld. Att måla upp denna inre värld utifrån Carol Dwecks teoretiska 

ramverk om dynamiskt mindset har tydliggjort, för mig, avancerade inre processer. Att se 

tankar och attributioner som antingen hjälpsamma eller icke hjälpsamma (dynamiska 

respektive statiska) kommer jag ha nytta av i stöttning av elever. Detta ramverk ger mig en 

modell för att möta elever där dom är i sina tankar om sitt eget lärande. Inom matematik tror 

jag att det kommer att ha en särskilt stor plats. Hur förklaras att en elev vägrar arbeta? Hur 

förklaras att en elev skrynklar ihop ett arbete och kastar iväg det? Dessa typer av 

frågeställningar kan med hjälp av ett sociokognitivt perspektiv och med hjälp av Carol Dwecks 

ramverk inte bara svara på, utan faktiskt också göra någonting åt. Forskning har gång på gång 

(Hong et al. 1999, Blackwell et al. 2007, Dweck, 2008, Paunesku et al. 2015, Bettinger et al. 

2018 med flera) visat på att dessa attributioner kan förändras genom explicit utbildning om 

hjärnans dynamiska egenskaper och hjälpsamheten av att ha dynamiska attributioner.  

 

I arbetet med modellerna för matematiskt mindset fick jag möjlighet att se områdets 

komplexitet. Dels kopplat till vilka relevanta komponenter som kan ingå, dels svårigheter om 

hur elevers attributioner kan visas. Som lärare i en klass finns tillgång till något som forskare 

inte har på samma sätt. Läraren har eleverna 5 dagar i veckan året om. Läraren har alltså stora 

möjligheter att samla in data som visar elevers attributioner i olika situationer. Som lärare kan 

jag dra nytta av det jag ser men jag kan också explicit fråga elever som syftar till att blottlägga 

en viss attribution på ett visst område.  

 

En annan hjälpsam aspekt av detta område är möjligheten till att rikta blickarna inåt mot sig 

själv som pedagog. Reflektion är en central del av en lärares vardag att kunna lägga till tankar 

om mindset i reflektionsverktygslådan kan vara av stor vikt. Reflektion om sina egna 

attributioner i matematik (men också såklart i alla ämnen och sammanhang i skolan) kan visa 

på att jag som lärare bär på en hel del statiska attributioner som dels begränsar min förmåga att 

vara en så bra lärare som möjligt men som också kan bidra till att agera modell till elevers 

statiska attributioner. Inom det sociokognitiva perspektivet är modellerande en viktig del av 

lärandet. Därför finns det goda anledningar till att själv utveckla dynamiska attributioner i så 

stor utsträckning som möjligt. Om jag själv som lärare ser mig som ”talanglös” i matematik så 

kommer min undervisning förmodligen att återspegla det. Om jag däremot väljer att se det som 

att jag har mycket att lära inom matematik så kommer min undervisning troligtvis återspegla 

den attributionen.   
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Syftestexten till matematik i Lgr11 stryker under att ”undervisningen ska bidra till att eleverna 

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

sammanhang” (Skolverket, 2018, s54). Intresse och tilltro till sin förmåga är något som jag tror 

är starkt sammankopplat med ett dynamiskt matematiskt mindset. Speciellt komponenten som 

i min studie handlar om ”lärandemål/prestationsmål”. Elevens intresse för ett nytt matematiskt 

område påverkas en hel del av elevens första tankar om området. Att möta ett nytt område i 

matematik med tanken ”Jag vill inte göra det här” (statisk attribution) jämfört med tanken ”Nu 

kommer jag få lära mig något nytt” (dynamisk attribution) kan ge eleven helt olika 

förutsättningar för att gilla eller klara av området. På samma vis tror jag att elevens tilltro till 

sin egen förmåga påverkas negativt om eleven har en grundläggande attribution att hen är 

”osmart” (statisk attribution) i matematik jämfört med att ”om jag anstränger mig och håller ut 

så kommer jag att lära mig” (dynamisk attribution). Jag är av den åsikten att kontinuerlig 

undervisning i dynamiskt mindset från unga år kan förändra dessa statiska attributioner till 

dynamiska attributioner i stor utsträckning och därmed medföra att fler elever uppfyller syften 

och mål i ämnet matematik. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Studier av elevers matematiska mindset är sällsynta i Sverige. Över lag är ämnesdidaktisk 

forskning utifrån ett sociokognitivt perspektiv i minoritet jämfört med forskning utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Eftersom ett dynamiskt mindset har sammankopplats med högre 

betyg och att dynamiska egenskaper återfinns i läroplanerna så kan det finnas ett behov av 

ytterligare studier på detta område.  

 

Denna studie hade som syfte att lägga en liten pusselbit för hur ett matematiskt mindset kan 

beskrivas för grundskoleelever samt att beskriva hur detta mindset ser ut bland grundskoleelver 

i norra Sverige. Nu när denna pusselbit är lagd kan jag se, dels att pusselbiten jag lagt är väldigt 

liten dels att pusslet är väldigt stort.  Mina förslag till fortsatt forskning delar jag in i två 

kategorier. Den första kategorin handlar om att göra den pusselbit jag lagt större, den andra 

kategorin handlar om att lägga andra pusselbitar i det stora pusslet som handlar om mindset 

och undervisning.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning om den pusselbit jag har lagt är att revidera enkäten. Se över 

frågorna för att öka reliabiliteten och validiteten. Därefter applicera enkäten på ett betydligt 

större urval. Ett större urval skulle ge större möjligheter att dra slutsatser om samband och 

modeller. Det skulle med andra ord kunna ge en mer relevant bild av elevers matematiska 

mindset samt att det skulle ge ett bättre underlag för skapandet av modeller som kategoriserar 

mindset. Att även lägga till en dimension som frågar pedagogen i vilken grad eleverna har mött 

dynamiskt mindset i klassrummet skulle kunna lägga fram argument för att undervisning i 

mindset ger fler elever med ett dynamiskt mindset.  

 

När det gäller hela pusslet som handlar om mindset och undervisning inom matematik finns 

det en mängd intressanta förslag på fortsatt forskning. Interventionsstudier som ger en grupp 
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en kurs i mindset för att sedan jämföra med andra grupper som inte fått denna undervisning. 

Sådana studier skulle kunna bidra till att ge pedagoger kurser som förbättrar elevers mindset 

och som i förlängningen ger eleverna bättre resultat i skolan. Ett annat område skulle kunna 

vara att belysa ett matematiskt mindset från olika håll, inte bara elevens. Hur ser lärarens, 

vårdnadhavarens, rektorns eller huvudmannens mindset ut och vad det kan ha för implikationer 

på undervisningen. Det skulle också vara intressant att försöka beskriva mindset dels genom 

experiment dels genom klassrumsobservationer för att stötta upp enkäter. En viktig komponent 

i ett matematiskt mindset som är svår att fånga in i en enkät är hur elever faktiskt agerar när de 

hamnar i ett misslyckande. Denna komponent skulle vara intressant att undersöka. 

 

Ett ytterligare intressant förslag till fortsatt forskning är att fortsätta undersöka sambandet 

mellan elevers inställningar och elevens prestationer, likt Tossavainen et al. (2015) fast i en 

mindsetkontext utifrån denna uppsats modeller. Tossavainen et al. kunde visa att elever med 

inlärningsorientering och självsäkerhet presterade signifikant bättre än elever som visade på 

olika sorters undvikansorienteringar. En studie som först kategoriserar elevernas mindset 

utifrån enkäten i denna studie, följt av aritmetiska matematikuppgifter (standarduppgifter i par 

med uppgifter som är små omformuleringar av standarduppgifterna, likt Tossavainen et al. 

(2015)). För att därefter ge eleverna en undervisning i dynamiskt mindset, följt av ny enkät och 

möte med liknande aritmetiska matematikuppgifter. Går det att se mönster? Presterar elever 

med ett dynamiskt mindset bättre i denna kontext? Kan en intervention där man undervisar 

dynamiskt mindset öka prestationerna i denna kontext? 
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Bilaga 1: Enkät 
(  ) Kille  (  ) Tjej 

 

1. Din lärare har en samling i matematik. Läraren visar och berättar om räknesättet addition.  

Efter samlingen ställer läraren en fråga om addition. 10 elever räcker upp handen och vill svara. 

15 elever räcker inte upp handen. 

 

a. En elev som nästan alltid räcker upp handen på mattelektioner svarar rätt på frågan. Vad 

passar bäst tycker du? 

 

(  ) Eleven är smart.  

 

(  ) Eleven har ansträngt sig på samlingen och har lärt sig svaret. 

 

b. En elev som nästan aldrig räcker upp handen på mattelektioner svarar rätt på frågan. Vad 

passar bäst tycker du? 

 

(  ) Eleven är smart.  

 

(  ) Eleven har ansträngt sig på samlingen och har lärt sig svaret. 

 

c. Vad passar bäst för de elever som inte räcker upp handen tycker du? 

 

(  ) Eleverna är inte smarta.  

 

(  ) Eleverna har inte ansträngt sig på samlingen. 

 

d. Du har räckt upp handen och svarar fel. Vad passar bäst för dig? 

 

(  ) Jag är inte smart.   

 

(  ) Jag har inte ansträngt dig. 

 

2. Du har fått ett arbetsblad i matematik. Du känner inte igen uppgifterna och vet inte hur du 

ska göra. Vilken av de här tankarna passar bäst för dig? 

 

(  ) Jag vill inte göra det här.   

 

(  ) Nu kommer jag få lära mig något nytt. 

 

  



 

 

3. Du kommer in från rasten och sätter dig på din plats. Du ser på schemat att det är matematik. 

Det kommer först vara en samling där läraren berättar om en ny kunskap i matematik. Efter 

samlingen kommer du få ett arbetsblad där du får träna på den nya kunskapen. Vilken tanke 

passar bäst för dig? 

 

(  ) Jag vill bara göra alla uppgifterna och bli klar så fort som möjligt 

 

(  ) Jag kommer få chansen att lära mig nya saker. 

 

4.  Du ska få en matematikuppgift. Vilken typ av uppgift vill du helst ha? 

 

(  ) En lätt uppgift som jag kan bli klar med snabbt. 

 

(  ) En uppgift som utmanar mig och som lär mig något nytt. 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Samtyckesbrev 

Samtyckesbrev för enkätstudie om mindset i ämnet matematik 

Förfrågan 

Jag har fått möjlighet att utföra en enkätstudie till mitt examensarbete på er skola. Utifrån de 

forskningsetiska principerna ber jag om samtycke från alla deltagare samt samtycke från 

vårdnadshavare. 

Om mig 

Jag heter Hannes Hermansson och studerar till grundskollärare årskurs F-3 vid Luleå tekniska 

universitet. Efter 3,5 år av studier läser jag nu den sista kursen innan jag är 

färdigutbildad lärare. Denna kurs på 30hp innebär att jag ska skriver ett examensarbete. 

Mitt examensarbete är inom ämnet matematik och handlar om mindset. 

 

Min handledare för detta arbete är: Maria Johansson, Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande, vid Luleå tekniska universitet. 

Syfte 

Syftet för denna studie är att undersöka elevers grundläggande inställningar, deras mindset, till 

matematik. 

Deltagande 

Eleverna som deltar kommer att tilldelas en enkät av mig, i samband med det kommer 

jag förklara studien för dem samt introducera enkäten. Deltagarna kommer inte ange 

sitt namn på enkäten av forskningsetiska skäl. Därefter sammanställer jag resultaten. 

Resultaten som presenteras i min rapport kommer inte på något sätt gå att knyta till de 

deltagande individerna då enkäten är anonym. Eleverna kommer själva vid tillfället få 

välja om de vill delta och svara på enkäten eller inte. När som helst under studien kan 

deltagare välja att avbryta sin medverkan. Resultatet presenteras i en skriftlig rapport 

som kommer att publiceras i databasen DiVA, http://ltu.diva-portal.org/. 

Jag svarar gärna på eventuella frågor, det går bra att maila till hanher-1@student.ltu.se 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att 

 

........................................................................................deltar i studien. 

 

Vårdnadshavares signatur:................................................ Ort/datum..................... 

Elevens signatur: ................................................   Ort/datum..................... 

 


