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Abstract: 
 
Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer 
bland elever i årkurs 3, i Sverige. Frågeställningen besvaras genom en enkätundersökning där 8 
skolklasser, totalt 125 elever, medverkar. Resultatet visar att ett statiskt mindset förekommer, men i 
låg utsträckning, bland elever i årskurs 3. Ett utstickande resultat förekommer på tre av de enkätfrågor 
som behandlas i detta arbete, där ett statiskt mindset förekommer i betydligt högre utsträckning. 
Resultatet diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om mindset samt i bredd med 
läroplanen (LGR 2011) och resultatet från PISA-provet med den efterföljande elevenkäten. Resultatet 
kan fylla en tom lucka i tidigare forskning då ingen studie hittats som direkt undersökt i vilken 
utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser. Resultatet visar på ett 
behov av att fortsatt forskning bedrivs om mindset och dess konsekvenser för elevers utveckling och 
prestation inom matematikämnet. 
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ii 
 

Innehållsförteckning 
Abstract: ................................................................................................................................................ i 
1 Inledning ........................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ........................................................................................................................................... 3 

2.1 Svenska elevers resultatutveckling och inställning enligt PISA ................................................ 3 

2.2 Styrdokument ............................................................................................................................. 3 

2.3 Teori om mindset ....................................................................................................................... 4 

2.3.1 Implicita teorier ................................................................................................................... 4 

2.3.2 Statiskt och dynamiskt mindset ........................................................................................... 4 

2.3.3 Lågpresterande elever och bristande motivation att anstränga sig ..................................... 5 

2.3.4 Hur elevers mindset varierar och faktorer som kan påverka det ......................................... 5 

3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 6 

4 Teoretiskt ramverk ............................................................................................................................ 7 

4.1 Elevers inställning till intelligens ............................................................................................... 7 

4.2 Framgångar och motgångar ....................................................................................................... 7 

4.3 Be om hjälp ................................................................................................................................ 8 

4.4 Ansträngning .............................................................................................................................. 8 

4.5 Mål ............................................................................................................................................. 8 

4.6 Utmaningar................................................................................................................................. 9 

5 Metod ................................................................................................................................................ 9 

5.1 Val av metod .............................................................................................................................. 9 

5.1.1 Enkätundersökning.............................................................................................................. 9 

5.2 Enkätens utformning ................................................................................................................ 10 

5.2.1 Enkätfrågorna .................................................................................................................... 11 

5.2.2 Pilotundersökning ............................................................................................................. 12 

5.3 Population och urval ................................................................................................................ 12 

5.4 Forskningsetiska överväganden ............................................................................................... 13 

5.5 Genomförande .......................................................................................................................... 13 

5.6 Bortfallsanalys ......................................................................................................................... 14 

5.7 Analys ...................................................................................................................................... 14 

5.7.1 Analysmetod steg 1 – operationalisering .......................................................................... 15 

5.7.2 Analysmetod steg 2 och databearbetning .......................................................................... 15 

6 Resultat............................................................................................................................................ 17 

6.1 Inställning till intelligens ......................................................................................................... 17 

6.2 Be om hjälp .............................................................................................................................. 18 

6.3 Ansträngning ............................................................................................................................ 18 

6.4 Mål ........................................................................................................................................... 19 



 

iii 
 

6.5 Utmaningar............................................................................................................................... 19 

6.6 Resultatöversikt och huvudresultat .......................................................................................... 20 

6.6.1 Huvudresultat .................................................................................................................... 20 

7 Diskussion ....................................................................................................................................... 21 

7.1 Metoddiskussion ...................................................................................................................... 21 

7.2 Resultatdiskussion .................................................................................................................... 23 

7.2.1 Orsaker till det utstickande resultatet ................................................................................ 23 

7.2.2 Ett statiskt mindset förekommer i lägre utsträckning än förväntat ................................... 24 

7.2.3 Orsaker till den låga andelen med ett statiskt mindset ...................................................... 24 

7.2.4 Resultatets betydelse för elevers matematiska utveckling ur ett dynamiskt perspektiv ... 25 

7.2.5 Resultatets betydelse för elevers matematiska utveckling ur ett statiskt perspektiv ......... 25 

7.3 Konklusion ............................................................................................................................... 26 

7.4 Vidare forskning ...................................................................................................................... 27 

Referenser .......................................................................................................................................... 28 

Bilagor ................................................................................................................................................ 29 

Bilaga 1 Enkät ................................................................................................................................ 29 

Bilaga 2 Enkäten med kodade svarsalternativ ............................................................................... 31 

Bilaga 3 Informationsbrev till elever och vårdnadshavare ............................................................ 33 

Bilaga 4 Informationsbrev till klasslärare ...................................................................................... 34 

Bilaga 5 Resultat från enkät sida 1 ................................................................................................. 35 

Bilaga 6 Resultat från enkät sida 2 ................................................................................................. 35 

 
 
  



 

1 
 

1 Inledning 
 
Min resa genom skoltiden kan liknas med den klassiska ”duktiga flickan” vars sidor i matteboken 
pryds av guldstjärnor. Det är ett underbart belöningssystem som lever kvar än idag. Det belönar och 
upphöjer de duktiga flickorna till mattegenier, men feedbacken som ska hjälpa dem vidare i deras 
utveckling lyser med sin frånvaro. Men dessa flickor är ändå inte mottagliga för feedback för de är 
övertygade om att det är deras begåvning som tar dem från guldstjärna till guldstjärna. Därför föraktar 
de ansträngningen, de nedvärderar behovet av strategier, de räds utmaningar och de är livrädda för 
att misslyckas. De har utvecklat ett beroende av dessa guldstjärnor som en bekräftelse för att de duger. 
De väljer medvetet bort dyrbara lärotillfällen som utmanar dem till att utvecklas till förmån för det 
trygga och det välkända; uppgifter som de på förväg kan svaret på. Samma tendenser till undvikande 
beteende finns hos de elever vars sidor i matteboken pryds av bockar, de väljer lika aktivt bort dyrbara 
lärotillfällen och väljer att ge upp innan de påbörjat uppgiften om de upplever att den är för 
utmanande. De ursäktar sig med att uppgiften är tråkig men den bakomliggande orsaken är egentligen 
samma rädsla för att misslyckas, som hos de duktiga flickorna. Dessa elever, som lever med en svag 
tilltro till den egna förmågan, finns än i dag och även dessa elever bär på ett namn. Under mitt arbete 
som lärare och under mina vfu-perioder har jag hört såväl lärare som elever göra uttalanden som 
”Jag/denna elev är helt enkelt ingen mattemänniska”. Det kan finnas flera orsaker till att elever vill 
undvika all risk att misslyckas och till elevers ovilja att anstränga sig eller att anta utmaningar, men 
ofta finns den dystra inställningen, jag just beskrivit, närvarande; inställningen att individen inte alltid 
kan utvecklas.   
 
Lever denna dystra inställning kvar i skolan idag; att intellektet är begränsat till en medfödd mängd 
begåvning och därför inte går att varken påverka eller utveckla? En sådan inställning strider mot den 
utveckling som varje elev, oavsett tidigare bakgrund och oavsett tidigare kunskapsnivå, ska få erfara 
genom sin skolgång enligt vår läroplan (Skolverket, 2011a). För att utveckling ska kunna ske 
förutsätter det att såväl lärare och elever tror på att en sådan utveckling är möjlig. Det krävs en tilltro 
till att alla elever, trots nivåskillnader och skilda bakgrunder, alltid kan utvecklas oavsett om de 
tidigare presterat under målen eller om de redan uppnått dem (Skolverket, 2015). I en sådan 
utveckling utgör inte målen någon begränsning, där elever som underpresterat döms ut och elever 
som nått högsta betyg slår i taket, utan tvärtom; målen öppnar för en utveckling som aldrig når ett tak 
(Skolverket, 2011b, s. 4).  
 
Den önskvärda inställningen, som öppnar för utveckling och uppmuntrar till att anstränga sig - är den 
en realitet för alla elever i den svenska skolan idag? Resultatförsämringen vad gäller svenska elevers 
medverkan i PISA1-proven i matematik och elevernas svar i den tillhörande elevenkäten väcker 
frågor: Varför finns det fortfarande elever, i den svenska skolan, som enligt Skolverket (2015) uppger 
att de hellre väljer att ge upp än att anstränga sig då de upplever att uppgifter är svåra eller utmanande? 
Varför finns det elever, i den svenska skolan, som uppger att de anser att skolan är onödig?  
 
Kan svaren på frågorna i föregående stycke sökas i forskning kring mindset? Elevers mindset kan 
kortfattat beskrivas som elevers inställning till huruvida individen och dess förmågor och egenskaper 
kan utvecklas (dynamiskt mindset) eller är medfödda i en förutbestämd mängd som inte går att 
påverka (statiskt mindset). Resultat från den tidigare genomförda litteraturstudien i examensarbete 1 
Ett statiskt mindset – ett hinder för elevers matematiska utveckling? (Bolsöy, 2016) har kunnat visa 
på ett flertal negativa konsekvenser som följer av ett statiskt mindset (exempelvis en negativ 
inställning till ansträngning och utmaningar). Yeager och Dweck (2012, s. 302) finner i sin studie att 
elevernas mindset spelar en så avgörande roll för vilken inverkan undervisningen får på elevernas 
inlärning, att de viktiga lärandeverktyg som eleverna erbjuds endast ger föga resultat, om de inte 
                                                 
1 (Programme for International Student Assessment) 
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kompletteras med forskning om mindset. Resultatet från den tidigare genomförda litteraturstudien 
pekar på flera positiva konsekvenser som följer då elever som haft ett statiskt mindset anammat mer 
av ett dynamiskt mindset (såsom förbättrade prestationer och betyg i matematikämnet). (Lambert, 
2013, ss. 54-55; Blackwell, 2007, s. 256) Det framgår även att det aldrig är försent att genomgå denna 
förändring (Lambert, 2013). 
 
För att förändring ska kunna ske behöver behovet av förändringen först kartläggas, vilket är syftet 
med denna studie. När tidigare forskning har undersökt och visat på de konsekvenser som följer av 
ett statiskt respektive ett dynamiskt mindset (se exempelvis Blackwell, 2007; Davis, 2010; Hong, 
1999; Lambert, 2013; Rattan, Good, & Dweck, 2011; Yeager & Dweck, 2012) avser denna studie att 
undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset faktiskt förekommer hos eleverna. En sådan studie 
kan även ge svar på i vilken utsträckning ett dynamiskt mindset förekommer bland eleverna. Med 
hänsyn till den problematiska inställning som beskrivits och observerats i skolan under vfu-perioder, 
hos elever i elevenkäten i PISA 2012 samt i forskning om elever med ett statiskt mindset, är det 
särskilt viktigt att upptäcka och uppmärksamma de elever som bär på ett statiskt mindset, om de finns 
i vår skola idag. Med anledning därav kommer denna studie i första hand att fokusera på ett statiskt 
mindset. För så länge ett statiskt mindset förekommer bland våra elever - så länge har skolan som 
uppdrag att uppmärksamma problematiken och att verka för att det inte blir ett hinder för elevernas 
utveckling. 
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2 Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras inledningsvis svenska elevers resultat i PISA-provet tillsammans med 
resultatet från den efterföljande PISA-elevenkäten som undersökt elevers inställning till provet och 
den egna prestationen. Därefter beskrivs Skolverkets skildring av den inställning till det egna lärandet 
och den utveckling hos eleverna, som skolan har i uppdrag att verka för. Fortsättningsvis presenteras 
teorin om mindset och dess betydelse för elevers prestation och utveckling. Kapitlet avslutas med en 
presentation av utvalda områden där ett statiskt mindset brukar ges till uttryck, vilka tillsammans 
utgör det teoretiska ramverket i rapporten. Delar av bakgrunden, liksom inledningen, bygger på min 
tidigare genomförda litteraturstudie (Bolsöy, 2016). 
 
2.1 Svenska elevers resultatutveckling och inställning enligt PISA  
  
År 2012 deltog svenska elever i OECD2:s internationella studie PISA (Skolverket, 2015, s. 6). Syftet 
med studien var att genom prov i ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap, undersöka 15-
åringars kunskaper och jämföra dem mellan olika länder. I PISA-studien undersöks även elevernas 
inställning till skolan och undervisningen, vilket undersöks genom elevenkäter (Skolverket, 2015, s. 
6). 
 
Från att vid första PISA-proven år 2000 ha legat i resultattoppen har svenska elevers resultat 
successivt sjunkit, med den sämsta resultatutvecklingen av alla deltagande länder, vilket visade sig 
bli utfallet även under PISA-proven 2012 (Skolverket, 2015, s. 6). Resultatförsämringen har även 
noterats i PIRLS3 2011, i TIMSS4 2011 och i den fördjupade analysen av PIAAC5. På 
matematikprovet ska det enligt Skolverket ha skett en resultatnedgång för de svenska elever som 
deltog, både i jämförelse med svenska elever från tidigare år och i förhållande till elevers resultat i 
andra länder. (Skolverket, 2015, s. 6). 
 
I samband med PISA-provet undersöktes även elevernas inställning till bland annat undervisningen 
och den egna prestationen inom ämnet matematik. Svenska elever uppger i högre utsträckning än 
elever från andra deltagande länder6 (vilka brukar anses jämförbara med Sverige) att de upplever att 
skolan är slöseri med tid.  Det framgår dessutom att en högre andel av de svenska eleverna väljer att 
ge upp om matematikuppgifterna känns svåra. Vidare uppger de svenska eleverna en lägre grad av 
ansträngning och motivation. De uppskattar sin nivå på ansträngning som fjärde lägst av de totalt 63 
länder som deltagit (Skolverket, 2015, s. 26). Skolverket betonar att detta resultat bör tas i beaktning 
då de, i sin analys av PISA-proven och den efterföljande enkätundersökningen, kan konstatera att 
elevers ansträngning har en signifikant effekt på deras prestation (Skolverket, 2015, s. 7). 
 
2.2 Styrdokument 
 
Skolan ska bidra till en harmonisk utveckling för eleverna och ge dem möjlighet att känna växandets 
glädje och få erfara tillfredställelsen som följer av att övervinna svårigheter och göra framsteg 
(Skolverket, 2011a, s. 10, 13). Skolan ska främja elevers lärande och utveckling så det väcker en 
livslång lust till att lära hos eleverna (Skollagen, 2010:800) och stimulerar dem till att använda och 
utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2011a, s. 62).  

                                                 
2 (The Organization for Economic Cooperation and Development) 
3 (The Progress in International Reading Literacy Study) 
4 (Trends in International Mathematics and Science Study) 
5 (Program for the International Assessment for Adult Competencies) 
6 Tyskland, Norge, Nederländerna, Estland, Nya Zeeland, Polen, Island, Australien, Danmark, Lettland, Finland och 
Litauen. 

https://nces.ed.gov/surveys/piaac/cba.asp
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Genom undervisningen ska läraren stärka elevers vilja att lära och bidra till att elever känner tillit till 
sin egen förmåga (Skolverket, 2011a, s. 14). När elever känner tilltro till sin egen förmåga skapar det 
en vilja att pröva sig fram förutsättningslöst vilket ger dem självförtroendet att ta sig utanför de säkra 
ramarna. Det innebär att eleverna, istället för att fokusera på ”det rätta sättet”, vågar växla mellan 
olika perspektiv, testa nya metoder och reflektera över valda perspektiv och metoders begränsningar 
och möjligheter då de löser exempelvis matematiska problem (Skolverket, 2011c, s. 7). En sådan 
reflektion genererar en tilltro till det egna tänkandet hos elever. 
 
2.3 Teori om mindset  
 
2.3.1 Implicita teorier 
 
Alla människor bär på implicita teorier som de, oftast omedvetet, styrs av när de fattar beslut eller 
utför handlingar i sin vardag. Dessa implicita teorier täcker ett brett spektrum av mänskliga 
egenskaper och förmågor (exempelvis kreativitet, intelligens och omtänksamhet). De implicita 
teorierna utgör ett ramverk för hur människan, med utgångspunkt i det sunda förnuftet, skapar mening 
i eller gör förutsägelser om olika händelser som sker i världen. Då människor sällan är medvetna om 
dessa implicita teorier är de även omedvetna om många av besluten som dagligen tas med 
utgångspunkt i dem (Yeager & Dweck, 2012, s. 303). 
 
Det har bedrivits mycket forskning om människans implicita teorier inom skolforskningen. I 
sammanhang där elevers mindset undersöks åsyftas människans ”core assumptions about the 
malleability of personal qualities.” (Yeager & Dweck, 2012, s. 303). I dessa sammanhang talas det 
om att människan antingen har mer av en fixed/entity theory (statisk/enhetlig teori på svenska) eller 
av en malleable/incremental theory (dynamisk/inkrementell teori på svenska). I forskningen om 
mindset förekommer både termerna entity- eller incremental theory och de av Dweck (2015) senare 
framtagna termerna fixed respektive growth mindset, vilka på svenska motsvaras av statiskt 
respektive dynamiskt mindset; de olika termerna åsyftar dock samma begrepp. Framöver används 
uteslutande termerna statiskt och dynamiskt mindset eftersom dessa används mer frekvent i den 
modernare forskningen.  
 
2.3.2 Statiskt och dynamiskt mindset 
 
Elevernas implicita teorier om vår hjärnas formbarhet och huruvida våra egenskaper och förmågor är 
medfödda i en viss förutbestämd mängd eller om de går att utveckla, är det som avgör om eleven bär 
på ett statiskt eller ett dynamiskt mindset (Dweck, 2015; Yeager & Dweck, 2012). I den  undersökning 
som det här arbetet beskriver studeras elevers mindset om intelligens. Elever som har ett dynamiskt 
mindset om intelligens, det vill säga implicita teorier om att den intellektuella förmågan är formbar 
och kan växa och utvecklas över tid, uppvisar ofta en inställning liknande den som skildras av 
styrdokumenten i föregående avsnitt (Yeager & Dweck, 2012, ss. 303-304). Dessa elever har en 
inställning som ger upphov till en värld, full av möjligheter att utvecklas; en värld där 
ansträngningarna blir en värdefull hjälp till att lära och att växa. Motsatsen återfinns hos eleverna 
med ett statiskt mindset om intelligens, vilka har en implicit teori om att människans intelligens är 
statisk och att varje individ har en begränsad och oföränderlig mängd av intelligens som är 
förutbestämd från födseln. För dessa elever utgör prestationerna under skoltiden ett rent försvarsspel. 
Elever med ett statiskt mindset lever i en värld där allt, utmaningar, ansträngningar och motgångar, 
utgör tillfällen för att mäta elevens förmågor och därför uppleves de ofta som potentiella hot för deras 
högsta mål – att framstå som smarta. (Yeager & Dweck, 2012, ss. 303-304).  
 
Trots att det ofta talas om att människan antingen har ett statiskt eller ett dynamiskt mindset, är 
människans mindset sällan helt renodlat; elever kan variera i sitt mindset från mer av ett statiskt 
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mindset till mer av ett dynamiskt. I verkligheten kan människans mindset betraktas utifrån ett 
spektrum där ett statiskt respektive ett dynamiskt mindset utgör varsin ände av spektrumet (Yeager 
& Dweck, 2012, s. 303). Men för att underlätta kommer även denna studie att framöver skilja på ett 
statiskt och dynamiskt mindset där människan har antingen det ena eller det andra. Forskningen kring 
mindset täcker ett brett område och det har bland annat undersökt hur elevernas mindset påverkar 
deras inställning till människans personlighet, intelligens och mer specifika förmågor som exempelvis 
matematisk förmåga (Bolsöy, 2016).  Inte heller här är människans mindset alltid konsekvent utan 
kan variera mellan olika områden så att en människa kan ha ett statiskt mindset vad gäller intelligens 
men ett dynamiskt mindset vad gäller personliga egenskaper (Yeager & Dweck, 2012). 
 
2.3.3 Lågpresterande elever och bristande motivation att anstränga sig 
 
Ett statiskt mindset kan utgöra ett hinder för elevers prestationer inom matematikämnet (Bolsöy 
2016). Det finns flera samband mellan elevers mindset, deras motivation till att anstränga sig och 
deras prestationer, där elever med ett statiskt mindset presterar generellt sett sämre och tenderar att 
sänka sina betyg över tid, i högre utsträckning än elever med ett dynamiskt mindset (Rattan, Good, 
& Dweck, 2011, ss. 735-736; Lambert, 2013, s. 55; Blackwell, 2007, s. 251). Att studierna visat att 
elever med ett statiskt mindset är omotiverade, värdesätter den egna ansträngningen lågt och tenderar 
att sänka sina betyg över tid, blir särskilt intressant då det studeras i bredd med svenska elevers 
resultatsänkning i PISA-proven och den efterföljande elevenkäten där det framgår att eleverna 
värdesätter den egna ansträngningen förhållandevis lågt och uppger en jämförbart låg grad av 
motivation (Skolverket, 2015, ss. 6-7). Elevers bristande motivation till att anstränga sig kan orsakas 
av ett statiskt mindset (Yeager & Dweck, 2012). Elever med ett statiskt mindset har generellt lägre 
förväntningar på sin prestationsförmåga och på sina slutgiltiga betyg inom ämnet matematik (Rattan, 
Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736). Elever med ett statiskt mindset värdesätter inte dyrbar 
studiehjälp från lärare och är ointresserade av att utveckla sina strategier (Blackwell, 2007, s. 250) 
vilket kan jämföras med de elever som i elevenkäten uppgett att skolan är slöseri med tid (Skolverket, 
2015, ss. 6-7).  
 
2.3.4 Hur elevers mindset varierar och faktorer som kan påverka det 
 
Resultatet från examensarbete 1 visar huvudsakligen på negativa konsekvenser som följd av ett 
statiskt mindset ( se exempelvis Blackwell, 2007; Davis, 2010; Lambert, 2013; Rattan, Good, & 
Dweck, 2011). Det råder dock delade meningar om i vilken utsträckning dessa konsekvenser faktiskt 
kommer till uttryck. Davis (2010, ss. 338-340) hävdar att konsekvenserna av ett statiskt mindset kan 
variera beroende på omständigheterna omkring eleven och att de negativa konsekvenserna är mindre 
signifikanta eller obefintliga, om de inte befinner sig i en underlägsen eller utmanande situation. 
Studier visar att elevers mindset är som mest avgörande då eleven befinner sig i situationer som är 
utmanande eller okända (Davis, 2010, ss. 338-339; Yeager & Dweck, 2012, s. 304; Blackwell, 2007, 
s. 258).  Rattan, Good, och Dweck (2011, s. 732) finner i sin studie att elever som har ett statiskt 
mindset, liksom elever med ett dynamiskt mindset, kan uppvisa hög grad av motivation och höga 
resultat under förutsättningen att eleverna befinner sig under trygga omständigheter. Rattan, Good 
och Dweck (2011) har mätt elevers mindset i relation med slutbetygen då de avslutat mellanstadiet. 
Syftet var att undersöka hur konsekvenserna av deras mindset utvecklas över tid. Elevernas mindset 
mättes med hjälp av en skala där 1 motsvarade ett renodlat statiskt mindset och 6 ett renodlat 
dynamiskt mindset.  Resultatet på den frågan presenteras i form av ett medelvärde vilket blev 4,45. 
Studien visar inte hur andelen med ett statiskt mindset förändras men däremot framgår det att 
konsekvenserna av ett statiskt mindset (såsom sänkt motivation och låg tilltro till den egna förmågan) 
ökar med tiden (Rattan, Good, & Dweck, 2011, s. 732). Resultatet kan jämföras med det från 
elevenkäten i PISA-proven där en betydligt högre andel (40%) anger sig ha bra självförtroende att 
lära sig matematik i årskurs 4 jämfört med 15% i årskurs 8 och en betydligt högre andel (35%) 
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uppvisar ett dåligt självförtroende i årskurs 8 jämfört med 13% i årskurs 4 (Skolverket, 2012, s. 84). 
Blackwell (2007, s. 258) indikerar att konsekvenserna av ett statiskt mindset inte ger sig till uttryck 
förrän eleverna börjar i högstadiet, vilket bland annat förklaras med att det är i den tuffa och 
prestigefyllda högstadiemiljön som eleverna för första gången möter större och mer långvariga 
utmaningar. I den systematiska litteraturstudien (Bolsöy, 2016) hittades inga studier som undersökte 
yngre elevers mindset inom matematikområdet. Men andra studier som genomförts på yngre barn 
utanför skolsammanhang har visat att de negativa konsekvenserna av ett statiskt mindset förekommer 
även bland yngre barn; barn med ett statiskt mindset uppvisar samma rädsla för att misslyckas och 
väljer lika aktivt bort utmaningar med kommentarer som ”Barn som fötts smarta gör inga misstag” 
(Dweck, 2015, s. 27).  
 
Skolan kan påverka elevers mindset; ett skolsystem som uppmuntrar eleven till att acceptera sina 
svagheter och endast fokusera på sina styrkor kan styra eleven till att anta ett statiskt mindset (Rattan, 
Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736). Konsekvenserna av ett sådant skolsystem kan bli att eleven 
slutar engagera sig och tappar motivationen till att anstränga sig i de ämnen som upplevs som svåra. 
Även kommentarer från lärare till eleverna som ges i syfte att trösta eller berömma elever kan få 
negativa konsekvenser om de ges på fel sätt mindset (Rattan, Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736). 
Kommentarer som åsyftar otillräcklig begåvning (exempelvis ”du kanske inte är en mattemänniska”) 
istället för arbetsprocessen (exempelvis ”du kanske inte har övat tillräckligt”) kan leda till att elever 
får en lägre tilltro till sin matematiska förmåga och blir sämre motiverade till att anstränga sig. 
Detsamma gäller elever som endast får motta beröm för sin begåvning ”du är smart” istället för 
arbetsprocessen ”du har jobbat hårt” (Rattan, Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736).  
 
Det finns studier som har genomfört interventioner med syfte att manipulera elevernas mindset till 
dynamiskt, vilka kan uppvisa positiva förändringar för hela skolklasser där eleverna börjat prestera 
bättre, höjt sina betyg och uppvisat förhöjd motivation samt ökad ansträngning och uthållighet under 
lektionerna. Även deras reaktion på utmaningar (exempelvis svåra matematiska uppgifter) och 
misslyckanden har ändrats i en positiv riktning (Lambert, 2013, ss. 54-55; Blackwell, 2007, s. 256).  
Men en implementering av ett dynamiskt mindset kan aldrig ses som avklarad då resultatet av en 
sådan förändring kan förändras; en implementering bör alltså ses som en ständigt pågående process 
(Lambert, 2013, s. 55). Därför är det också av största vikt att skolan varje dag arbetar för att bibehålla 
ett dynamiskt mindset bland eleverna eller vad än viktigare är - att motverka ett statiskt mindset. 
 
3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att med stöd av teori om statiskt- och dynamiskt mindset, få kunskap om vilken 
inställning elever i årskurs tre har till sitt lärande och sina prestationer samt sina möjligheter till att 
utvecklas inom ämnet matematik. 
  
Syftet konkretiseras i följande frågeställning: 
 

• I vilken utsträckning förekommer ett statiskt mindset hos elever i årskurs 3? 
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4 Teoretiskt ramverk 
 
Människans mindset utgörs av implicita teorier vilket innebär att vi sällan är medvetna om dessa och 
än mer sällan är medvetna om hur våra mindset påverkar oss (Yeager & Dweck, 2012). Inom 
matematikämnet är det vanligt att mäta elevers mindset genom att ställa frågor om deras inställning 
till intellektet (Rattan, Good, & Dweck, 2011, s. 732). Att undersöka yngre elevers inställning kan bli 
problematiskt då de kan ha svårt att svara för sin inställning (Eliasson, 2013). Den undersökning som 
det här arbetet beskriver undviker problemet genom att de frågor som efterfrågar elevernas inställning 
till intelligens kompletteras med frågor som mäter konsekvenserna av deras mindset i olika områden 
där deras mindset kan ges till känna (såsom områdena utmaningar och mål). Det är möjligt då det 
redan finns mycket forskning om konsekvenserna av ett statiskt mindset. För att begränsa 
enkätundersökningens omfång och för att säkerställa områdenas relevans och att ett vetenskapligt 
underlag finns för de områden som används, har de valts utifrån vilka som är vanligast förekommande 
i tidigare forskning om mindset, inom matematikämnet. Operationaliseringen beskrivs närmare i 
avsnittet 5.6.1 Inledande analys – operationalisering. De utvalda områdena är, utöver intelligens, 
områdena framgångar/motgångar, att be om hjälp, ansträngning, mål och utmaningar. De utvalda 
områdena beskrivs i styckena som följer och rubrikerna för styckena motsvarar det område som 
beskrivs. Områdena, som egentligen ofta överlappar varandra, beskrivs separat för att följa enkätens 
uppbyggnad.  Uppdelningen innebär dock att viss upprepning förekommer. 
 
4.1 Elevers inställning till intelligens 
 
I denna rapport studeras elevers mindset om intelligens. Ett statiskt mindset, i detta avseende, innebär 
en inställning om att vårt intellekt är statiskt, i den bemärkelsen att varje individ har en begränsad och 
oföränderlig mängd av intelligens. Människans prestationer blir ett resultat av den medfödda 
begåvningen och kan inte påverkas desto mer av egna gärningar som ansträngning eller övning 
(Dweck, 2015, s. 15). Elever med ett statiskt mindset instämmer med påståenden som ”You have a 
certain amount of math intelligence and you can't really do much to change it” (Rattan, Good, & 
Dweck, 2011, s. 732).  Ett dynamisk mindset däremot utgör teorin om att den intellektuella förmågan 
är formbar och kan växa och utvecklas över tid. (Yeager & Dweck, 2012, s. 303). Elever som har ett 
dynamiskt mindset motsäger inte att vi har en del medfödda, grundläggande egenskaper eller olika 
förutsättningar i livet. Däremot menar de att människan oavsett dessa förutsättningar, alltid har en 
möjlighet att förändras och utvecklas med hjälp av hårt arbete och erfarenhet (Dweck, 2015, s. 15). 
En beskrivning av hur olika människans upplevelse av omvärlden kan bli beroende på utifrån vilket 
mindset hen tolkar sin omvärld, återges i citatet som följer:  
 

” The entity theory [statiskt mindset] world is about measuring your ability, and everything (challenging 
tasks, effort, setbacks) measures your ability. It is a world of threats and defences. The incremental 
[dynamiska] world is about learning and growth, and everything (challenges, effort, setbacks) is being 
helpful to learn and grow. It is a world of opportunities to improve.” (Yeager & Dweck, 2012, s. 304)  

 
4.2 Framgångar och motgångar  
 
Elevers mindset styr deras inställning till och reaktioner på såväl de framgångar som de motgångar 
de möter under matematiklektionerna. Elever med ett statiskt mindset väljer att förklara människas 
framgång och motgång i termer om begåvning och obegåvning (Dweck, 2015, s. 36).  De menar att 
en smart människa aldrig gör några fel. För elever med ett statiskt mindset handlar framgång om att 
blir klar snabbt, att med enkelhet utföra en uppgift som andra upplever som svår och att uppvisa 
perfekta resultat. För elever med dynamiskt mindset innebär framgång att med hjälp av ansträngning 
lyckas lösa svåra uppgifter, att övervinna utmaningar och att förstå sådant de tidigare inte förstått 
(Dweck, 2015, s. 36). Vilken inställning eleven har framgår ofta i den feedback de ger till andra.  
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Elever som bär på ett statiskt mindset är mer benägna att kommentera elever med termer som smart 
eller begåvad och att bemöta elever som misslyckats med tröst snarare än feedback. Personer med ett 
statiskt mindset ger oftare”comfort feedback” exempelvis tröstande kommentarer som ”I want to 
assure you that I know you are a talented student in general — it's just not the case that everyone is a 
“math person.”. Dessa kommentarer tenderar dock att sänka elevernas förväntningar på sina 
prestationer och sänka deras motivation till att anstränga sig. Att föredra är istället”strategy 
feedback”, exempelvis ”I want to assure you that I know that you are a talented student in general. I 
want you to change your study strategies and consider working with a tutor”, vilket speglar ett 
dynamiskt mindset (Rattan, Good, & Dweck, 2011, ss. 734-735).   
 
Elever med ett statiskt mindset väljer oftare att förklara ett lågt resultat på ett matteprov med bristande 
begåvning i jämförelse med elever med ett dynamiskt mindset som snarare väljer att förklara det med 
bristande ansträngning (Rattan, Good, & Dweck, 2011). Konsekvensen blir att de med ett statiskt 
mindset ofta väljer att ge upp i mötet med motgångar till skillnad från elever med ett dynamiskt 
mindset vilka tvärtemot reagerar med att kämpa hårdare eller att se över och förbättra sina 
inlärningsstrategier (Blackwell, 2007, s. 250; Yeager & Dweck, 2012, s. 304). Då elever övergår från 
ett statiskt till ett dynamiskt mindset ökar deras uthållighet i motgångar (Lambert, 2013, ss. 54-55).  
 
4.3 Be om hjälp 
 
Elever med ett statiskt mindset värdesätter inte hjälp från lärare eller möjligheten att se över och 
utveckla sina strategier i samma mån som elever med ett dynamiskt mindset (Blackwell, 2007, s. 
250). Då elever som haft ett statiskt mindset manipulerats till att anta ett dynamiskt mindset har deras 
inställning förändrats till att de börjat värdesätta den hjälp de kan få (Blackwell, 2007, s. 256). Även 
Lambert (2013) beskriver positiva konsekvenser som följd av en intervention där elever bytt från 
statiskt till dynamiskt mindset. Elever som tidigare nedvärderat hjälpen börjar uppmuntra andra elever 
att söka hjälp med kommentarer som ” Do not be afraid to seek help from a teacher or a friend” och 
”When seeking help do not just look for the answer; look for the technique” (Lambert, 2013, s. 56). 
 
4.4 Ansträngning 
 
Det som skiljer elever som anser att ansträngningen är en nyckel till framgång från dem som anser 
att det är ett tecken på att den egna begåvningen inte räcker till, är ofta deras mindset, där de första 
har ett dynamiskt mindset och de senare ett statiskt mindset (Yeager & Dweck, 2012, s. 304; 
Blackwell, 2007). För elever med ett statiskt mindset innebär det att deras intelligens ifrågasätts om 
de tvingas anstränga sig för att prestera (Dweck, 2015, s. 3). Studier visar att elever med ett dynamiskt 
mindset har en positiv inställning till ansträngningar, till skillnad från elever med ett statiskt mindset 
som inte alls värdesätter hårt arbete utan anser att den egna ansträngningen spelar en obetydande roll 
för deras prestation (Blackwell, 2007, s. 253). I studier där elever manipulerats till att anta ett statiskt 
mindset har det visat sig att dessa fått lägre förväntningar på sin prestationsförmåga och på sina 
slutgiltiga betyg inom ämnet matematik, vilket fått som konsekvens att de känner sig mindre 
motiverade att anstränga sig på vägen dit och att all ansträngning betraktas som meningslös (Rattan, 
Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736). 
 
4.5 Mål 
 
En del elever strävar efter att framstå som smarta medan andra vill lära sig och utvecklas; vad som 
avgör vilket mål du har med din prestation kan omedvetet styras av ditt mindset. För elever med ett 
statiskt mindset, blir det väldigt viktigt att värna om sin ”stämpel” varför målet med utbildningen blir 
att framstå som smart eller att undvika att framstå som osmarta (Blackwell, 2007). Elever med ett 
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statiskt mindset upplever att man framstår som smart genom att undvika att göra fel, bli klar snabbt, 
utföra alla uppgifter med enkelhet (särskilt dem som andra upplever som svåra) och att alltid uppvisa 
perfekta resultat (Dweck, 2015, s. 36). Elever med ett dynamiskt mindset kan istället fokusera på sitt 
mål att lära sig och att utvecklas (Blackwell, 2007).  För dem innebär framgång att med hjälp av 
ansträngning lyckas lösa svåra uppgifter, att övervinna utmaningar och att förstå sådant de inte 
tidigare förstått (Dweck, 2015, s. 36). Med andra ord har elever med ett statiskt mindset ”performance 
goals” medan elever med ett dynamiskt mindset har ”mastery/learning goals.” (Blackwell, 2007). 
Elever med ett statiskt mindset upprättar i huvudsak mål där prestationen snarare än 
kunskapsutvecklingen står i fokus (Vogler och Bacens 2007, s. 28). 
 
4.6 Utmaningar  
 
När en elev möter en utmaning spelar elevens mindset en avgörande roll för huruvida eleven väljer 
att anta utmaningen eller att genom olika medel försöka undkomma utmaningen. I utmanande 
situationer framhålls den egna ansträngningen som ett potentiellt verktyg för att övervinna 
utmaningen betydligt oftare av elever med ett dynamiskt mindset än av elever med ett statiskt mindset 
(Blackwell, 2007, s. 250; Lambert, 2013, s. 5; Davis, 2010, ss. 338-339). För elever som har ett 
statiskt mindset utgör utmaningarna ett hot mot deras självkänsla varför de undviker alla typer av 
utmaningar och därmed också riskerar att gå miste om värdefulla inlärningstillfällen om de befarar 
att dessa ska kunna avslöja brister hos dem (Hong, 1999). Elever med ett statiskt mindset söker efter 
lättnådd framgång; uppgifter som är lätta att lösa utan någon större ansträngning inger dessa elever 
känslan av att de är smarta (Dweck, 2015, s. 3). Som konsekvens av att elever med ett statiskt mindset 
oftast har ”performance goals” väljer de i mötet med utmaningar att uppvisa beteenden som 
hjälplöshet eller uppgivenhet (Vogler & Bacens 2007, s. 28). 
 
5 Metod  
 
Kapitlet inleds med att beskriva metodvalet och dess möjligheter och begränsningar. Därefter 
beskrivs enkätens och enkätfrågornas utformande följt av en beskrivning av den granskning enkäten 
genomgått. Vidare beskrivs studiens population och de urval som gjorts. Forskningsetiska 
överväganden klargörs. Därefter beskrivs enkätundersökningens genomförande. Slutningen beskrivs 
genomförandet av analysen vilken skett i två steg; innan datainsamlingen, i samband med att det 
teoretiska ramverket och enkätfrågorna skapats, och efter datainsamlingen då insamlat material 
analyserats. 
 
5.1 Val av metod  
 
Då syftet med undersökningen är att undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer 
bland elever i årskurs 3, har enkäter valts som metod för insamling av data. Undersökningens syfte 
kräver en metod som kan nå ut till en stor population och ge ett resultat som kan svara för en större 
grupp människor vilket är möjligt med kvantitativ metod (Eliasson, 2013, s. 30). En kvantitativ metod 
lämpar sig när avsikten är att undersöka förekomsten och utbredningen av olika inställningar bland 
de tillfrågade (Eliasson, 2013, s. 28). För att möjliggöra en sådan undersökning och för att säkerställa 
ett rättvisande resultat får inte bortfallet bli för stort, vilket ställer krav på ett tillvägagångssätt som 
genererar flest möjliga svar inom ramen för de befintliga resurserna. Inom kvantitativ metod är 
intervju- och enkätundersökningar de vanligaste tillvägagångssätten. Intervjuundersökningar är mer 
tidskrävande varför enkätundersökningar använts i detta arbete (Eliasson, 2013, s. 28). 
 
5.1.1 Enkätundersökning 
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Enkäter efterliknar till stor del personliga intervjuer med den största skillnaden att respondenten själv 
fyller i sina svar (Trost, 2012, s. 9); allt ansvar hamnar därmed hos respondenten att läsa frågorna, 
förstå dem och att besvara den. För att kunna nå ut till så många individer som möjligt, men samtidigt 
kunna underlätta för de unga eleverna att besvara enkäten, genomfördes gruppenkäter (hela 
skolklasser medverkar istället för enstaka elever från varje klass) där forskaren närvarade under 
genomförandet (Trost, 2012, s. 10). Detta möjliggjorde en kort introduktion där de tillfrågade 
motiverades till att svara och gavs möjlighet att ställa frågor men det eliminerade också risken för 
missförstånd eller att elevernas läskunskaper blev ett hinder, genom att frågorna kunde uppläsas för 
eleverna i samband med att de besvarades (Eliasson, 2013, s. 29). 
 
5.2 Enkätens utformning 
 
Enkäten som har använts i den här studien har skapats manuellt i ett Worddokument och utformats 
utifrån specifika rekommendationer som säkerställer enkätens kvalité. I Eliasson (2013, s. 40) och 
Larsen (2009, s. 49) återfinns färdiga checklistor vilka varit till stor hjälp i utformandet av enkäten, 
men även Ejlertsson (2014) och Trost (2012) gav en del råd som kunnat användas för att säkerställa 
enkätens kvalité. Dessa råd innefattar både utformandet av detaljerna (frågor och svarsalternativ) samt 
enkäten som helhet (språk, design och layout). 
 
Enkäten utgörs av två A-4 sidor och den innehåller totalt 11 frågor, det innebar att hela 
enkätundersökningen, inklusive introduktionen och högläsning av frågorna, tog 30 minuter att 
besvara vilket i pilotundersökningen bedömdes vara lagom; den var inte så lång att den tröttade ut 
respondenten men inte heller så kort att den blev otillräcklig rent innehållsmässigt (Ejlertsson, 2014, 
ss. 41-42). 
 
Enkätens design och layout övervägdes noga för att enkäten inte skulle upplevas för kompakt men 
inte heller bli för lång (Ejlertsson, 2014, s. 99). Vidare anpassades designen till den unga målgruppen 
genom att innehålla färger och former. Det underlättade när eleverna skulle besvara frågorna och 
möjliggjorde instruktioner som ”fyll i den gröna rutan (sant) om du håller med eller den röda rutan 
(falskt) om du inte håller med.  
 
Med stöd av en pilotundersökning och tre lärare som ombads att granska enkäten kunde språket 
anpassas till målgruppen (Ejlertsson, 2014, s. 52). Anpassningar gjordes där teoretiska begrepp eller 
andra avancerade termer antingen ersattes av mer lättförstådda synonymer (exempelvis ersattes 
”intelligent” av termen ”smart”) eller förklarades i samband med att frågan upplästes (exempelvis 
”det är inget jag kan påverka” förklarades i sitt sammanhang med ”det är inget jag kan göra något 
åt”).  
 
Enkäten innehöll genomgående fasta svarsalternativ för att inte låta respondenterna hindras av 
bristande skrivkunskaper och för att hjälpa de unga eleverna, som ofta kan uppleva osäkerhet om sin 
inställning, att ta ställning i frågorna (Trost, 2012, s. 72). Dessutom underlättade de fasta 
svarsalternativen för den efterföljande analysen i och med att de gjorde enkäten mer strukturerad 
(Trost, 2012, s. 74). Enkäten bestod av frågor och svarsalternativ av olika längd, och av olika karaktär; 
neutrala frågor i den mening att svarsalternativen utgjorde varandras motpoler (Ejlertsson, 2014, s. 
56) och värderande påståenden där respondenten fick ta ställning genom att hålla med om påståendet 
eller inte (Ejlertsson, 2014, ss. 56-57). På så vis kunde både elevernas inställning och reaktion till 
varje variabel mätas. Varje område innehöll minst tre frågor som mätte samma variabel, för att 
säkerställa svarens tillförlitlighet och för att kontrollera att eleverna var konsekventa i sina svar 
(Larsen, 2009, s. 50). De olika frågorna och svarsalternativen formulerades på totalt tre olika sätt och 
för att underlätta för respondenten var dessa sätt enhetliga genom hela enkäten (Ejlertsson, 2014, ss. 
79,101).  
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5.2.1 Enkätfrågorna 
 
Frågorna på enkätens första sida (enkätfråga 1-P6, Bilaga 1) motsvarar områdena intelligens samt 
framgång/motgång och mäter elevernas mindset genom att ställa frågor om deras inställning till 
intellektet. Frågorna utformades med utgångspunkt i färdiga frågor från en studie utförd av Rattan, 
Good och Dweck (2011). I studien har elevers mindset mätts genom att låta dem ta ställning till olika 
påståenden och besvara frågor om hur avgörande olika faktorer (såsom hårt arbete eller begåvning) 
är för elevers framgångar eller motgångar. Påståendena fick eleverna besvara med ”agree” eller 
”disagree”. Påståendena som använts i enkäten efterliknar dem som använts av (Rattan, Good, & 
Dweck, 2011), men språket har översatts till svenska och förenklats för att bättre anpassas till den 
unga målgruppen. Ett exempel på en sådan fråga är ”You have a certain amount of math inteligence 
and you can´t really do much to change it”. Denna fråga motsvarades av enkätfråga 1 och P1 (se 
bilaga 1).  
 
Frågor där eleverna ombeds skriva i en procentsats för hur avgörande olika faktorer är för framgång 
och motgång, är vanligt förekommande i sammanhang där elevernas mindset undersöks (se 
exempelvis Rattan, Good, & Dweck (2011)). Liknande frågor finns i enkäten men med anpassningen 
att procent ersatts med 3 rutor vilka eleverna fått måla. Ett exempel på en sådan fråga är ”Her grade 
on the test = __ % lack of hard work + __% lack of math intelligence (Rattan, Good, & Dweck, 2011) 
denna fråga motsvaras av enkätfråga 2 och 4 (se bilaga 1).  
 
Frågorna på enkätens andra sida (enkätfråga 6-11, Bilaga 1), har en kompletterande funktion, (se 
avsnitt 4 teoretiskt ramverk) och representerar områdena be om hjälp, ansträngning, mål och 
utmaningar. Här mäts elevernas mindset genom att efterfråga deras inställning och reaktion inom de 
utvalda områdena. Frågorna i respektive område grundar sig i den forskning som finns i avsnittet 
teoretiskt ramverk. 
 
De neutrala frågorna har antingen två fasta svarsalternativ som utgör varandras motpoler (figur 1) 
eller en skala där eleverna fick måla 1–3 rutor av en eller två färger beroende på hur de tog ställning 
(figur 2).  
 
Figur 1Enkätfråga 1 

1. Tänk på en person som är jättesmart. (T.ex. någon klasskompis.) Varför är han eller hon så 
smart? 

□  Man blir smart, om man t.ex. övar och lär sig 
o  Man föds smart, det är inget man kan påverka 

Denna frågetyp innehöll alltid två svarsalternativ vilka representerade de två värdena dynamiskt 
mindset (alt 1 □) respektive statiskt mindset (alternativ 2 O).  
 
Figur 2 Enkätfråga 2 

2. Tänk dig att eran klass har gjort ett matteprov och Sara och Viktor fick bäst resultat 
i klassen. Varför gick det så bra för dom? 

För att dom övat och lärt sig      För att dom är smarta 
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Denna frågetyp, där eleverna fick ta ställning genom att måla 1–3 rutor av färgen blå och/eller gul, 
kunde ge 4 olika svar (se alt 1–4, Figur 3). En del elever valde att måla hälften gult och hälften blått 
(se alt 5, Figur 3) men dessa svar var ogiltiga.   
 
Figur 3 Svarsalternativ på enkätfråga 2 och 4 

1    2    3    4    5     

 
• Alt 1. 3/3 Statiskt mindset 
• Alt 2 2/3 Statiskt mindset 1/3 Dynamiskt mindset 
• Alt 3 2/3 Dynamiskt mindset 1/3 Statiskt mindset  
• Alt 4 3/3 Dynamiskt mindset 
• Alt 5 Hälften statiskt och hälften Dynamiskt mindset, Ogiltigt svarsalternativ 

 
De värderande frågorna är påståenden där eleverna fått kryssa för sant eller falskt. (Figur 4).  
 

Figur 4 Enkätfrågorna P1 och P2 

P1 Antingen så är jag smart eller inte, det är inget jag kan påverka Sant Falskt 

P2 Världens smartaste människa har aldrig behövt öva för att bli smart Sant Falskt 

 
5.2.2 Pilotundersökning 
 
När enkäten betraktades som klar skickades den till 3 lärare för granskning samt prövades genom en 
pilotundersökning, vilket är en provundersökning som helst genomförs med personer som tillhör den 
rätta målgruppen men inte utvalts för studien. Pilotundersökningen innefattade endast ett fåtal 
personer vilket möjliggjorde en dialog där testpersonerna kunde lämna sina synpunkter på enkätens 
utformning och upplägg (Eliasson, 2013, ss. 41-42). Efter kontakt med elevernas lärare och 
vårdnadshavare genomfördes en pilotundersökning med 2 elever i årkurs 3 (av 4 anmälda; två elever 
var frånvarande). Pilotundersökningen efterliknande genomförandet av enkätundersökningen och 
inleddes med en introduktion, varpå frågorna upplästes och besvarades en i taget. Skillnaden var den 
dialog som fördes i anslutning till varje fråga där elevernas förståelse för frågorna och eventuella 
synpunkter lyftes fram (Eliasson, 2013, ss. 41-42). 
 
5.3 Population och urval  
 
Med utgångspunkt i undersökningens syfte utvaldes en lämplig population (den grupp som ska 
undersökas) vilken här utgörs av alla elever i årkurs 3 (764 elever, jämn fördelning mellan könen 357 
flickor och 407 pojkar) i en mellanstor kommun i norra Sverige. Bristande resurser såsom pengar och 
tid, gjorde det nödvändigt att göra ett urval (Trost, 2012, ss. 37-38). Ett stickprov gjordes, där ett 
bestämt antal individer från populationen valdes ut (Eliasson, 2013, ss. 44-45). För att insamlade data 
ska kunna anses representativt för hela populationen krävs ett representativt urval, där de utvalda 
tillsammans är som en miniatyr av populationen (Trost, 2012, s. 29). Skolorna i den aktuella 
kommunen är indelade i åtta geografiska områden och därför föll valet naturligt att välja en skolklass 
utifrån varje område, vilket innebär att ett klusterurval, där urvalet sker med hänsyn till spridningen 
av variabler som geografisk eller socioekonomisk härkomst, gjordes i ett första steg (Eliasson, 2013, 
ss. 22-23). I nästa steg gjordes ett obundet slumpmässigt urval där en skolklass från varje område 
lottades fram. Ett obundet slumpmässigt urval ger den högsta reliabiliteten och trovärdigheten då 
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avsikten, liksom i denna studie, är att säga något om populationen i sin helhet och att få ett resultat 
som gäller för hela populationen (Eliasson, 2013, s. 47). 
 
5.4 Forskningsetiska överväganden  
 
I all forskning som inkluderar människor finns det en del etiska regler och riktlinjer för forskaren att 
förhålla sig till. De fyra huvudkraven som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002) är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna 
undersökning har de fyra huvudkraven från (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) tagits i beaktning genom 
följande åtgärder:   
 
Av hänsyn till informationskravet, erhöll samtliga elever tillsammans med vårdnadshavare, samt 
ansvariga klassföreståndare ett informationsbrev (bilaga 3 och 4) innan undersökningen, med 
information om arbetets syfte samt varför de blivit tillfrågade att delta. I brevet lämnades även 
kontaktuppgifterna till forskaren följt av en uppmaning att ta kontakt med forskaren om de önskade 
att få mer information eller om de hade några frågor. Samtyckeskravet beaktades genom att varje elev 
och vårdnadshavare fick fylla i ett formulär där de antingen kunde ge samtycke till elevens medverkan 
i undersökningen eller välja att avstå, utan krav på att ange orsak. Vidare gavs information om att 
eleverna deltog frivilligt och att de när som helst kunde välja avbryta sin medverkan, i både 
informationsbrevet och den muntliga introduktionen. De deltagande eleverna uppmanades att inte 
skriva namn på sina enkäter och därför kan inte enskilda elever kopplas till de besvarade enkäterna, 
vilket det även upplystes om i informationsbrevet. För att ge det insamlade materialet konfidentialitet 
har det förvarats oåtkomligt för oberörda (konfidentialitetskravet) och endast använts till den berörda 
undersökningen (nyttjandekravet). Efter att undersökningen genomförts och examensarbetet 
godkänts raderas allt insamlat material. Informationen om de fyra huvudkraven lämnades även i den 
muntliga introduktionen av enkäten som hölls av forskaren inför varje genomförande av 
enkätundersökningen.  
 
5.5 Genomförande  
 
En skolklass från varje geografiskt skolområde inom kommunen tillfrågades att delta och den berörda 
klassläraren kontaktades via telefon. Om läraren inte var tillgänglig kontaktades läraren vid ett senare 
tillfälle alternativt att läraren ombads att ringa upp. Samtliga lärare godkände att deras klass fick delta 
i enkätundersökningen. En lärare avböjde dock i sista stund på grund av tidsbrist varpå en ny skolklass 
inom samma område valdes in. 
I samråd med klassläraren bokades ett datum för genomförandet av enkätundersökningen och därefter 
mailades två infobrev (bilaga 3 och 4) till läraren, varav det ena riktade sig till klassläraren och det 
andra till eleven och elevens vårdnadshavare. Detta brev skickades hem med eleven eller mailades 
direkt till vårdnadshavaren, vilket sköttes av klassläraren. Infobreven innehöll en blankett där 
vårdnadshavare tillsammans med eleven ombads ta ställning till om eleven fick medverka/avstå från 
undersökningen. Innan datumet för genomförandet av enkätundersökningen mottog klasslärarna en 
mailpåminnelse (Eliasson, 2013, s. 29) om att samla in svar från eleverna. I samband med detta 
mailutskick gjordes det en del tidsombokningar om antalet svar som kommit in var för få. Detta var 
dock inte möjligt för de skolklasser som inbokats sent.  
 
När det var dags för enkätundersökningen besöktes skolklasserna och de insamlade lapparna 
kontrollerades, varpå de elever som valt att avstå eller av annan orsak inte deltog, lämnade 
klassrummet. Enkätundersökningen inleddes med en introduktion, vilken innehöll en presentation av 
forskaren, undersökningen och enkäten samt information om de forskningsetiska reglerna. Därefter 
upplästes frågorna muntligen, en i taget, varpå eleverna fick besvara dem och ställa eventuella frågor 
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om de inte förstod. I slutet samlades enkäterna in. Direkt efter varje enkätundersökning antecknades 
reflektioner om enkätundersökningen genomförande.  
 
När frågor om mindset behandlas finns risken att respondenterna inte svarar utifrån sina egna tankar 
utan väljer det som upplevs som mest ”rätt”, så kallade ”socialt önskvärda svar” (Ejlertsson, 2014, s. 
69). I denna undersökning kan svarsalternativen som representerar ett dynamiskt mindset upplevas 
som ”socialt önskvärda” och därför gjordes en rad åtgärder för att förebygga problemet; eleverna 
upplystes om det faktum att de inte skulle skriva sina namn utan deltog anonymt samt att det inte 
fanns något facit utan att det enda rätta svaret var deras egen tanke. Vidare uppmanades eleverna att 
titta upp på läraren så fort de svarat för att undvika att de kollade på varandras svar. Denna handling 
utgjorde även ett tecken på att eleverna var redo för nästa fråga.  
 
5.6 Bortfallsanalys 
 
En fastställning av hur många som svarat i förhållande till antalet tillfrågade har gjorts genom att 
antalet personer som svarat dividerats med antalet personer i urvalet. Det finns ingen regel på hur hög 
svarsprocenten bör vara (Larsen, 2009, s. 53) men delaktigheten i enkätundersökningar har minskat 
markant från att för 40 år sedan ha kunnat ligga på 90% till att sällan uppnå 70% eller ens 50% 
svarsprocent, idag (Ejlertsson, 2014, s. 13). 
 
Tabell 2. Bortfallsanalys 

Skola 
Totalt antal 
elever 

Totalt 
delaktiga 

totalt 
avstod 

Avstod 
på 
lappen 

Avstod pga. 
sjukdom/ 
ledighet Ej svarat 

Avstod 
pga. annat 
modersmål 

1 20 17  3 1   1 1 
2 24 19  5 4   1   
3 21 16  5 4 1     
4 24 17  7 5 2     
5 14 12  2   1   1 
6 11 9  2   1 1   
7 27 22  5 2 1 2   
8 29 13 16   1 15   
Totalt  170 125 45 16 7 20 2 
Svarsprocent   0,735294 0,264706 0,094118 0,041176 0,117647 0,011765 
    73,50% 26,50% 9,40% 4,10% 11,80% 1,20% 

 
Till att börja med tillfrågades åtta skolklasser. Av dessa valde en skolklass att avstå. Men då 
undersökningen inte ställde krav på vilka skolklasser som skulle delta utan snarare att maximera 
antalet delaktiga var det möjligt att välja in en ny skolklass (se rödmarkerad), vilket innebar att totalt 
åtta skolklasser deltog. Skolklasserna varierade i elevantal (från 11–29 elever per skolklass) vilket 
gav totalt 170 tillfrågade elever. Av dessa elever besvarade totalt 125 elever enkäten. Den totala 
svarsfrekvensen blev därmed 73,5 % med ett bortfall på 26,5%. Orsakerna till bortfallet var 
övervägande att eleverna inte lämnat in svaren (20 elever) eller valt att avstå (16 elever), övriga 
orsaker var att eleven inte behärskade svenska (2 elever) eller att de var frånvarande då 
undersökningen ägde rum (7 elever).  
 
5.7 Analys 
 
I detta avsnitt presenteras först den analys som ligger till grund för det teoretiska ramverket. Därefter 
presenteras databearbetning och dataanalys följt av en beskrivning av resultatets upplägg.   
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5.7.1 Analysmetod steg 1 – operationalisering 
 
I den här studien påbörjades analysen redan innan datainsamlingen genom en operationalisering som 
gjorts för att ta fram områdena, vilka återfinns i det teoretiska ramverket och enkäten, samt de 
svarsalternativ som använts inom varje område i enkäten. 
 
Operationaliseringen inleddes med att resultatet från tidigare studier om mindset lästes ingående för 
att få en överblick över inom vilka områden konsekvenserna av elevernas mindset har undersökts. De 
vanligaste områdena dokumenterades i kolumnen områden (se tabell 1). De utvalda områdena blev: 
intelligens och framgång/motgång (enkätfråga 1-P6), be om hjälp (enkätfråga 6-P8), ansträngning 
(enkätfråga 7-P10), mål (enkätfråga 8-P12), och utmaningar (enkätfråga 9–11). Eftersom studien 
avsett att mäta elevernas mindset var värdena på varje fråga ett statiskt respektive ett dynamiskt 
mindset. Nästa steg i operationaliseringen blev därför att urskilja lämpliga indikatorer för ett statiskt 
respektive ett dynamiskt mindset inom varje område. De studier som innehöll de utvalda områdena 
genomlästes ytterligare en gång och de effekter eller konsekvenser som kunnat härledas till elevernas 
mindset dokumenterades i kolumnen alternativ (tabell 1) och uppdelades i två rader, en för statiskt 
mindset och en för dynamiskt mindset. Därefter bestämdes lämpliga indikatorer för alternativen, ett 
för varje värde. Med utgångspunkt i indikatorerna skapades svarsalternativen på frågorna, två fasta 
svarsalternativ per fråga, vilka innehöll en indikator för ett statiskt eller ett dynamiskt mindset. På så 
vis kunde svarsalternativen enkelt kodas till respektive mindset i dataanalysen.  
 
Tabell 1. Exempel från operationaliseringen 

Områden Värden Alternativ Indikator  Teori/frågor från 
tidigare forskning 

Frågor i enkät 

Intelligens Statiskt 
mindset 

Statiskt, Medfött 
Kan inte utvecklas 

Född smart 
 
 

” You have a certain 
amount of math 
inteligence and you can´t 
really do much to change 
it”. 
(Rattan, Good, & 
Dweck, 2011, s. 732) 

Antingen så är 
jag smart eller 
inte det är inget 
jag kan påverka.  
(Enkätfråga P2) 

 Dynamiskt 
mindset 

Dynamiskt,  
Uppnås med övning 
Kan utvecklas 

Smart genom 
övning 
 

Mål Statiskt 
mindset 

Performance goal 
 
Målet är att få bra 
betyg/vara bättre än 
andra 

Bli klar 
snabbt 
 

blir klar snabbt 
(Dweck, 2015, s. 36) 

”Det är viktigare 
att jag blir klar 
snabbt än att jag 
lär mig hur jag 
räknar” 
(Enkätfråga P11)  Dynamiskt 

mindset 
Mastery goal 
 
Målet är att uvecklas 

Utvecklas/lära 
sig 

lära sig och att 
utvecklas.  (Blackwell, 
2007) 

 
5.7.2 Analysmetod steg 2 och databearbetning 
 
I dataanalysen utfördes operationaliseringen i omvänd ordning där samtliga svarsalternativ, med hjälp 
av indikatorerna, kodades till värdena statiskt eller dynamiskt mindset. Därefter sammanställdes 
svaren från de besvarade enkäterna i en tabell som skapades med hjälp av programmet Excel (bilaga 
5 och 6) för att få en översikt över hur eleverna totalt sett svarat på respektive fråga och inom varje 
område. Enkäterna genomlästes fråga för fråga och då räknades först andelen som svarat för ett 
statiskt mindset och sedan andelen som svarat för ett dynamiskt mindset, varpå all data infördes i 
tabellen och eventuella ogiltiga svar noterades (tabell 3, gul kolumn). Då värdena för varje fråga 
infördes kodades samtliga svarsalternativ (bilaga 2) till att antingen vara statiskt (tabell 3, värde S/röd 
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färg) eller dynamiskt (tabell 3, värde D/grön färg). Eftersom enkäterna besvarats gruppvis innehöll 
tabellen en rad för varje skolklass. Svaren från enkäten infördes till tabellen klassvis för att underlätta 
hanteringen av den stora datamängden och kontroll av att ingen data föll bort eller försvann i 
mängden. Men då undersökningen inte har något kvalitativt syfte och sambanden mellan 
skolklasserna inte var relevant för resultatet presenteras endast den totala svarsandelen i diagrammen. 
Ett utdrag av tabellen (tabell 3) presenteras här nedan som exempel: 
 
Tabell 3. Utdrag ur dataöversikten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All data i tabellen analyserades utifrån frågeställningen, ” I vilken utsträckning förekommer ett 
statiskt mindset hos elever i årskurs 3?”. Forskning visar att elevernas mindset kan variera mellan 
olika områden (Yeager & Dweck, 2012). Därför ställdes frågan först till varje område för att se i 
vilken utsträckning ett statiskt mindset finns inom varje område, varför resultatet inledningsvis visar 
separata diagram för de olika områdena från enkäten. Därefter skapades ett gemensamt diagram för 
alla områden och frågan upprepades. Detta diagram möjliggjorde även att eventuella skillnader och 
likheter mellan de olika områdena eller andra utstickande resultat kunde urskiljas.  
Diagrammen presenteras i direkt anslutningen till texten vilket passar då områdena som diagrammen 
representerar endast har ett begränsat antal värden. I den anslutande texten kommenteras diagrammen 
för att hjälpa läsaren att uttyda vad som är av intresse i det presenterade resultatet samt vilken 
betydelse det har för frågeställningen (Eliasson, 2013, s. 71). Där presenteras i vilken utsträckning ett 
statiskt mindset förekommer och eventuella utstickande resultat kommenteras. Frågorna är 
formulerade så att eleven ska tvingas ta ställning antingen för ett statiskt eller dynamiskt mindset, 
därför har svar där eleven valt båda svarsalternativen ogiltigförklarats, liksom frågor där eleven inte 
svarat alls. De ogiltiga svaren ges inget särskilt utrymme i diagrammen utan kommenteras endast i 
den anslutande texten, vilket är möjligt då de är så pass få (Eliasson, 2013, s. 71). Andelen svar som 
borträknas är så pass lågt att det inte anses störa resultatets kvalité. 
 
I fråga 2 och 4 där värdena innehöll skalor slogs kategorierna ihop till två kategorier; en för varje 
mindset för att likna de övriga frågorna och skapa en bättre överblick i analysen (Larsen, 2009, s. 61).  
 
 
  

  
  

Fråga 1   P1  P2  2 

Värden S D S D S D 
S 

3/3 
S 

2/3 
SD 

1,5/1,5 
D 

2/3 
D 

3/3 

Skola 
Antal 
elever                       

Skola 1 22 0 22 17 5 0 22 0 0 1 10 11 
Skola 2 9 0 9 2 7 0 9 0 0 0 2 7 
Skola 3 12 1 11 4 8 1 11 0 0 1 4 7 
Skola 4 17 0 17 8 9 0 17 0 0 0 13 4 
Skola 5 13 0 13 1 12 1 12 1 2 1 2 7 
Skola 6 16 0 16 5 11 0 16 0 0 0 12 4 
Skola 7 19 2 17 12 7 2 17 0 0 1 9 9 
Skola 8 17 3 14 9 8 1 16 2 0 0 10 5 
Totalt 125 6 119 58 67 5 120 3 2 4 62 54 
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6 Resultat  
 
Resultatet presenteras inledningsvis uppdelat i de områden som tagits fram genom 
operationaliseringen, med ett diagram för samtliga frågor inom området. Inom varje område beskrivs 
områdets totala resultat och eventuella utstickande resultatet kommenteras, i den efterföljande texten. 
De frågor som fått ett utstickande resultat presenteras i sin helhet medan övriga frågor finns att läsa i 
sin helhet i enkäten (bilaga 1) och i den kodade enkäten (bilaga 2). Avslutningsvis presenteras 
resultatet från alla områden i ett samlat diagram (diagram 7). Resultatet sammanfattas under rubriken 
huvudresultat. 
 
 
6.1 Inställning till intelligens  
 
Området ”inställning till intelligens” innehåller fler frågor än övriga områden. Frågorna i detta 
område har mätt elevernas mindset direkt, genom att efterfråga deras inställning om intelligens, till 
skillnad från övriga områden som undersökt elevernas inställning till intelligens indirekt genom att 
mäta deras inställning/reaktion inom de utvalda områdena (se teoretiskt ramverk).  
 
Diagram 2 sammanfattar alla frågor och svar från området ”inställning till intelligens” vilket utgör 
första sidan av enkäten (Enkätfrågorna 1-P6).   
 

 
Diagram  1 Resultat från området Intelligens 

 
I diagrammet framgår att ett statiskt mindset återfinns i en låg utsträckning hos elever i årskurs 3. 
Andelen som svarat för ett statiskt mindset ligger uteslutande under 15 elever (på enkätfrågorna 1, 
P2,2,3, P3, P4,4, P5 och P6) med två undantag; enkätfråga P1 och 5 där andelen som svarat för ett 
statiskt mindset utgörs av 58 respektive 40 elever. 
 

På frågan ”Anna är ledsen över det låga resultatet på matteprovet. Hur skulle du trösta Anna?” 
(Enkätfråga 5) har 40 elever svarat ”Du kanske inte kan klara matteuppgifterna, men du är bra på 
annat” (statiskt mindset), vilket är fler elever än i övriga frågor, men det utgör fortfarande en 
minoritet mot de 83 elever som svarat ”Du kanske inte klarade matteuppgifterna ännu, men du kan 
lära dig” (dynamiskt mindset). På påståendet ”Antingen så är jag smart eller inte, det är inget jag 
kan påverka” (Enkätfråga P1) svarade nära hälften, 58 elever, sant (statiskt mindset). 
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6.2 Be om hjälp 
 
Diagram 3 visar alla frågor och svar inom området ”Be om hjälp”, där en fråga efterfrågar deras 
reaktion i en situation där de inte förstår eller är i behov av hjälp och två påståenden efterfrågar deras 
inställning i liknande situationer.  
 

 
Diagram  2 Resultat från området Be om hjälp 

Av diagram 3 framgår att elever i årskurs 3 i övervägande utsträckning bär på ett dynamiskt mindset 
inom området ”be om hjälp”. Andelen som svarat för ett statiskt mindset ligger under 5, av totalt 125 
svar, på samtliga frågor.  
 
6.3 Ansträngning 
 
Inom området ansträngning (diagram 4) utgörs frågorna av en fråga som efterfrågar elevernas 
reaktion i en situation där deras inställning till ansträngning gör sig utmärkande (enkätfråga7) och två 
påståenden där de får ta direkt ställning (enkätfråga P9 och P10). 
 

 
Diagram  3 Resultat från området Ansträngning 

 
Elever i årskurs 3 har i övervägande utsträckning ett dynamiskt mindset inom området ansträngning; 
andelen som svarat för ett dynamiskt mindset är som lägst 117 av 125 elever och svarsandelen som 
representerar ett statiskt mindset är som högst 8 av 125 elever, på samtliga frågor.  
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6.4 Mål  
 
Diagram 5 visar alla frågor och svar inom området ”Mål”, där en fråga efterfrågar deras reaktion i en 
situation där deras mål ges tillkänna och två påståenden efterfrågar deras inställning till vad de har 
för mål med sin inlärning.  
 

  
Diagram  4 Resultat från området Mål 
 
Av diagram 5 framgår att elever i årskurs 3 i övervägande utsträckning bär på ett dynamiskt mindset 
inom området ”mål” då andelen som svarat för ett statiskt mindset ligger under 19 av totalt 125 svar 
på samtliga frågor. Det går dock att uttyda en viss ojämnvikt mellan de olika frågorna där det skiljer 
16 elever som svarat för ett statiskt mindset mellan P12 (19 elever) och P11(3 elever). Ökningen i 
enkätfrågan P12 kan eventuellt förklaras av det faktum att flera elever uttryckte en viss osäkerhet i 
hur frågan skulle tolkas. 
 
6.5 Utmaningar 
 
Det här diagrammet (diagram 6) visar svaren från tre frågor som mäter olika sätt att reagera på när 
eleverna möter en utmaning.  
 

 
Diagram  5 Resultat från området Utmaningar 



 

20 
 

 
Av diagram 6 framgår att elever i årskurs 3 i övervägande utsträckning bär på ett dynamiskt mindset 
inom området ”utmaningar” då andelen som svarat för ett statiskt mindset ligger på under 5, av totalt 
125 svar, (enkätfrågorna 10 och 11) undantaget en av frågorna. 
 
På frågan ”Läraren låter er välja mellan några uppgifter som är olika svåra vilken väljer du?” 
(enkätfråga 9) har en förhållandevis hög andel svarat för ett statiskt mindset. 35 elever har svarat ”Jag 
gillar när det är enkelt, jag tar en lätt” (statiskt mindset) och 88 elever har svarat ”Jag gillar 
utmaningar, jag tar en svår” (dynamiskt mindset). 

6.6 Resultatöversikt och huvudresultat 
 
I diagram 7 presenteras svaren från alla frågorna i enkäten för att ge en helhetsbild av i vilken 
utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i årskurs 3. 
 

 
Diagram  6 Översikt över resultat från alla enkätfrågor 
 
Det kan konstateras att det finns elever som bär på ett statiskt mindset inom alla områden även om 
det förekommer i väldigt låg utsträckning. På majoriteten av frågorna är det mellan 0 elever 
(enkätfråga p8) till 19 elever (enkätfråga P12) av totalt 125 elever som visar på ett statiskt mindset, 
vilket innebär att ett statiskt mindset förekommer i väldigt låg utsträckning bland elever i årskurs 3.  
 
Resultatet skiljer sig inte åt mellan olika områden men däremot skiljer sig resultatet på tre enskilda 
frågor, från övriga frågor. I två av dessa representeras fortfarande ett statiska mindset av en klar 
minoritet 40 (enkätfråga 5) och 35 (enkätfråga 9), men det är ändå värt att notera och orsakerna till 
varför det är fler som svarat för ett statiskt mindset kommer att diskuteras i resultatdiskussonen. 
Slutligen finns det en fråga (P1) som särskilt skiljer sig från mängden då antalet som svarat för ett 
statiskt mindset uppgår till nära hälften då 58 elever svarat för ett statiskt mindset jämfört med 67 
som svarat för ett dynamiskt mindset.  
 
6.6.1 Huvudresultat 
 
I undersökningens målgrupp, elever i årkurs 3, förekommer ett statiskt mindset i väldigt låg 
utsträckning. Detta resultat gäller för samtliga områden som undersökts i enkäten, det är alltså ingen 
skillnad på i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer mellan olika områden. Resultatet 
innebär därmed att majoriteten av eleverna i årskurs 3 huvudsakligen bär på ett dynamiskt mindset. 
Det finns dock några undantag där resultatet skiljer sig genom att eleverna i högre utsträckning 
uppvisar ett statiskt mindset, dessa undantag utgör inte hela områden utan endast enstaka frågor. 
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7 Diskussion  
 
I kapitlet diskuteras den valda undersökningsmetodens begränsningar och möjligheter att uppfylla 
undersökningens syfte vilket varit att undersöka i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer 
bland elever i årskurs 3. Därefter diskuteras undersökningens resultat i relation till tidigare 
erfarenheter och forskning om mindset. Vidare sammanfattas resultatet och slutsatserna i 
konklusionen följt av förslag på fortsatt forskning. 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Det finns ingen metod som är perfekt – alla metoder har sina för- och nackdelar därför får 
undersökningens syfte avgöra vilken metod som ska användas (Trost, 2001, s. 11). Valet av metod 
påverkar undersökningens resultat i olika riktningar och i detta avsnitt är syftet att lyfta fram de 
fördelar och nackdelar som den utvalda metoden, kvantitativ metod, haft i förhållande till studiens 
syfte; att ta reda på vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer i årkurs 3.  
 
Utifrån undersökningens syfte föll valet på en kvantitativ metod vilket innebär att undersökningen 
inte kunnat ge mjuka data; data som går på djupet av personers upplevelser, vilka kan fås genom 
kvalitativa metoder (Larsen 2009, s. 22). Det innebär att resultatet kan upplevas som tunt då det 
innehåller väldigt lite text och inte beskriver några orsakssamband. Men syftet har heller inte varit att 
beskriva några orsakssamband utan att rent kvantitativt ta reda på i vilken utsträckning ett statiskt 
mindset förekommer bland elever i årskurs 3. Detta ställer krav på en metod som kan generera största 
möjliga mängd data, snarare än djupgående data, varvid den kvantitativa metoden som kan nå ut till 
betydligt fler elever, varit fördelaktig (Eliasson, 2013, s. 30). Den stora mängd data som resultatet 
bygger på höjer studiens tillförlitlighet men det skulle lätt bli ohanterligt om det endast presenterats i 
textformat. Här har hårda data den fördelen att de kan kategoriseras och representeras i diagram vilket 
innebär att ett resultat liksom detta, även om det upplevs som tunt, är väl underbyggt, på stora 
mängder data och ändå kan göras lättöverskådligt för läsaren (Larsen, 2009, s. 22). 
Men för att höja tillförlitligheten ytterligare och för att säkerställa att elevernas svar överensstämmer 
med deras reaktioner i verkliga situationer skulle det vara intressant att komplettera den kvantitativa 
datainsamlingen med en kvalitativ, mer djupgående undersökning där exempelvis observation 
används. 
 
För att resultatet från undersökningen ska kunna svara för ett större antal människor än de som 
undersökts och för att säkerställa ett rättvisande resultat får inte bortfallet bli för stort (Eliasson, 2013, 
s. 28). Förfrågningar om att medverka i enkätundersökningar tenderar att hamna olästa i den 
tillfrågades mailkorg eller ignoreras om den tillfrågade inte har någon relation till forskaren (Eliasson, 
2013, s. 28). Därför togs beslutet att inledningsvis kontakta samtliga lärare via telefon vilket visade 
sig vara framgångsrikt; alla lärare godkände sin skolklass medverkan i undersökningen. En nackdel 
med att målgruppen var barn var att även vårdnadshavarens godkännande behövde samlas in, vilket 
orsakade en del bortfall. Men trots det fick undersökningen en svarsprocent på 73,5 % vilket kan 
betraktas som högt då delaktigheten i enkätundersökningar sällan uppnår 70% eller ens 50% 
svarsprocent, idag (Ejlertsson, 2014, s. 13).  
 
Bortfallet i enkätundersökningen (26,5 %) betraktas som lågt och anses därför inte påverka studiens 
resultat avsevärt, men att döma av orsakerna till bortfallet hade svarsfrekvensen kunnat vara ännu 
högre. Den del av bortfallet som orsakades av att eleverna inte hunnit lämna in blanketterna som 
vårdnadshavare ifyllt, var onödigt högt. En av orsaken till detta var att en ny skolklass behövde 
inbokas i sista stund. Det faktum att en skolklass avböjde gick inte att påverka men däremot hade det 
låga antalet svar från den nya skolklassen kunnat förbättras. Motiverade klasslärare och elever hann 
samla in blanketterna trots tidsbrist. Om undersökningen skulle upprepats skulle åtgärder gjorts för 
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att ytterligare motivera och underlätta för klasslärarna och vårdnadshavarna att fylla i blanketterna. 
Exempel på sådana åtgärder är att låta vårdnadshavare fylla i blanketterna på plats när de hämtar 
eleverna eller att komplettera alla infobrev som eleverna fick ta med hem med mailutskick, vilket 
endast gjorts i klasser där läraren själv tog initiativet. Ett visst bortfall förekom även bland övriga 
klasser av andra orsaker. Där hade bortfallet kunnat minskas genom att, utöver den påminnelse som 
lärarna mottog i nära anslutning till genomförandet, skicka ytterligare påminnelser tidigare (Eliasson, 
2013, s. 29). 
 
I denna undersökning var populationen elever i årkurs 3 vilket var totalt 764 elever. Den stora 
populationen innebar att ett stickprov blev nödvändigt (Eliasson, 2013, ss. 44-45) då resurser inte 
fanns att undersöka alla, vilket är ett vanligt problem vid enkätundersökningar (Trost, 2012, ss. 37-
38). Då avsikten var att få ett resultat som gäller för hela populationen hade den bästa urvalsmetod 
varit ett obundet slumpmässigt urval, där elever slumpmässigt valts ut ur hela populationen (Eliasson, 
2013, s. 49). Gruppenkäterna innebar dock att hela skolklasser behövde väljas och därför 
genomfördes ett klusterurval i ett första skede utifrån kommunens skolområden och därefter ett 
slumpmässigt urval, i val av skola och skolklass (Eliasson, 2013, ss. 22-23). Klusterurvalet tog endast 
hänsyn till en faktor, den geografiska spridningen, i urvalet vilket innebär att faktorer som exempelvis 
socioekonomisk bakgrund inte har tagits i beaktning. Det kan innebära att vissa delar av befolkningen 
inte finns representerade i samma utsträckning som andra. Men då undersökningen inte haft som syfte 
att se några orsakssamband anses inte det påverka urvalets möjlighet att besvara frågeställningen.  
Inte heller det faktum att en skola fick ersättas i ett sista skede. Däremot skulle det vara intressant att 
komplettera resultatet i en senare studie där resultatet jämförs inbördes, mellan olika skolor och 
mellan olika elever. Sammanfattningsvis anses den förhållandevis stora andelen tillfrågade i 
kombination med ett bortfall på endast 26,5% bidra till att resultatet kan anses vara generaliserbart 
för hela populationen (elever i årskurs 3 i den aktuella kommunen). Detta stärks ytterligare av det 
faktum att resultatet huvudsakligen varit detsamma i samtliga skolor, varför det kan antas att elever i 
övriga skolor inte skulle besvarat enkäten annorlunda. Det finns dock en del faktorer som kan ha 
påverkat tillförlitligheten i elevernas svar vilket bör diskuteras. 
 
Undersökningens reliabilitet (tillförlitlighet) har mätts genom att ställa frågan ”Kan vi lita på att 
undersökningen ger samma resultat om vi upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt?” 
När undersökningens reliabilitet avgörs betraktas hur mätningarna genomförts och bearbetats och hur 
de redovisats för läsaren (Eliasson, 2013, ss. 14-15). För att undvika att forskarens medverkan under 
genomförandet skulle inverka på reliabiliteten formulerades klara rutiner för hur undersökningen 
sedan genomfördes (Eliasson, 2013, s. 15). Samtliga lärare och vårdnadshavare mottog samma 
informationsbrev innan enkätundersökningens genomförande. Genomförandet skedde i samma 
ordning i samtliga skolor; inledningsvis informerades respondenterna utifrån ett antal punkter som 
formulerats på förhand, därefter upplästes frågorna, en i taget, varpå en förklaring av hur frågorna 
skulle besvaras, följde. Dessa åtgärder anses ha eliminerat riskerna för att forskarens medverkan 
skulle ha påverkat studiens reliabilitet. Det som kan ha bidragit till skillnader i genomförandet är det 
faktum att eleverna gavs möjlighet att ingripa med frågor. Därmed varierar den muntliga inverkan 
från forskaren något från gång till gång. Men det var endast frågor om förståelsen av enkäten som 
behandlades under genomförandet, övriga frågor eller kommentarer från eleverna avböjdes och 
hänvisades till efter enkätundersökningen. I detta avseende kan reliabiliteten därför betraktas som 
tillräckligt hög. 
 
För att säkerställa reliabiliteten vad gäller svaren på enkäten mättes varje variabel (område) i enkäten 
av minst tre olika frågor (Eliasson, 2013, s. 15). De olika frågorna formulerades så att de antingen 
mätte elevens inställning eller reaktion, dessutom kunde frågorna ha olika karaktär; frågor eller 
påståenden. Elevernas svar blev huvudsakligen enhetliga på frågor som mätte samma variabel varför 
reliabiliteten kan betraktas som tillräcklig även i detta avseende. 
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Undersökningens validitet har mätts genom att besvara frågan ” Kan vi räkna med att undersökningen 
är giltig – att den mäter det vi vill att den ska mäta?” (Eliasson, 2013, ss. 14-15).  Resultatet har 
kunnat besvara frågeställningen vilket innebär att undersökningen uppfyllt de två kraven: att 
frågeställningen är tillräckligt tydlig och att den valda metoden mäter frågeställningen. Vidare har 
alla svar kontrollerats så att de är giltiga (Eliasson, 2013, s. 16) och då endast ett fåtal (max 4 av totalt 
125 svar på en fråga) har borträknats anses de inte påverka undersökningens validitet. Men då 
frågorna i denna undersökning avsett att mäta elevers inställning är det svårt att avgöra huruvida 
eleverna faktiskt svarat utifrån sin verkliga inställning, då särskilt yngre elever ofta är omedvetna om 
sin inställning och risken finns att eleverna svarar det som är socialt önskvärt (Ejlertsson, 2014, s. 
69). Detta problem kan särskilt uppstå då respondenterna, liksom i detta fall är barn (elever), och den 
som frågar är en auktoritet (vuxen lärarstudent). De svar som representerat ett statiskt mindset i 
enkäten är ofta motsatsen till det som kan betraktas som ”rätt” svar. Det kan ha orsakat att elever 
svarat det de ”borde svara” snarare än vad de själva tycker. I detta avseende är det svårt att bedöma 
undersökningens validitet men åtgärder har gjorts för eliminera dessa påverkansfaktorer; det 
betonades att eleverna deltog anonymt och att de inte skulle skriva sitt namn. Vidare uppmuntrades 
eleverna att svara utifrån egna åsikter med motiveringen att det inte fanns något facit utan att det enda 
rätta svaret var deras egen tanke. Eleverna uppmanades att titta upp på läraren så fort de svarat för att 
undvika att de kollade på varandras svar. Under enkätundersökningen noterades det dock att vissa 
elever kollade på varandra för att se hur kamraterna svarat.  Oftast lämnade läraren klassrummet med 
de elever som inte skulle delta, men då klassläraren valde att stanna rörde läraren sig i klassrummet 
för att kontrollera att eleverna förstått frågorna. Detta kan ha inneburit att läraren samtidigt påverkat 
några elever i deras svar. Om undersökningen skulle upprepas skulle klassläraren kunnat ombes att 
lämna rummet och åtgärder hade kunnat göras för att dölja elevernas svar ytterligare.  
 
En annan aspekt av validitet berör huruvida de operationella begreppen överensstämmer med den 
teoretiska definitionen av begreppen (Eliasson, 2013, s. 17). I formuleringen av enkätfrågorna har de 
ursprungliga definitionerna använts i möjligaste mån men de har översatts från engelska och i vissa 
fall har synonymer till begreppen använts för att anpassa språket till den unga målgruppen (termen 
intelligent ersattes exempelvis av termen smart). Översättningen och det faktum att vissa ord ersatts 
kan ha påverkat validiteten i detta avseende, men de ord som använts har prövats och anses vara 
tillräckligt lika för att validiteten i detta avseende ska kunna betraktas som tillräckligt hög.  
 
7.2 Resultatdiskussion  
 
Utifrån undersökningens resultat kan det konstatera att ett statiskt mindset förekommer, men i väldigt 
låg utsträckning, bland elever i årskurs 3. Det gäller samtliga områden som undersökts. Med bakgrund 
i tidigare forskning, PISA-enkäten och erfarenheter från vfu betraktas andelen med ett statiskt mindset 
vara lägre än förväntat, vilket kommer att diskuteras, liksom orsakerna till varför det är så pass lågt. 
Resultatets betydelse för elevernas prestationer och utveckling inom matematikämnet, diskuteras 
utifrån ett statiskt och ett dynamiskt perspektiv, i förhållande till forskning om mindset och tidigare 
studier om PISA-proven. Inledningsvis diskuteras de tre frågor som visat på ett utstickande resultat. 
Några avsnitt avslutas med förslag på fortsatt forskning vilka sammanfattas i avsnittet 7.4 ”Fortsatt 
forskning” 
 
7.2.1 Orsaker till det utstickande resultatet 
 
Huvudsakligen återfinns ett statiskt mindset i väldigt låg utsträckning bland elever i årskurs 3. Men 
det finns ett utstickande resultat, på tre av frågorna, där ett statiskt mindset finns representerat i 
betydligt högre utsträckning. Då undersökningen inte undersökt orsakssamband är det inte möjligt att 
söka svaret till de utstickande resultaten från undersökningens resultat, men det kan diskuteras i 
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förhållande till tidigare forskning. En möjlig förklaring hade kunnat vara att eleverna sällan har ett 
renodlat mindset och att det därför kan variera något mellan olika områden (Yeager & Dweck, 2012, 
s. 303). Men då resultatet överlag visat sig vara enhetligt mellan och inom olika områden är det mer 
sannolikt att det utstickande resultatet kan förklaras med andra faktorer som diskuteras i 
metoddiskussionen, exempelvis att eleverna misstolkat frågans budskap eller svarat det som 
betraktats som ”socialt önskvärt” (Ejlertsson, 2014, s. 69). 
 
7.2.2 Ett statiskt mindset förekommer i lägre utsträckning än förväntat 
 
I resultatet från den tidigare genomförda litteraturstudien framgår det att ett statiskt mindset kan vara 
en bidragande orsak till svenska elevers låga resultatet från PISA-provet och den efterföljande 
enkätundersökningen (Bolsöy 2016).  När elever ombads uppskatta sin ansträngning på PISA- proven 
är Sverige ett av de länder där eleverna ansträngt sig som minst (Sverige hamnar på plats 4 av totalt 
63 länder). Det framgår dessutom att en högre andel av de svenska eleverna väljer att ge upp då 
uppgifterna känns svåra. Vidare uppger de svenska eleverna, i samma enkätundersökning, en lägre 
grad av motivation (Skolverket, 2015, s. 26). Tidigare forskning om mindset visar att samtliga av 
dessa faktorer som framkommit i samband med PISA-proven; lågpresterande elever, låg motivation, 
att inte anstränga sig och att ge upp i mötet av utmaningar, är alla faktorer som kan kopplas till ett 
statiskt mindset, vilket framgår i såväl bakgrunden som i avsnittet tidigare forskning (Blackwell, 
2007, s. 253; Rattan, Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736).  Därför är det förvånande att endast ett 
fåtal elever (som max 7 av 125 elever) visar på ett statiskt mindset inom exempelvis området 
ansträngning. 
 
7.2.3 Orsaker till den låga andelen med ett statiskt mindset  
 
En orsak till att andelen elever med ett statiskt mindset skiljer sig från vad som kan betraktas som ett 
statiskt mindset bland elever i PISA-proven kan vara att eleverna i undersökningen var yngre än de 
som deltog i PISA-undersökningen. Det innebär att andelen som har ett statiskt mindset kan förväntas 
öka då eleverna blir äldre. Blackwell (2007, s. 258) menar att konsekvenserna av ett statiskt mindset 
ger sig till uttryck först när eleverna börjar i högstadiet. Dessutom visar såväl Rattan, Good och 
Dweck (2011) som Blackwell (2007) att konsekvenserna av ett statiskt mindset blir mer framträdande 
ju längre eleverna gått på högstadiet. Detta kan liknas med resultatet från PISA-proven vilket visar 
att en betydligt högre andel, 40%, anger sig ha bra självförtroende att lära sig matematik i årskurs 4 
jämfört med 15% i årskurs 8. På motsvarande sätt anger en betydligt högre andel, 35%, att de har 
dåligt självförtroende i årskurs 8 jämfört med 13% i årskurs 4 (Skolverket, 2012, s. 84). Det tyder på 
att elever tenderar att sänka sitt självförtroende till sin förmåga att lära sig då eleverna blir äldre, 
vilket kan vara ett tecken på att de antagit mer av ett statiskt mindset (Yeager & Dweck, 2012, ss. 
303-304; Rattan, Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736). Med anledning därav skulle det vara intressant 
att följa eleverna under längre tid för att se hur deras mindset utvecklas. 
 
Ett av motiven med studien var att ingen studie hittats som undersökt i vilken utsträckning ett statiskt, 
respektive ett dynamiskt mindset förekommer bland elever i lägre årskurser. Det innebär att resultatet 
från denna studie blir svårt att jämföra mot tidigare forskning. En av studierna som egentligen avsett 
att mäta effekten av ett mindset, har inlett med att mäta vilket mindset eleverna har. Elevernas mindset 
mättes då med hjälp av en skala där 1 motsvarade ett renodlat statiskt mindset och 6 ett renodlat 
dynamiskt mindset.  Resultatet på den frågan presenteras i form av ett medelvärde vilket blev 4,45 
(Rattan, Good, & Dweck, 2011, s. 732). Detta värde är inte direkt jämförbart med resultatet från 
denna studie då det är av annat format. Men det ger en uppfattning om hur vanligt ett statiskt mindset 
varit i den studien. Inte heller där utgör ett statiskt mindset någon majoritet men det kan antas att det 
representeras av betydligt fler än i denna studie. Målgruppen i studierna utgjordes av äldre elever: 
elever som precis avslutat mellanstadiet. Det finns studier som menar att konsekvenserna av ett 
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statiskt mindset sällan ger sig till uttryck bland elever i lägre årskurser vilket kan förklara det faktum 
att andelen som hade ett statiskt mindset var högre i studien som jämförts med (Blackwell, 2007, s. 
258). Det skulle därför vara intressant att genomföra samma undersökning, som utförts i detta arbete, 
bland äldre elever för att möjliggöra en jämförelse bland eleverna i kommunen. 
 
Ytterligare en förklaring till den låga andelen med statiskt mindset kan vara att eleverna befinner sig 
under trygga omständigheter. Elevers mindset är som mest avgörande då eleven befinner sig i 
situationer som är utmanande eller okända (Davis, 2010, ss. 338-339; Yeager & Dweck, 2012, s. 304; 
Blackwell, 2007, s. 258). En studie hävdar att även elever som har ett statiskt mindset, på samma sätt 
som elever med ett dynamiskt mindset, kan uppvisa hög grad av motivation och höga resultat under 
förutsättningen att eleverna befinner sig under trygga omständigheter och i frånvaron av utmanande 
situationer, exempelvis matteprov (Rattan, Good, & Dweck, 2011, s. 732). Svenska elever i årskurs 
3 har sällan utsatts för något större matteprov förrän det nationella provet i slutet på årskurs 3. 
Respondenterna i denna undersökning uppgav att de endast gjort mindre matteprov som exempelvis 
diagnoser. Detta i kombination med att eleverna i enkätundersökningen ännu inte bedöms med betyg 
innebär att de kan betraktas befinna sig under väldigt trygga omständigheter. Det är tänkbart att 
eleverna skulle svarat annorlunda om de fått besvara enkäten efter att de genomfört de nationella 
proven. Därför skulle det varit intressant att utföra samma undersökning med eleverna efter att de 
genomfört de nationella proven. 
 
Omgivningens påverkan på eleverna kan utgöra en delförklaring till att ett statiskt mindset är 
underrepresenterat i resultatet. I avsnittet metoddiskussionen diskuterades det faktum att eleverna kan 
ha svarat det som är ”socialt önskvärda svar” istället för egna åsikter (Ejlertsson, 2014, s. 69). Det 
motiverar att fortsatt forskning hade kunnat genomföras för att mäta elevernas mindset under andra 
former, exempelvis genom observation där forskaren själv kan tolka elevernas handlingar. 
 
7.2.4 Resultatets betydelse för elevers matematiska utveckling ur ett dynamiskt perspektiv 
 
Trots att den låga andelen med ett statiskt mindset varit ett oförväntat resultat så bör det betraktas 
som positivt. Resultatet från enkätundersökningen visar att en majoritet av eleverna i årskurs 3 bär på 
ett dynamiskt mindset. Elever med ett dynamiskt mindset har inställningen att människan alltid har 
en möjlighet att förändras och utvecklas med hjälp av hårt arbete och erfarenhet (Dweck, 2015, s. 
15). I det första området i enkäten (intelligens) har en majoritet av eleverna svarat att ”Alla kan bli 
bra på matte om man bara övar tillräckligt mycket” och att övning snarare än medfödd intelligens är 
en förutsättning för att lyckas på ett matteprov. Ett dynamiskt mindset förespråkas av läroplanen för 
grundskolan där det bland annat framgår att skolan ska främja elevers lärande så att de stimuleras till 
att använda och utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2011a, s. 62) samt att läraren ska stärka 
elevernas vilja att lära och bidra till att eleven känner tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2011a, 
s. 14). Lambert (2013, s. 55) hävdar dock att även elever som bär på ett dynamiskt mindset kan 
förändra sitt mindset över tid, vilket föranleder att implementeringen av ett dynamiskt mindset bör 
ses som en ständigt pågående process. Därför är det av största vikt att skolan varje dag arbetar för att 
bibehålla ett dynamiskt mindset bland eleverna. Ett intressant område för vidare forskning är därför 
att se vad skolorna i undersökningen gjort för att lyckas upprätthålla ett dynamiskt mindset. Skolans 
personal kan påverka elevers mindset (Rattan, Good, & Dweck, 2011, ss. 735-736). Ett annat område 
för fortsatt forskning skulle därför kunna vara att undersöka skolpersonalens mindset och vilka 
handlingar de utför som uppmuntrar ett dynamiskt mindset.  
 
7.2.5 Resultatets betydelse för elevers matematiska utveckling ur ett statiskt perspektiv 
 
Det är viktigt att utföra åtgärder för att bibehålla ett dynamiskt mindset men det är lika viktigt att 
motverka ett statiskt mindset. Ett statiskt mindset förekommer i väldigt låg utsträckning bland de 
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undersökta eleverna. Men resultatet från den tidigare genomförda litteraturstudien visar att så länge 
ett statiskt mindset återfinns hos en enda elev, så länge utgör det en problematik (Bolsöy 2016). 
Forskning visar på flera negativa konsekvenser som följd av ett statiskt mindset vilka kan utgöra 
hinder för elevers prestationer och utveckling inom matematikämnet  (Blackwell, 2007; Davis, 2010; 
Lambert, 2013; Rattan, Good, & Dweck, 2011). Elever med ett statiskt mindset har en inställning att 
intellektet är statiskt och begränsat sedan födseln varför deras prestationer betraktas som ett resultat 
av den medfödda begåvningen och inte kan påverkas av ansträngning eller övning (Dweck, 2015, s. 
15). I den enkätundersökning som detta arbete beskriver instämmer nära hälften av de tillfrågade 
eleverna i påståendet ”Antingen så är man smart eller inte, det är inget jag kan påverka”. Enkätsvaren 
visar att det finns elever, om än förhållandevis få, som tror att man måste vara född smart för att 
lyckas på ett matteprov. 
 
Vidare visar enkätsvaren att det finns elever som inte väljer att be om hjälp om de inte förstår en 
matematikgenomgång och att de struntar i att öva på uppgifter som kan hjälpa dem att utvecklas. 
Enkätsvaren visar att det finns elever som hellre väljer en enkel uppgift framför en utmanande uppgift 
som hjälper dem att utvecklas och att det finns elever som skulle välja att ge upp direkt om de möter 
en svår uppgift, istället för att försöka lösa uppgiften. Alla dessa exempel från enkätundersökningen 
representerar elever som riskerar att hindras i sin utveckling alldeles för tidigt, på grund av ett statiskt 
mindset. Elever med ett statiskt mindset har en negativ inställning till att be om hjälp då det upplevs 
som ett tecken på obegåvning (Blackwell, 2007, s. 250). Elever med ett statiskt mindset söker efter 
lättnådd framgång; uppgifter som är lätta att lösa inger dessa elever känslan av att de är smarta 
(Dweck, 2015, s. 3).  Utmaningar upplevs som ett hot varför elever med ett statiskt mindset undviker 
utmanade uppgifter och hellre riskerar att gå miste om värdefulla inlärningstillfällen om de befarar 
att dessa ska kunna avslöja brister hos eleven (Hong, 1999). Andelen som har ett statiskt mindset i 
årskurs 3 är få, men de finns, och studier tyder på att andelen tenderar att öka ju högre upp i 
årskurserna eleverna kommer (Rattan, Good, & Dweck, 2011, s. 732). Därför bör åtgärder göras för 
att hjälpa eleverna att bibehålla ett dynamiskt mindset då de klättrar högre upp i årskurserna men 
också för att hjälpa de elever som redan bär på ett statiskt mindset att överge det, till förmån för ett 
dynamiskt mindset. 
 
7.3 Konklusion 
 
I denna studie har det undersökts i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i 
årkurs 3. Resultatet på studien visar att ett statiskt mindset förekommer bland elever i årskurs 3 om 
än i väldigt låg utsträckning; lägre än förväntat både i förhållande till erfarenheter från vfu, resultatet 
från PISA-provet och den efterföljande elevenkäten samt resultatet från tidigare forskning om 
mindset.  På tre av frågorna skiljer sig resultatet från övriga frågor, i dessa frågor representeras ett 
statiskt mindset i högre utsträckning än i övriga frågor. Resultatet ger inte svar på vad dessa skillnader 
beror på och inte heller kan det ge några förklaringar till vad den låga andelen som uppgett sig ha ett 
statiskt mindset kan bero på.  
 
Dock har svaret på dessa frågor till viss del kunnat sökas i forskning som hämtats från rapportens 
bakgrund. Resultatet från tidigare forskning tyder på att den låga andelen som bär på ett statiskt 
mindset kan orsakas av att eleverna är så pass unga och befinner sig under trygga omständigheter. En 
möjlig förklaring är att eleverna befinner sig i miljöer som uppmuntrar till ett dynamiskt mindset 
exempelvis genom att lärarna har det, men det krävs kompletterande studier som riktar sig direkt till 
skolans personal för att detta ska kunna anses vara en giltig förklaring. Andra rimliga förklaringar till 
att få svarat för ett statiskt mindset kan förklaras i metodens brister. Det faktum att eleverna kan ha 
svarat det som är socialt önskvärt snarare än vad de själva tycker är tänkbart då svarsalternativen som 
representerar ett statiskt mindset sällan utgjorde de ”rätta” svaren.   
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I denna studie har tidigare forskning om mindset presenterats. Där fanns ingen studie som direkt 
undersökt i vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever. Dessutom har ingen 
studie om mindset hittats som utförts bland elever i årskurs 3 eller i Sverige. Därmed fyller denna 
studie en tom lucka. Den slutsats som kan dras är att ett statiskt mindset förekommer, även bland 
elever i årskurs 3, om än i låg utsträckning. Detta resultat i kombination med tidigare studier om 
mindset (se bakgrund och teoretiskt ramverk), vilka visar på konsekvenserna som kan följa av ett 
statiskt mindset, visar på ett behov av fortsatt forskning på teorierna om mindset och dess 
konsekvenser på elevers utveckling och prestationer inom matematikämnet. 
 
7.4 Vidare forskning  
 
Undersökningen har väckt många frågor som inte kunnat besvaras genom detta resultat. Då denna 
studie inte fördjupat sig i frågorna om varför eleverna svarat som de gjort eller studerat vad som kan 
ha påverkat elevernas svar vore det intressant att undersöka följande frågor: Vilka faktorer, 
exempelvis lärare och skolsystem men också andra omgivande faktorer såsom geografisk härkomst 
och socioekonomisk bakgrund, kan påverka vilket mindset eleverna har? 
 
Det faktum att andelen elever som hade ett statiskt mindset var högre i högre årskurser och att faktorer 
som uppmärksammats i PISA-proven och som kan representera ett statiskt mindset, ökar i högre 
årskurser, gör det intressant att genomföra samma studie bland äldre elever för att se om andelen som 
har ett statiskt mindset ökar i högre årskurser men också att följa de elever som genomgått studien 
under längre tid för att se hur deras mindset förändras.  
 
Med anledning av att eleverna kan ha svarat det som är socialt önskvärt snarare än vad de själva 
tycker samt det faktum att de i vissa fall jämförde sina svar med varandra, är det möjligt att resultatet 
blivit annorlunda om undersökningen utfördes under andra former. Därför skulle det vara intressant 
att genomföra undersökningen och mäta elevernas mindset under andra former exempelvis genom 
observation där forskaren själv kan tolka elevernas mindset utifrån hur de agerar i verkliga situationer. 
 
Resultatet har bidragit med att fylla en tom lucka i forskningen om mindset genom att undersöka i 
vilken utsträckning ett statiskt mindset förekommer bland elever i årkurs 3, i den svenska skolan. 
Resultatet kan inte ge svar på vad svarsskillnaderna på enkätfrågorna beror på och inte heller kan det 
ge några förklaringar till vad den låga andelen som uppgett sig ha ett statiskt mindset kan bero på. 
Resultatet från enkäterna räknades gruppvis, därför framgår det inte om ett statiskt mindset 
representeras av samma elever inom de olika områdena eller om det är olika elever som svarat för ett 
statiskt mindset inom olika områden. Detta skulle vara intressant att undersöka i fortsatt forskning. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 Enkät 
 
Enkät sida 1 

1. Tänk på en person som är jättesmart. (T.ex. någon klasskompis.) Varför är han eller 
hon så smart? 

□  Man blir smart, om man t.ex. övar och lär sig 
o  Man föds smart, det är inget man kan påverka 

 

P1 Antingen så är jag smart eller inte, det är inget jag kan påverka Sant Falskt 

P2 Världens smartaste människa har aldrig behövt öva för att bli smart Sant Falskt 

 
2. Tänk dig att en klass har gjort ett matteprov och två elever, Olle och Lisa, fick bäst 

resultat i klassen. Varför gick det så bra för dom? 

För att dom övat och lärt sig      För att dom är smarta 

 
3. Välj ett av alternativen nedan, hur skulle du gratulera dom? 
□ Grattis, du måste vara väldigt smart på matte! 
o Grattis, du måste ha övat mycket på matte! 

 

P3 Smarta människor lyckas alltid på matteprov Sant Falskt 

P4 Smarta människor behöver inte öva för att klara ett matteprov  Sant Falskt 

 
4. En annan elev, Hanna har också gjort matteprovet men hon klarade inte alla 

uppgifter. Varför klarade inte Hanna alla uppgifter? 

Hon hade övat för lite      Hon var inte tillräckligt smart 

 
 

5. Hanna är ledsen över det låga resultatet på matteprovet. Hur skulle du trösta Anna? 
□ ”Du kanske inte kan klara matteuppgifterna, men du är bra på annat” 
o ”Du kanske inte klarade matteuppgifterna ännu, men du kan lära dig” 

 

P5 Dom som misslyckas på ett matteprov är osmarta  Sant Falskt 

P6 Alla kan bli bra på matte om man bara övar tillräckligt mycket  Sant Falskt 
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Enkät Sida 2 

6. Din lärare har en genomgång på något nytt och du förstår inte. Vad gör du då? 
□ Jag ber om hjälp 
o Jag ber inte om hjälp  

 

P7 Det är bara osmarta människor som ber om hjälp Sant Falskt 

P8 Man måste be om hjälp ibland för att kunna utvecklas och lära sig  Sant Falskt 

 
7. Din lärare säger att du kommer att förstå om du övar mer, hon visar några 

uppgifter du kan öva på om du vill. Vad gör du då? 
□ Jag övar på uppgifterna 
o Jag övar inte på uppgifterna 

 

P9 Alla människor måste öva för att bli bra på det man vill Sant Falskt 

P10 Om man är dålig på matte hjälper det inte att öva, man lär sig ändå inte Sant Falskt 

 
8. Din kompis har gjort färdigt alla uppgifterna som läraren gett, men du har inte 

hunnit börja på dom ens. Kompisen frågar om du vill veta svaren, vad gör du då? 
□ Jag kollar på svaren 
o Jag kollar inte på svaren  

 

P11 Det är viktigare att jag blir klar fort, än att jag lär mig hur jag räknar Sant Falskt 

P12 Jag vill inte visa för mina klasskompisar om det är något jag inte förstår Sant Falskt 

 
9. Läraren låter er välja mellan några uppgifter som är olika svåra vilken väljer du? 
□ Jag gillar utmaningar, jag tar en svår 
o Jag gillar när det är enkelt, jag tar en lätt 

 
10. Du gör ett matteprov och en uppgift är supersvår. Vad gör du då? 
□ Jag försöker lösa den ändå  
o Jag hoppar över den uppgiften direkt 

 
11. Läraren frågar om du kan visa hur man löser ett mattetal på tavlan men du vet inte 

om du kan svaret, vad gör du då? 
□ Jag säger att jag inte vill för jag vill inte misslyckas 
o Jag provar ändå för det gör inget om jag misslyckas 
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Bilaga 2 Enkäten med kodade svarsalternativ 
 
I denna enkät är svarsalternativen kodade så att de svar som representerar ett statiskt mindset har 
markerats med rött och de svarsalternativ som representerar ett dynamiskt mindset har markerats med 
grönt. 
 
Enkät sida 1 

1. Tänk på en person som är jättesmart. (T.ex. någon klasskompis.) Varför är han eller 
hon så smart? 
□  Man blir smart, om man t.ex. övar och lär sig 
o  Man föds smart, det är inget man kan påverka 

 

P1 Antingen så är jag smart eller inte, det är inget jag kan påverka Sant Falskt 

P2 Världens smartaste människa har aldrig behövt öva för att bli smart Sant Falskt 

 
2. Tänk dig att en klass har gjort ett matteprov och två elever, Olle och Lisa, fick bäst 

resultat i klassen. Varför gick det så bra för dom? 

För att dom övat och lärt sig      För att dom är smarta 

 
3. Välj ett av alternativen nedan, hur skulle du gratulera dom? 

□ Grattis, du måste vara väldigt smart på matte! 
o Grattis, du måste ha övat mycket på matte! 

 

P3 Smarta människor lyckas alltid på matteprov Sant Falskt 

P4 Smarta människor behöver inte öva för att klara ett matteprov  Sant Falskt 

 
4. En annan elev, Hanna har också gjort matteprovet men hon klarade inte alla 

uppgifter. Varför klarade inte Hanna alla uppgifter? 

Hon hade övat för lite      Hon var inte tillräckligt smart 

 
 

5. Hanna är ledsen över det låga resultatet på matteprovet. Hur skulle du trösta Anna? 
□ ”Du kanske inte kan klara matteuppgifterna, men du är bra på annat” 
o ”Du kanske inte klarade matteuppgifterna ännu, men du kan lära dig” 

 

P5 Dom som misslyckas på ett matteprov är osmarta  Sant Falskt 

P6 Alla kan bli bra på matte om man bara övar tillräckligt mycket  Sant Falskt 
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Enkät Sida 2 

6. Din lärare har en genomgång på något nytt och du förstår inte. Vad gör du då? 
□ Jag ber om hjälp 
o Jag ber inte om hjälp  

 

P7 Det är bara osmarta människor som ber om hjälp Sant Falskt 

P8 Man måste be om hjälp ibland för att kunna utvecklas och lära sig  Sant Falskt 

 
7. Din lärare säger att du kommer att förstå om du övar mer, hon visar några uppgifter 

du kan öva på om du vill. Vad gör du då? 
□ Jag övar på uppgifterna 
o Jag övar inte på uppgifterna 

 

P9 Alla människor måste öva för att bli bra på det man vill Sant Falskt 

P10 Om man är dålig på matte hjälper det inte att öva, man lär sig ändå inte Sant Falskt 

 
8. Din kompis har gjort färdigt alla uppgifterna som läraren gett, men du har inte hunnit 

börja på dom ens. Kompisen frågar om du vill veta svaren, vad gör du då? 
□ Jag kollar på svaren 
o Jag kollar inte på svaren  

 

P11 Det är viktigare att jag blir klar fort, än att jag lär mig hur jag räknar Sant Falskt 

P12 Jag vill inte visa för mina klasskompisar om det är något jag inte förstår Sant Falskt 

 
9. Läraren låter er välja mellan några uppgifter som är olika svåra vilken väljer du? 

□ Jag gillar utmaningar, jag tar en svår 
o Jag gillar när det är enkelt, jag tar en lätt 

 
10. Du gör ett matteprov och en uppgift är supersvår. Vad gör du då? 

□ Jag försöker lösa den ändå  
o Jag hoppar över den uppgiften direkt 

 
11. Läraren frågar om du kan visa hur man löser ett mattetal på tavlan men du vet inte 

om du kan svaret, vad gör du då? 
□ Jag säger att jag inte vill för jag vill inte misslyckas 
o Jag provar ändå för det gör inget om jag misslyckas 
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Bilaga 3 Informationsbrev till elever och vårdnadshavare 
 
Hej!  
 
Jag som skriver detta heter Elina Bolsöy och jag har med stor glädje och spänd förväntan påbörjat mitt 
examensarbete inom lärarutbildningen.  Ditt barns skolklass har blivit utvalt att delta i den 
enkätundersökning som kommer att genomföras som en del av examensarbetet. Därför vänder jag mig i 
detta brev till dig som vårdnadshavare och till ditt barn för att be om ert medgivande till att ert barn 
deltar.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka elevers inställning till sin prestation och sin förmåga att utvecklas 
inom ämnet matematik.  
Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 3 inom XXX kommun och en skolklass från varje 
skolområde kommer att tillfrågas att besvara en enkät, som besvaras enskilt av varje elev under lektionstid 
(läraren avgör när). Undersökningen tar totalt 30 minuter. Jag kommer att finnas på plats för att 
informera eleverna om enkäten och för att kunna besvara eventuella frågetecken som uppstår. 
 
Undersökningen och det insamlade materialet kommer att genomföras och hanteras enligt 
forskningsetikens regler. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och Du eller eleverna kan när 
som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. Svaren på enkäten kommer inte att kunna 
knytas till de enskilda eleverna och både deltagande skolor och kommuner kommer att anonymiseras. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Materialet från 
enkäterna kommer endast att vara tillgängligt för mig som student, min handledare och examinator vid 
Högskolan Dalarna och allt material kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.  
 
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, jag besvarar dem gärna!  
 
Bästa hälsningar, 
Elina Bolsöy h14elbol@du.se  
 

 
Var vänlig fyll i ditt svar i samråd med ditt barn, samt din namnteckning senast 31/1. 

 
⃝ Ja, mitt barn och jag som vårdnadshavare godkänner medverkan i enkätundersökningen. 
⃝ Nej, mitt barn och jag som vårdnadshavare godkänner inte medverkan i enkätundersökningen. 
 

Vårdnadshavares namnteckning 
 

Namnförtydligande 

Barnets namn Klass  
 

 
Tack för att ni tog er tid att svara, be eleven lämna in svaret till läraren!

mailto:h14elbol@du.se


 

34 
 

Bilaga 4 Informationsbrev till klasslärare 
 

En undersökning gällande elevers inställning till sin prestation 
inom ämnet matematik 

 
Hej! Jag som skriver detta heter Elina Bolsöy och jag har med stor glädje 
och spänd förväntan påbörjat mitt slutgiltiga examensarbete inom 
lärarutbildningen.   
 

I ett tidigare arbete fick jag fördjupa mig i forskningen på hur elevers mindset (dvs. elevernas 
inställning till intelligens; som något medfött eller som går att utveckla) påverkar elevers 
prestationer i och inställning till ämnet matematik, vilket jag fann otroligt intressant. Därför ser jag 
nu fram emot att få bygga vidare på resultatet genom att i examensarbete 2 vända mig direkt till 
eleverna för att, med stöd av teorin om mindset, undersöka deras inställning till sin prestation och 
sin förmåga att utvecklas inom ämnet matematik. Vill Du och dina elever hjälpa mig? 
 
Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 3 inom XXX kommun och en skolklass från varje 
skolområde kommer att tillfrågas att besvara enkät. Jag kommer själv att vara på plats då 
enkäten besvaras för att dela ut material och informera om undersökningen. För att kunna 
genomföra undersökningen krävs ett godkännande från eleven och elevernas föräldrar där de 
samtycker till att eleven deltar i undersökningen. (Mer information om detta finns i föräldrabrevet). 
Jag ber nu Dig som lärare om: 
 

1. Ditt godkännande till att jag genomför enkätundersökningen under lektionstid, i Din 
klass.  

2. Din hjälp att få föräldrarnas och elevernas samtycke till delaktighet i undersökningen 
Svaret måste finnas tillgängligt för mig då jag kommer för att genomföra undersökningen.  

 
Deltagande i undersökningen är frivilligt och Du eller eleverna kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering, vilket även framgår i föräldrabrevet. Svaren på enkäten 
kommer inte att kunna knytas till de enskilda eleverna och både deltagande skolor och kommuner 
kommer att anonymiseras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna. Materialet från enkäterna kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.  
 

Jag delar gärna med mig av det färdiga resultatet, meddela mig om det är intressant. 
Tack för att du tog dig tid att läsa detta brev! 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 
 

Elina Bolsöy 
073-xxx xx xx 
h14elbol@du.se 
 

Catarina Andersson 
catarina.andersson@umu.se 

mailto:h14elbol@du.se
mailto:catarina.andersson@umu.se
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Bilaga 5 Resultat från enkät sida 1 
 

Skola/ Fråga 1  P1 P2 2 3 P3 P4 4 5 P5 P6 
Antal elever/ 
Värden 
 S D S D S D 

S 
3/
3 

S 
2/3 

D
S 

D 
2/3 

D 
3/3 S D S D S D 

S 
3/3 

S 
2/3 

D
S 

D 
2/3 

D 
3/3 S D S D S D 

1 22 0 22 17 5 0 22 0 0 1 10 11 2 20 1 21 0 22 0 0   2 20 
1
1 

1
1 0 22 0 22 

2 9 0 9 2 7 0 9 0 0 0 2 7 0 9 0 9 0 9 1 0 0 0 8 3 6 0 9 0 9 

3 12 1 11 4 8 1 11 0 0 1 4 7 0 12 0 12 3 9 0 0 2 2 8 2 8 1 11 0 12 

4 17 0 17 8 9 0 17 0 0 0 13 4 1 16 3 14 0 17 0 0 0 2 15 9 8 2 15 0 17 

5 13 0 13 1 12 1 12 1 2 1 2 7 3 10 1 12 1 12 0 0 1 7 5 5 8 0 13 0 13 

6 16 0 16 5 11 0 16 0 0 0 12 4 2 14 3 13 0 16 0 0 0 1 15 2 
1
4 0 16 0 16 

7 19 2 17 12 7 2 17 0 0 1 9 9 2 17 6 13 3 15 1 0 0 3 15 4 
1
5 1 17 0 19 

8 17 3 14 9 8 1 16 2 0 0 10 5 4 13 1 16 1 16 1 0 0 3 13 4 
1
3 2 15 1 16 

Totalt 125 6 119 58 67 5 120 3 2 4 62 54 14 111 
1
5 

11
0 8 

11
6 3 0 3 20 99 40 

8
3 6 

11
8 1 

12
4 

 
 
Bilaga 6 Resultat från enkät sida 2 
 

Skola/Fråga 6 P7 P8 7 P9 P10 8 P11 P12 9 10 11 
Antal elever/ 

Värden S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D 

1 22 2 20 0 22 0 22 1 21 0 22 0 22 0 22 0 22 1 21 6 16 0 22 1 21 

2 9 0 9 0 9 0 9 2 7 0 9 0 8 1 8 0 9 1 8 3 6 0 9 0 9 

3 12 0 11 0 12 0 12 0 11 0 12 0 12 1 10 0 12 3 9 4 8 1 11 0 12 

4 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 1 16 4 13 3 14 0 17 2 15 

5 13 0 13 0 13 0 13 2 11 2 11 0 13 2 10 0 13 1 12 3 9 0 12 2 11 

6 16 0 16 1 15 0 16 0 16 1 15 0 16 0 16 0 16 2 14 4 11 1 15 0 16 

7 19 1 18 1 18 0 19 2 17 1 18 1 17 5 14 1 18 6 11 8 11 1 18 2 17 

8 17 1 16 0 17 0 17 0 17 1 16 1 16 2 15 1 16 1 16 4 13 1 16 0 17 

Totalt 125 4 120 2 123 0 125 7 117 5 120 2 121 11 112 3 122 19 104 35 88 4 120 7 118 
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