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Abstrakt 

Denna studies syfte var att erhålla en bättre förståelse om träning av dynamiskt mindset hos 
elever på gymnasiet ledde till bättre problemlösningsförmåga i matematik och om eleverna 
använde sig av lärandemål i större utsträckning. Följande forskningsfrågor har undersökts 
empiriskt: I vilken grad förstärks elevernas dynamiska mindset genom ett fåtal aktioner i liten 
grupp? Hur starkt är sambandet mellan dynamiskt mindset och matematisk problemlösnings-
förmåga? I vilken grad förändras elevernas lärandemål av träning av dynamiskt mindset? Studien 
byggde på en kvantitativ interventionsmetod med en kontroll- respektive interventionsgrupp, 
med test av dynamiskt mindset, achievement goals och problemlösningsförmåga innan och efter 
intervention med gymnasieelever i en klass på ett teoretiskt program. Praktiskt genomfördes detta 
med undervisning om dynamiskt mindset och genom praktiska moment där eleven fick erfara att 
denne kunde förändra sin förmåga. Studiens resultat visade på att vissa aspekter av dynamiskt 
mindset kunde förstärkas med små medel under kort tid med en liten grupp elever, men att 
korrelationer kopplade till dynamiskt mindset, lärandemål och matematisk problemlösnings-
förmåga verkade svaga. För att mer ingående förstå konsekvenserna av dynamiskt mindsets 
påverkan på lärandemål och matematisk problemlösningsförmåga krävs ytterligare studier. 
 

Nyckelord: Motivation, dynamiskt mindset, achievement goals, matematisk problemlösning. 
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Inledning 

Många människor tror jag har upptäckt hur viktigt det är att ha en positiv inställning till det man 
utför eller tänker att göra och att detta har betydelse för utgången av resultatet. Själv minns jag 
hur jag som lagom atletisk fick för mig att delta i skolmästerskapen i kulstötning. Övning med 
stora tunga stenar och förfining av teknik samt en grundinställning att detta kommer jag att fixa. 
Trots att jag kanske inte var den starkaste personen så lyckades jag vinna kulstötningsgrenen. 
Om jag nu inte hade trott på min egen förmåga att utvecklas och bli bättre så hade kanske 
resultatet blivit annorlunda.  

Under studierna till speciallärare i matematik så stötte jag på Carol Dweck´s bok ”Mindset: The 
new psychology of success” (Dweck, 2006). Författarens grundtanke är att det är viktigt att 
eleven förstår att ansträngning i sig är positivt även om det förväntade resultatet inte alltid är det. 
Detta tillsammans med att kunskapen att hjärnan i och med ansträngningen förändras och 
utvecklas för att bättre klara uppgiften nästa gång. De flesta lärare har ju någon gång hört elever 
utrycka: ”Jag är ju så dålig i matematik, jag klarar inte det här”. Detta är enligt Carol Dweck ett 
typiskt påstående för en person med statiskt mindset, det vill säga synen att färdigheten är något 
som inte är utvecklingsbart. 

Akademiskt mindset är en egenskap hos eleven som inte mäts i skolan men som påverkar elevens 
akademiska framgång. Några viktiga egenskaper är då elevens tro på sin egen förmåga, 
tillhörigheten till gruppen och att eleven tror att hen kommer att lyckas samt finner ett värde i 
detta (Farrington, 2012). Dynamiskt mindset understryker vikten av att eleven har övertygelsen 
att dennes förmåga kan utvecklas genom ansträngning (Dweck, 2006). Vidare finns det forskning 
som visar på samband mellan dynamiskt mindset och elevens benägenhet att sträva mot 
lärandemål (Dweck, 2000). Varför kan detta vara intressant att studera? 

I dagens samhälle så är utbildning något som angår alla. Nästan alla går på gymnasiet och minst 
hälften av dessa går vidare till högskola eller universitet. Av ekonomiska men även av personliga 
skäl så är det viktigt att eleverna i någon mening klarar av de akademiska åtagandena. I USA så 
har man bland annat sett att betygen från highschool ger en betydligt bättre förutsägelse för hur 
eleverna ska klara av studierna på college än olika slags test av akademiska kunskaper och 
färdigheter (Farrington, 2012). Både lärandemål och prestationsmål kan vara bra för eleven men 
lärandemål skapar ofta bättre långsiktig inlärning (Dweck, 2000). I denna studie betraktas 
lärandemål när eleven har uppgifterna och lärostoffet i fokus, det vill säga eleven arbetar med 
dessa för att lära sig. Prestationsmål å andra sidan handlar istället om att eleven värdesätter hur 
deras prestation uppfattas av andra (Skaalvik, 2015). Ibland beskrivs denna skillnad som att vilja 
utveckla respektive visa sin kompetens (Urdan & Midgley, 2003). 
 
Dagens skola försöker upprätthålla bilden av att vara en skola för envar. Under flera årtionden 
har ett av målen varit att den svenska skolan ska vara en skola för alla (Säljö, 2008). Att utveckla 
matematikundervisningen med fokus utifrån elevernas tankar om sin egen förmåga kan säkert 
gynna alla elever, speciellt SUM-elever, elever med speciella undervisningsbehov (Lunde, 2011). 
Forskning om dynamiskt mindset implementering i undervisningen kan då kanske minska 
andelen elever som kategoriseras som SUM-elever, det vill säga öka inkludering av elever i 
klassrummet och skapa ytterligare förutsättningar för en skola för alla.  
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Trots att det i Gy 11 står att ”Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden.” och 
att ”Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel.” så är min 
upplevelse såsom speciallärare i matematik att undervisning som stödjer elevernas 
självuppfattning i matematik behöver stärkas (Skolverket, 2011 s. 8 och s. 90). Trots att jag bara 
har arbetat en kortare tid såsom speciallärare, men dock flera år såsom gymnasielärare i 
matematik, har jag vid många tillfällen stött på elever, vars uppfattning om sig själva och sin 
egen förmåga har utgjort ett större inlärningsproblem för eleverna än deras förmåga att lära sig 
matematik.  
 
Många av oss har säkert sett hur myror arbetar och hört uttrycket flitig som en myra, se figur 1. 
En stötesten för många elever, inklusive SUM-elever, är att svårigheterna i skolan och speciellt 
till ämnet matematik är komplexa. Om du relaterat till dig själv så upptäcker vi snart 
svårigheterna att motivera sig själv att anstränga sig ytterligare i något vi har problem med eller 
tycker är svårt. En av förutsättningarna, oavsett om du har lätt för ett ämne eller inte så har du 
avsevärt bättre förutsättningar om du tror att din förmåga kan utvecklas. Att vara flitig är ur ett 
mänskligt perspektiv gynnas då säkert om du själv hyser hopp om framtida utveckling. 

 

Figur 1. Tänk om hoppet om att kunna förändra sin förmåga skulle påverka vår uthållighet. Myror är 
symboliserar uthållighet och styrkan att vidmakthålla arbete. Foto: Konrad Elmgren. 

Av dessa anledningar så är det viktigt att studera de icke kognitiva faktorerna betydelse, där 
dynamiskt mindset är en viktig pusselbit i elevernas både akademiska och personliga utveckling. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att erhålla en bättre förståelse om träning av dynamiskt mindset leder till bättre 
problemlösningsförmåga i matematik och om eleverna använder sig av lärandemål i större 
utsträckning. I denna studie så studeras dynamiskt mindset i matematik hos gymnasieelever på 
ett teoretiskt program i årskurs 1.  

Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

1. I vilken grad förstärks elevernas dynamiska mindset genom ett fåtal aktioner i liten 
grupp? 

2. Hur starkt är sambandet mellan dynamiskt mindset och matematisk problemlösnings-
förmåga? 

3. I vilken grad förändras elevernas lärandemål av träning av dynamiskt mindset? 

  



 
7 

 

Bakgrund 

Nedan följer klargörande av begrepp, som flitigt kommer att användas i denna rapport samt ett 
försök att föra in dynamiskt mindset i motivationsforskningens kontext. 

Definition av nyckelbegrepp 

Med akademisk kunskap menas den kunskap och de färdigheter som eleven, enligt kursplaner, 
ska tillägna sig under utbildningen. Akademiskt mindset är ett exempel på en icke kognitiv 
förmåga hos eleven. I skolmiljön finns en mängd icke kognitiva förmågor till exempel: beteende, 
uthållighet, akademiskt mindset, inlärningsstrategier och sociala färdigheter. Icke kognitiv 
förmåga kan ibland betraktas som en vag term eftersom mänskligt tänkande medvetet, eller inte, 
är kopplat till vår hjärna. När det gäller inlärningsstrategier så kan ju en del av dessa vara icke 
medvetna och därmed kan dem ju anses som icke kognitiva. En enklare beskrivning av 
akademiskt mindset är att eleven känner tillhörighet till den akademiska gruppen, att eleven tror 
att dess förmåga och kompetens kan växa och utvecklas i takt med elevens ansträngning, att 
eleven tror att hen kan lyckas samt att det finns ett värde i detta (Farrington, 2012). Dynamiskt 
mindset fokuserar mer på att eleven uppfattar att denne kan utveckla sin förmåga, kopplat till 
intelligens. Låt oss betrakta, Erik 13 år, nybörjare i schack, som ser utmaningen i att spela schack 
med stormästaren och möjligheten att lära sig något nytt och utveckla sitt spel. Om han blir 
kritiserad så tar han tills sig detta och använder det i sitt spel snarare än att se det som något 
negativt. Erik visar tecken på det vi kallar för ett dynamiskt mindset. Akademiskt mindset såsom 
det beskrivs här behöver inte alltid vara positivt, men dynamiskt mindset fokuserar på att eleven 
upplever att denne kan förändra sig själv, vilket torde vara en förutsättning för lärande. 

Dynamiskt mindset är ett något snävare begrepp än akademiskt mindset och beskriver främst 
elevens tankar om huruvida denne tror att sin egen tankeförmåga kan utvecklas. Dynamiskt 
mindset definieras, och det är denna definition av dynamiskt mindset denna studie hänvisar till, 
av att en person har en hög grad av tänkande om att hens förmåga (intelligens) och kompetens 
kan utvecklas i takt med personens ansträngning (Dweck, 2006). Ett statiskt mindset, som är 
dynamiska mindset’s motpol, innebär att en person inte tror att deras intelligens kan förändras. 
Dynamiskt mindset ser däremot att personen tror att intelligens kan variera med ansträngning 
och träning (Appelgren, 2015). I denna studie kommer även olika aspekter av dynamiskt mindset 
att diskuteras. Dessa aspekter benämns här domäner. Tre domäner av dynamiskt mindset 
diskuteras. Den första domänen är dynamiskt mindset kopplat till elevens syn på i vilken grad 
denna tror att deras intelligens kan utvecklas. Förutom denna ursprungliga syn på dynamiskt 
mindset så diskuteras ytterligare två domäner. Dessa domäner är dynamiskt mindset kopplat till 
elevens syn att problemlösningsförmåga kan utvecklas, samt dynamiskt mindset kopplat till 
elevens syn att personligheten kan utvecklas. Samtliga dessa domäner kan ses som operationella 
det vill säga definieras utifrån svar på enkätfrågornas karaktär, se bilaga 1. Detta klargörs 
ytterligare längre fram i metoddelen. 

Många av nyckelbegreppens beskrivningar har en direkt koppling till flera grundläggande 
motivationsteorier såsom attributionsteori, värdeteori och målorienteringsteori (Weiner, 1986; 
Atkinsson, 1966; Eccles, 1983; Elliot, 1999).  
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Forskningsbakgrund 

Attribueringsteori  

Attribution handlar om hur personen förklarar orsakerna till olika händelser. När en elev utfört 
en uppgift, värderar eleven resultatet av detta, det vill säga frågar sig själv: Varför klarade jag, 
(eller inte), den här uppgiften. Beroende på vad eleven tillskriver, attribuerar, så erhåller eleven 
olika slags motivation eller positivitet för att försätta med uppgiften. Allmänt görs följande 
indelning av attributioner: inre och yttre faktorer (lokus), kontrollerbarhet och stabilitet. Med 
inre- och yttre faktorer menas om eleven förklarar resultatet av uppgiften till något inneboende 
hos eleven eller hos någon yttre faktor. Exempelvis kan yttre faktorer vara lärarens skicklighet 
och inre faktorer elevens tålamod eller intelligens. Kontrollerbarheten handlar om huruvida 
eleven tror att denne själv kan påverka orsaken. Ju högre grad av kontrollerbarhet desto högre 
positiv motivation har eleven om att fortsätta aktiviteten. Den tredje dimensionen, stabilitet, visar 
om eleven uppfattar orsaken till resultatet som stabilt över tid och/eller i olika situationer. Även 
dimensionen kontrollerbarhet kan indelas ytterligare i om eleven haft en bakomliggande avsikt 
(Skaalvik, 2015; Weiner, 1986). Attribution till inre och för eleven kontrollerbara 
egenskaper/orsaker, exempelvis förmåga eller ansträngning innebär högre förväntningar på att 
eleven kan komma att lyckas, se avsnitt värdeteori. Detta är en av de viktigaste kopplingarna 
mellan dynamiskt mindset och attributionsteori. Dynamiskt mindset poängterar vikten av att 
eleven tror att dess inneboende förmåga kan förändras/utvecklas. 

Värdeteori 

I denna studie används begreppet värdeteori som synonymt med den engelska beteckningen 
expectancy value theory. Värdeteori handlar om förväntningar och värden. Grundtanken i denna 
motivationsteori är att motivation är en kombination av att elevernas förväntningar på att de 
kommer att lyckas samt hur stort värde de finner i detta (Atkinsson, 1966; Eccles, 1983; Wigfield, 
1991). 

När det gäller värdet av resultatet av en elevs tänkande eller handlande, så kan det delas in i inre 
värde, nyttovärde, personligt värde samt kostnad (Skaalvik, 2015). Inre värde kan då närmast 
beskrivas som elevens intresse eller personliga tillfredställelse, men nyttovärdet handlar om hur 
eleven ser värdet av målet i framtiden. Det personliga värdet är främst kopplat till elevens 
bekräftelse av sin egen identitet och självbild. Det betyder att en aktivitet som bekräftar elevens 
självbild ser personen även som något viktigt, det vill säga anser denne som värdefullt. Denna 
teori handlar främst om elevernas tro på sin egen kapacitet när det gäller konkreta uppgifter som 
eleverna ska utföra (Skaalvik, 2015). 

Målorienteringsteori 

Målorienteringsteori eller achievement goal theory är en motivationsteori som baseras på att 
eleverna har olika orsaker till varför de engagerar sig olika mycket i sitt arbete. Elevens tankar 
om dessa orsakers värde ger då stora konsekvenser för elevernas beteende i undervisningen. Två 
huvudtyper av orsaker är lärandemål, eller lärandeorienterade mål och prestationsmål, eller 
prestationsorienterade mål. Dessa har tidigare nämnts, men i korthet handlar lärandemål om att 
eleven sätter lärandet i fokus medan om eleven har prestationsmål så värdesätter eleven istället 
själva prestationen och den bekräftelse detta ger ifrån andra personer (Skaalvik, 2015; Urdan & 
Midgley, 2003).  Elever som har lärandemål har även visat sig ha en större benägenhet att visa 
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intresse för skolarbete och är mer uthålliga när de stöter på problem. De ser utmaningar som en 
del av lärprocessen (Wolters, 2004; Skaalvik, 2015).  

Förutom dessa två huvudinriktningar av orsaker till elevernas engagemang använder en del 
forskar ytterligare två begrepp inom achievement goal theory: mastery avoidance goal och 
performance avoidance goal. Mastery avoidance goal, i fortsättningen benämnd (MA), innebär 
att elevens främsta orsak till sitt handlande är att undvika misstag, elevens strävan att undvika 
missförstånd eller att inte lära sig kursmaterialet är exempel på detta. Performance avoidance 
goal, i fortsättning benämnd (PA), beskriver hur elever önskar att undvika att framstå som 
inkompetenta eller att de framstår som mindre dugliga än sina kamrater (Wolters, 2004; Elliot, 
2001). 

Mindset och kopplingen till olika motivationsteorier 

Mindset handlar till stor del om i vilken grad eleven uppfattar att denne kan utveckla sin förmåga, 
till exempel intelligens. Om eleven uppfattar sin intelligens som statisk eller icke förändringsbar 
så har eleven ett statiskt mindset. Detta synsätt kan kopplas till attributionsteori. Inom 
attributionsteorin så beror en elevs motivation på hur attribueringen kausalt dimensioneras i 
lokus, stabilitet och kontrollerbarhet då hen funderar kring orsakerna till utgången av ett beteende 
eller en prestation (Weiner, 1986.) Samtliga av dessa tre dimensioner ingår i begreppet mindset 
med fokus på dimensionen kontrollerbarhet. Inom dynamiskt mindset så är grundpelaren att 
eleven har internaliserat att dennes förmåga är utvecklingsbar, därigenom har eleven även en hög 
grad av kontrollerbarhet. Inom dynamiskt mindset riktas även uppmärksamhet på den inre 
dimensionen av lokus, till exempel kommer stabilitetsbegreppet in vad gäller hjärnans plasticitet 
under en människas liv (Dweck, 2000). Inom attributionsteorin så nämner Weiner att de 
viktigaste faktorerna vid attribuering är förmåga, ansträngning, uppgiftens svårighet och tur 
(Weiner, 1992). I stort sett så finns även dessa begrepp med i mindset. När det gäller till exempel 
ansträngning, så beroende på i vilken grad eleven har ett dynamiskt eller statiskt mindset, så 
väljer eleven att se ansträngning antingen som vägen till kunskap eller som meningslös och 
hindrande (Dweck, 2006). Såsom Dweck beskriver det så får elevens attribueringar konsekvenser 
för hur denne väljer att se på sin egen målorientering. Dweck menar att ett dynamiskt mindset 
bidrar till att eleven väljer lärandemål istället för prestationsmål. På detta sätt finns även inom 
mindset en koppling till målorienteringsteorin (Atkinson et al, 1966). Målorienteringsteorin, eller 
achievement goal theory’s, två delar kan kanske enklast beskrivas som skillnaden mellan att vilja 
utveckla sin kompetens (lärandemål) och att vilja visa sin kompetens (prestationsmål) (Skaalvik, 
2015). Dweck implementerar attributionsteori, målorientering och värdeteorin i skolans kontext.  

I värdeteorin anses faktorerna förväntad chans att lyckas och värdet i att lyckas med det mål man 
ska uppnå vara viktiga för motivationen (Atkinsson & Feather 1966; Eccles, 1983). För att stärka 
ett dynamiskt mindset hos eleven måste denne förstå värdet av detta och att det är möjligt att 
lyckas stärka detta. När elevens tankar på sannolikheten att lyckas förändras kommer dennes syn 
på att lyckas omvärderas till att inte jag ännu inte har lyckats - på så sätt skapar detta en redskap 
för eleven att hantera ett misslyckande. Inlärning ses då som är en cyklisk process med naturliga 
inslag av misslyckande och framgång under lärandets gång. 

En av de centrala tankegångarna i Dweck´s beskrivning av dynamiskt mindset är att det finns 
samband mellan dynamiskt mindset, lärandemål och prestationer (Dweck, 2000). Låt oss betrakta  
eleven Lisa, fingerat namn, 14 år, som upplever svårigheter med enklare ekvationslösning. Det 
uppdagades ganska snart att Lisa hade ett dynamiskt mindset. Hon ansträngde sig mer för hon 
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hade en inre föreställning om att hon faktiskt kunde utveckla sin förmåga. Hon arbetade enträget 
med ekvationslösnings grunder och frågade ofta om hur hon skulle gå tillväga. Efter en termin 
så kunde Lisa ganska bra lösa enklare problem med ekvationer. Om hon istället hade tänkt att 
hennes förmåga inte går att utveckla är det mycket troligt att hon ställde sig frågan om det 
överhuvudtaget var mödan värt att anstränga sig och om hon då inte anstränger sig kommer hon 
ju absolut att minska sina chanser att lyckas.  Anledningen till de högre prestationerna är att Lisa 
kommer att intressera sig för att verkligen lära sig och förstå ekvationslösning, lärandemål. Detta 
i sin tur, menar Dweck, leder till fördjupat lärande och bättre prestationer. Det finns till exempel 
belägg för att förstärkning av elevers dynamiska mindset påverkar studenternas resultat positivt. 
Dynamiskt mindset gör elever mer engagerade i skolarbete, uppvisar goda skolbeteenden och har 
en högre uthållighet när det gäller motgångar (Farrington, 2012). Elevernas mindset över lag 
påverkas av många olika faktorer såsom bland annat skol- och klassrumskontext samt 
socioekonomiska aspekter. Ganska blygsamma effekter på betygen kunde dock konstateras i den 
studie som hänvisas till här, ca 0,2-0,3 betygsenheter i amerikanska skolsystemet, där skalan 
sträcker sig från 0 till 4 (Farrington, 2012). 
 
Vid en annan interventionsstudie behandlades elever i årskurs sju i en amerikansk skola under 8 
tillfällen, en gång per vecka, under 25 min. Antalet i kontrollgruppen var 43 och i interventions-
gruppen 48. Resultatet av denna intervention var att den behandlade gruppen var mer motiverade 
i klassrummet samt att deras betyg ökade något medan kontrollgruppens betyg minskade 
konstant under försökstiden (Dweck & Blackwell, 2007). 

Det finns fler studier som visar att dynamiskt mindset predikterade de achievement goals 
eleverna värderade under collegetiden (Robins & Pals, 1998; Dweck, 2000). Det betydde att de 
med ett dynamiskt mindset ansåg till exempel att kunskapen denne tar till sig är viktigare än de 
betyg hen erhåller. Forskare har även tidigare undersökt i vilken grad påverkan av dynamiskt 
mindset ger för konsekvenser av elevens förstärkning av lärandemål. I en skola i New York 
gjordes en undersökning på Junior High School och de undervisades i att deras intelligens var 
formbar vilket resulterade i att eleverna använde lärandemål i större utsträckning. Deras 
uppfattning om att hårt arbete var nödvändigt och effektivt för prestationen i motsats till dem 
som hade ett statiskt mindset (Dweck, 2007). Andra studier har visat på att studenter som tror att 
deras förmågor kan utvecklas har en mer utvecklad självkontroll och fokuserar mer på att 
verkligen lära sig materialet (Yeager, 2012). 

De icke kognitiva faktorernas betydelse 

Forskning tyder starkt på att de icke kognitiva faktorerna har stor betydelse för elevers både 
akademiska och yrkesmässiga utveckling (Dweck, 2006; Farrington, 2012). Icke kognitiva 
faktorer definieras i denna studie som de kunskaper och färdigheter skolan inte mäter i olika 
tester, exempel på detta kan vara tålamod, strategier, attityder och beteenden, men även 
dynamiskt mindset (Farrington, 2012). Båda Dweck (2006) och Farrington (2012) framhåller 
vikten av att stärka elevers dynamiska mindset. En av grundtankarna för elevers akademiska 
framgång har visat sig vara de icke kognitiva faktorerna, men mycket återstår att utforska (PISA, 
2012). Forskning visar även på samband mellan ett dynamiskt mindset, lärandemål och 
prestationer (Dweck, 2006; Bandura, 1977). Orsakssamband är svåra att visa, men många 
forskare har sett tydliga tendenser till att dynamiskt mindset och akademiska prestationer är 
kopplade på något sätt, det vill säga högt dynamiskt mindset ger även elever som presterar högt 
jämfört med elever med ett statiskt mindset (Boaler, 2016). Dweck menar att en hög grad av 
dynamiskt mindset leder till en önskan hos eleverna att lära (lärandemål) och därför till en 
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tendens hos eleverna att välkomna utmaningar och vara uthålliga vid motgångar, att se 
ansträngning som vägen till kunskap, lära sig av kritik och inspireras av andras framgångar som 
i sin tur leder till förbättrade prestationer (Dweck, 2000, 2006). 

Det finns forskare som anser att ett av huvudskälen till att många studenter inte lyckas akademiskt 
är att de inte tränar sin egen självkontroll. Självkontroll ses ofta som motsatsen till impulsivitet, 
men självkontroll benämns på snarlika sätt, till exempel självreglering. Dessa psykologer påstår 
bland annat att självkontroll är viktigare för att förutsäga framtida akademiskt framgång hos 
eleverna än IQ (Duckworth & Seligman, 2005). Självkontroll ingår då i begreppet icke kognitiva 
faktorer. Självkontroll är nära besläktat med begreppet ”grit”, som ofta översätts med järnvilja. 
Detta kan enklast beskrivas med en elevs uthållighet och passion för långsiktiga mål, bland annat 
har vissa forskare sett att denna egenskap predikterar prestation bättre än begåvning (Duckworth, 
Peterson, Matthews & Kelly, 2007). 

Känslan av social tillhörighet är en annan icke kognitiv faktor som spelar stor roll för både hälsa 
men även för de akademiska resultaten. Detta visar en longitudinell studie (3 år) som gjorts i 
USA på gymnasieelever (Walton & Cohen, 2011).  

Positiv akademiskt mindset och lärstrategier utvecklas bland annat genom att elever stöds i deras 
engagemang i utmanande arbete (Farrington, 2012). Dynamiskt mindset tillhör de icke kognitiva 
faktorerna, men det behövs mer forskning om hur utvecklandet av de icke kognitiva faktorerna 
hos eleverna kan utvecklas i skolan. 

Interventionens teoretiska grund för att stärka ett dynamiskt mindset 

För att kunna öka graden av dynamiskt mindset hos eleverna måste någon slags interaktion ske 
mellan elev och omgivning. I denna studie har en intervention, ett agerande och möte med i 
eleverna med syftet att öka deras dynamiska mindset genomförts. Interventionens strategi var att: 
undervisa om hur hjärnan fungerar och om dynamiskt mindset samt att ge eleven förutsättningar 
att själv få uppleva att denne kan kontrollera sin egen förmåga (Dweck 2000; Boaler, 2016). 
Studier tidigare har visat att information och undervisning om hur hjärnan utvecklas och fungerar 
vid ansträngning ger eleverna högre dynamiskt mindset (Dweck, 2002). Om eleven dessutom 
internaliserar, det vill säga gör kunskapen till sin egen och dessutom ser att det fungerar, skapar 
detta goda förutsättningar för att eleven ökar sitt dynamiska mindset (Weiner, 1986). (Begreppet 
internalisering tolkas i denna text i vid bemärkelse, och betecknar elevens upptagande av och 
användande av kunskapen (Säljö, 2006)). Det senare har i denna intervention implementerats 
genom att eleven har fått möjlighet att utmana sig själv i problemlösning både praktiskt och 
teoretiskt, samt som konsekvens av detta så har eleven förhoppningsvis förstått att denne kan 
utveckla sin förmåga. 

Interaktionen mellan lärare och elev är mycket viktig för elevens lärande (Hattie & Timperley, 
2007). Återkoppling på olika sätt mellan lärare och elev är en del av den interaktionen. Det finns 
många olika sätt att dela in feedback på. Fokus i denna studie har varit att ge återkoppling på 
process- och självregleringsnivå. Återkoppling på processnivå kan exemplifieras med att eleven 
får beröm för sin ansträngning eller för att hen har koncentrerat sig väl. Såsom tidigare nämnts 
så är självreglering nära förknippat med självkontroll och återkoppling på självregleringsnivå 
betyder att exempelvis elevens förmåga att planera eller medvetenhet om sin uthållighet 
förstärks.  I mötet med elever bör läraren försöka att ge återkoppling på process- och 
självregleringsnivå (Wiliam, 1999, 2013). Anledningen till detta är bland annat att om 
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återkopplingen ges till eleven på till exempel processnivå så ger det eleven möjlighet att kunna 
kontrollera framstegen. Konkret betyder detta att om eleven ges beröm såsom: ”Vad bra du har 
ansträngt dig” oavsett om eleven presterat svagt eller starkt, så har denne möjlighet att själva 
påverka detta. Interventionen med eleverna i denna studie bygger på att stärka deras dynamiska 
mindset med betoning på att eleven förstår att denne genom ansträngning kan förändra sin 
förmåga och utveckla sitt tänkande (Dweck, 2006).  

Förutom den övergripande strategin som nämnts tidigare har en tanke med interventionen även 
varit att börja där eleven befinner sig kunskapsmässigt, att försöka låta eleverna vara aktiva i 
processen, att eleverna får samtala om sina uppfattningar i matematik samt att eleverna förstår 
syftet med det som ska läras och att återkopplingen kan visa hur eleverna kan förbättra sig 
(Hodgen & Wiliam, 2006).  

Dweck anser att synen på att eleven har kontroll över den egna förmågan och att den kan 
utvecklas samt att eleven utvecklas bara man anstränger sig ger konsekvenser för elevens val av 
achievement goals, vilket enligt i sin tur påverkar elevens prestation (Dweck, 2000). Många har 
bidragit till forskning om samband mellan akademiskt mindset och akademiska prestationer och 
en del studier visar på att detta samband existerar (Farrington, 2012; Dweck, 2007, 2000).  
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Metod 

En beskrivning görs här av studiens metodologiska överväganden. Detta inkluderar urval, 
material och analysinstrument och beskrivning av interventioner. Avslutningsvis redovisas även 
aspekter av validitet och reliabilitet samt etiska övervägande kopplade till denna studies 
genomförande. 

Urval 

I denna studie undersöktes en klass på gymnasiet i årskurs 1. Denna grupp valdes främst för 
elevkännedom och att ett gott samarbete med undervisande lärare tidigare hade etablerats. 
Klassen bestod av 29 elever som alla läste Ma 1b, enligt Gy 2011. En interventionsgrupp (12 
elever) och en kontrollgrupp (11 elever) utvaldes från klassen med intentionen att spridningen av 
deras meritvärden från grundskolan skulle bli så liten som möjligt. De med lägst meritvärden 
listades och varannan elev valdes till kontroll- och interventionsgrupp. Försök gjordes även att 
justera detta val så att dynamiskt mindset före interventionerna blev så lika som möjligt i de två 
grupperna. (Kontroll- och interventionsgruppens meritvärden blev 240 ±1 samt dynamiskt 
mindset 4,1 ±0,1 enheter). Eftersom vissa av eleverna av olika anledningar inte kunde vara med 
på alla tester inklusive interventioner blev det ett bortfall på maximalt 13 %. Därför gjordes några 
avsteg från den ursprungliga principen med att välja varannan elev. Anledningen till att inte hela 
klassen utnyttjades var för att storleken på grupperna skulle hållas nere. 

Material och analysinstrument 

Studiens empiri var elevernas svar på fyra olika slags test som arrangerades både före och efter 
interventionerna. Testen gjordes både med kontroll- och interventionsgrupp. Testernas avsikt var 
att mäta grundläggande taluppfattning, problemlösningsförmåga, dynamiskt mindset och 
lärandemål (achievement goals) hos eleverna. Nedan följer en beskrivning av analys-
instrumenten. 

För bestämning av elevernas grundläggande taluppfattning användes ett test för åk 9, alternativt 
test, (McIntosh, 2008). Detta test bestod av 38 uppgifter, varav 6 uppgifter var uträkningar, samt 
9 uppgifter som mätte elevens kunskaper i huvudräkning, övriga uppgifter syftade till att mäta 
grundläggande taluppfattning. Ett antal av uppgifterna var även av enklare problem-
lösningskaraktär.  

För att kunna svara på frågeställningarna: I vilken grad förstärks elevernas dynamiska mindset 
genom ett fåtal aktioner i liten grupp? samt I vilken grad förändras elevernas lärandemål av 
träning av träning av dynamiskt mindset? mättes elevernas dynamiska mindset med hjälp av en 
enkät som de fick besvara, se bilaga 1. De tio frågorna som rör denna studie har tagits från 
litteraturen (Dweck, 2000), dock har frågorna 8-10 förändrats något. En distinktion har gjorts här 
mellan dynamiskt mindset, frågorna 1-4, dynamiskt mindset kopplat till hur elever uppfattar att 
den kan utveckla personligheten, frågorna 5-7 och dynamiskt mindset kopplat till hur elever 
uppfattar att de kan utveckla problemlösningsförmågan, frågorna 8-10. Dessa aspekter har 
tidigare benämnts domäner av dynamiskt mindset. Testens reliabilitet och validitet har prövats, 
för en mer detaljerad redogörelse se (Levy, 1998; Dweck, 2000).  
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För att kunna besvara frågeställningen: Hur starkt är sambandet mellan dynamiskt mindset och 
matematisk problemlösningsförmåga? mättes elevernas problemlösningsförmåga. Detta är 
komplicerat (af Ekenstam & Greger, 1982). En av orsakerna till svårigheterna att mäta 
problemlösningsförmåga är att flera olika aspekter i personligheten påverkar problemlösnings-
förmågan hos en individ. (Problemlösningsförmåga diskuteras här framförallt kopplat till 
skolämnet matematik.) Några exempel på detta är kreativitet och initiativförmåga. I övrigt så 
uppträder ofta problemlösningsförmåga i kombination med elevens andra färdigheter såsom 
räknefärdighet, räknefärdighet, textförståelse, taluppfattning och kommunikationsförmåga (af 
Ekenstam & Greger, 1982).  

I denna studie har därför uppgifter valts från ett nationellt prov vars innehåll speglar, kursen Ma 
1b, som de läste, och som enligt provets bedömningsmall specifikt mätte problemlösnings-
förmåga. Från det nationella provet så har uppgifter 1, 11 och 12 valts från del I och uppgiften 
18 från del III (Skolverket, 2012). (Problemlösningsdiagnosen redovisas i sin helhet i bilaga 4.) 
Förutom att dessa uppgifter, enligt det nationella provet, är av problemlösningskaraktär så har 
inte fler uppgifter tagits med för att eleverna skulle ha möjlighet att kunna utföra uppgifterna 
inom rimlig tid. Valda uppgifter var av utmanande karaktär. Anledning till att uppgifterna hade 
valts från ett nationellt prov var för att provet hade en väl genomtänkt bedömningsmall.  

När det gäller mätningen av elevens grad av lärandemål för att besvara frågeställningen: I vilken 
grad förändras elevernas lärandemål av träning av dynamiskt mindset? är detta en typ mätning 
som är vanlig och det finns många studier där sådana används. I det här fallet har ett test, se 
bilaga 2, använts för detta som mäter fyra aspekter av achievement goals: lärandemål, 
prestationsmål, mastery avoidance goal och performance avoidance goal (Elliot, 2001). 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet ansågs goda (Elliot, 1999; Elliot & Church, 1997). 

Allmän deskriptiv statistik såsom varianser, medelvärden samt hypotesprövning har genomförts 
på valda delar av materialet. Sju variabler har identifierats och dessa har beskrivit tidigare: 
taluppfattning, problemlösningsförmåga, dynamiskt mindset, lärandemål, prestationsmål, 
mastery avoidance goal och performance avoidance goal. Huvudsakligen har skillnader i 
dynamiskt mindset, taluppfattningsresultat, problemlösningsresultat, samt achievement goals 
före och efter intervention studerats med korrigering för kontrollgrupp. För att studera eventuella 
samband och grupperingar i materialet har en principalkomponentanalys genomförts med 
samtliga 23 observationer av de 7 variablerna: dynamiskt mindset, taluppfattning, 
problemlösning, lärandemål, prestationsmål, mastery avoidance goal och performance avoidance 
goal (Jackson, 1991). Principalkomponentanalys är en statistisk metod för att approximera data 
så bra som möjligt genom att försöka förklara så mycket av datamaterialets spridning i olika 
riktningar i det flerdimensionella rummet.  

Medelvärdesscentrering och enhetsskalning gjordes på data innan principalkomponentanalys 
genomfördes med Simca-P 14.0 utgiven av UMETRICS (Eriksson, 2006) för att få en tydligare 
och mer rättvisande bild av representerade data. Även en analys av data med OPLS, ortogonal 
partial least squares, genomfördes (Eriksson, 2006). PLS står för Partial Least Squares och kan 
enkelt uttryckas som flerdimensionell linjär regression. OPLS separerar PLS komponenterna i 
två grupper: komponenter relaterade till beroende variabel, till exempel dynamiskt mindset, och 
oberoende variabler till exempel lärandemål med flera. De prediktiva variablerna såsom 
dynamiskt mindset är i denna modell ortogonala mot övriga variabler. 
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Beskrivning av interventioner 

Den forskningsmetod som användes i denna studie var en intervention med en grupp elever 
inklusive kontrollgrupp. Interventionen beskrivs här i stora drag. Innan studiens genomförande 
informerades elever och föräldrar om studiens syfte, att det var frivilligt att deltaga, uppgifternas 
konfidentialitet och nyttjande av information, se bilaga 3. Sedan genomfördes fyra olika test både 
före och efter interventionen för att mäta grundläggande taluppfattning, problem-
lösningsförmåga, dynamiskt mindset och achievement goals hos eleverna. Dessa har beskrivits 
tidigare. Interventionerna bestod av tre tillfällen då en testledare mötte interventionsgruppen. (Av 
praktiska skäl delades interventions- och kontroll grupp in i mindre grupper.) Skillnaden mellan 
interventions- och kontrollgrupp bestod i att interventionsgruppen fick återkoppling på deras 
framsteg i problemlösning med betoning på deras ansträngning istället för resultat/begåvning 
med syfte att få eleverna att attribuera sina framsteg till ansträngning snarare än en inneboende 
egenskap som till exempel intelligens. Dessutom fick interventionsgruppen en kompletterande 
undervisning vad gäller hjärnans utveckling kopplat till dynamiskt mindset samt undervisning 
om strategier i problemlösning. Alla elever utförde de matematiska och praktiska uppgifterna. 
Kontrollgruppen fick dock bara undervisning i problemlösning. Huvudsyftet med samtliga möten 
med interventionsgruppen var att stärka elevernas dynamiska mindset. Efter interventionen 
analyserades skillnader mellan kontrollgruppens och interventionsgruppens resultat.  

Gruppens storlek varierade något från gång till gång, men i kontroll- och interventionsgrupp var 
det mellan 2-6 elever per tillfälle. Varje tillfälle var cirka 30 min långt. Nedan följer en mer 
detaljerad genomgång av interventionerna. Tidsspannet för interventions genomförande var ca 
1,5 månad och dessa övningar genomfördes parallellt med ordinarie undervisning i matematik. 

Första interventionen bestod i att samtliga i gruppen fick presentera sig för varandra och därefter 
diskuterades syftet med träffarna. I detta fall uppgavs att vi skulle öva problemlösning samt få 
en bättre förståelse hur vårt tänkande kunde utvecklas. I kontrollgruppen nämndes bara det första. 
De första minuterna av Carol Dweck´s film från TED (Dweck, 2014) visades. Huvudbudskapet 
i detta diskuterades: Din förmåga kan utvecklas av utmaningar och ansträngning. En jämförelse 
gjordes även om hur eleverna upplevde svårigheten att läsa och skriva för 10 års sedan jämfört 
med i dagsläget och att deras färdigheter har utvecklats väldigt mycket sedan dess; Det vill säga 
genom ansträngning kan din förmåga utvecklas. Efter detta lästes valda delar ur Dweck’s ”You 
can grow your intelligence” (Dweck, 2002). Denna artikel lästes succesivt i sin helhet under de 
tre olika interventionerna. Eleverna visades ett exempel för beräkning av en del av en liksidig 
polygon, därefter fick eleverna ett liknande problem. Frågan ställdes även om hur det kom sig att 
det gick lättare att lösa problemet nu? Kan det vara så att din förmåga för just denna uppgift har 
förändrats? Dessa frågor togs inte upp av kontrollgruppen. Interventionen fortsatte genom att 
problemlösningsstrategier togs upp baserade på en förenkling av Pólya’s metod (Pólya, 1990). 
Nedan är ett exempel på en uppgift som eleverna fick diskutera och räkna ut: 

Hur många olika bråk finns det finns det mellan  och ? 

Både kontroll- och interventionsgrupp ficka samma eller liknande problem. Lösningen 
diskuterades igenom gemensamt och det poängterades att oavsett om de löste uppgiften eller inte 
så ansträngde ni Er och därmed utvecklades Er förmåga troligen mer än om ni inte löste 
problemet. Om ni däremot löste problemet så tog ni ju med Er kunskapen från föregående 
problem och även då utvecklades Er förmåga. 
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Den andra interventionens syfte var återigen att försöka få eleverna att internalisera budskapet 
att de själva kan påverka sin förmåga. Interventionsgruppen fick repetera problemlösnings-
strategierna, enligt Pólya’s metod. Efter detta lästes återigen ur Dweck’s ”You can grow your 
intelligence”. Kärnbudskapet gentemot interventionsgrupp var att din förmåga och din 
kompetens växer med din ansträngning. Efter detta fick eleverna en praktisk utmaning, se figur 
2. De fick arbeta enskilt till dess att de löste den. Om det tog lite tid fick de något tips på vägen. 
Efteråt diskuterades vilka egenskaper som var viktiga för att lösa problemet samt vilka tankar 
och känslor som infunnits sig. Kort därefter fick de göra samma problem igen, med frågan hur 
kom det sig att det gick så mycket fortare denna gång? Kontrollgruppen fick återigen samma 
problem men utan efterföljande diskussion. 

Figur 2. Tre olika varianter träpussel, där eleven själv fick engagera sig i att testa olika kombinationer 
för att komma fram till en lämplig figur. Problem A, B och C användes vid interventionerna. 

Sedan kom en mycket kort genomgång om procenträkning och därefter presenterades nästa 
matematiska utmaning: En elev ökade sin betygspoäng från 20 till 24 poäng. Hur många procents 
ökning är det? Eleverna fick enskilt försöka räkna ut detta under några minuter. Återkoppling till 
problemlösningsstrategier, men även att om du inte löste problemet så ansträngde du dig och det 
gjorde att din hjärna fick arbeta och utvecklas. Ytterligare ett problem av samma typ 
genomfördes: En elev minskade sin poäng från 20 till 15 poäng. Hur många procents minskning 
är det? En diskussion om varför det gick bättre denna gång och återkoppling till att ansträngning 
leder till utveckling av förmåga, t ex problemlösningsförmåga och intelligens. Kontrollgrupp fick 
samma uppgifter, men utan efterföljande diskussion om synen på att en förmåga kan utvecklas 
genom ansträngning. Dweck’s ”You can grow your intelligence” lästes inte heller i kontroll-
gruppen.  

Den tredje interventionen liknar den andra med den skillnaden att ett svårare problem 
matematiskt problem delvis löstes i grupp. På samma sätt som tidigare repeterades 
problemlösningsstrategierna och huvudbudskapet att genom intellektuell ansträngning kan din 
förmåga att lösa problem förbättras bland annat på grund av att din hjärna utvecklas och blir 
smartare. En sammanfattning av vad eleverna tyckt om träffarna samt vad de lärt sig under 
träffarna genomfördes. 

Validitet och reliabilitet 

En central aspekt för denna interventions validitet och reliabilitet har varit att säkerställa att 
frågeformuleringarna i testerna verkligen mätte det som interventionen ville påverka samt att 
interventionen verkligen påverkade elevernas dynamiska mindset.  
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Såsom tidigare nämnts så har testerna för dynamiskt mindset och achievement goals använts av 
forskare vid upprepade tillfällen. Nu har dessa tester kanske främst utarbetats för anglosaxiska 
länder, men de får ändå anses vara tillförlitliga (Dweck, 2000; Elliot, 2001). Elevernas status 
under det att de utförde testerna påverkar resultatet samt hur eleverna tolkar frågorna. Testet för 
taluppfattning var ganska omfattande och används inom många skolor (McIntosh, 2008). De fyra 
problemlösningsuppgifterna härrör från ett nationellt prov (Skolverket, 2012). Eftersom 
svårighetsgraden på dessa uppgifter var ganska hög så bidrog detta till en liten spridning i 
resultatet. Bortfallet var lågt, 4 % för samtliga mätningar utom för mätning av taluppfattning där 
denna låg på 13 %.  

För att försöka hålla fler faktorer konstanta så har ett för- och eftertest genomförts med både med 
kontrollgrupp (K) och interventionsgrupp (I). Kontrollgrupp används ofta för att erhålla en 
baslinje och mätbara skillnader ska då till största delen relateras till interventionen om grupperna 
är matchade (Denscombe, 2016). Stickprovet har varit litet, men detta måste även vägas mot 
studiens praktiska och tidsmässiga aspekter, tidsmarginalerna för elever på gymnasiet är mindre 
eftersom ämnena är uppdelade i kurser. Detta ger konsekvenser för hur mycket tid eleverna kunde 
avvara från den ordinarie undervisningen. En matchning av I- och K-gruppen gjordes, för att 
minska elevernas individuella förutsättningars påverkan på resultatet. Eftersom urvalet är litet 
ger ju ändå varje elev ett substantiellt bidrag till resultatet, varför matchningen var extra viktigt 
för studiens validitet. Urvalets storlek gjorde att slutsatserna bara kanske var giltiga för dessa 
grupper, det vill säga generaliserbarhet blev lägre än om urvalet varit större. Reliabiliteten 
påverkades i hög grad av urvalets storlek eftersom inverkan av elevernas missuppfattningar av 
till exempel frågor på resultatet minskar med större urval.  

När en intervention utförs på människor så reagerar dessa annorlunda än om de inte observeras. 
Detta kan ju ha påverkat resultatet av interventionen genom att testledarens personlighet påverkar 
eleverna. Genom att använda en kontrollgrupp kan denna effekts påverkan på resultatet minskas, 
men olika testledare med samma typ intervention kan ju ge olika resultat beroende på elevernas 
relation och interaktion med testledaren. Detta påverkar då främst studiens validitet. Även om 
denna intervention utfördes i skolmiljö så skiljer sig denna miljö från en verklig 
undervisningssituation. Placeboeffekten kan ha betydelse för riktigheten i utfallet. I detta fall 
verkade det som att eleverna inte förstod vilken grupp de tillhörde, men det kan ju inte uteslutas.  

Etiska överväganden. 

När gäller de etiska överväganden, som föregått denna studie, så har dessa utgått från 
vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa huvudkrav 
beskrivs här i korthet. Eftersom undersökningsdeltagarna deltog aktivt i studien informerades 
dessa både muntligt och skriftligt om studiens syfte och villkor. Denna information var i stort 
sett identisk med det informationsblad som skickades till vårdnadshavare, se bilaga 3. (Detta 
gjordes trots att samtliga deltagare var över 15 år.) I denna information framgick det även tydligt 
att deltagandet var frivilligt och även samtycke inhämtades skriftligt från deltagande personer. I 
detta sammanhang informerades även om deltagarnas rätt att när som helst avbryta deltagandet i 
undersökningen. Samtliga elevers personuppgifter har avidentifierats och kan inte härledas från 
slutrapporten och insamlade uppgifter används bara för färdigställande av denna 
forskningsrapport. De inhämtade uppgifterna bedömdes inte som känsliga, samt interventionens 
negativa inverkan på eleverna bedömdes som små. 
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Resultat 

Resultaten från studien beskrivs här utifrån de frågeställningar som studien haft för avsikt att 
besvara. 

I vilken grad förstärks elevernas dynamiska mindset genom ett fåtal aktioner i liten grupp? 

Tendensen var att dynamiskt mindset kopplat till problemlösningsförmåga samt personlighet 
kunde förstärkas hos elever i liten grupp. Resultaten för dynamiskt mindset kopplat till 
problemlösningsförmåga var, t(23) = 3,1, p = 0,01, MI = 1,03, MK = -0,1, SDI = 0,95 och SDK = 
0,80 och för personlighet, t(23) = 2,1, p = 0,04, MI = 0,88, MK = -0,22, SDI = 1,1 och SDK = 1,2 
båda statistiskt säkerställda. MI och MK är medelvärden för skillnaden, för ingående 
observationer, före och efter intervention för interventions- och kontrollgrupp. SDI och SDK är 
standardavvikelsen för medelvärdena MI och MK, för interventions- och kontrollgrupp. När det 
gällde dynamiskt mindset kopplat till intelligens var resultaten inte statistiskt säkerställda, t(23) 
= 1,2, p = 0,23, MI = 1,1, MK = 0,33, SDI = 0,96 och SDK = 1,3. En faktisk ökning av dynamiskt 
mindset kunde dock mätas. Detta gällde samtliga mätta domäner av dynamiskt mindset, se tabell 
1.  

Tabell 1. Faktiska resultat för dynamiskt mindset avseende domänerna intelligens, personlighet och 
problemlösning avseende differensen av skillnaden mellan kontroll- och interventionsgrupp före och efter 
intervention, ∆. Standardavvikelsen, σ, är angiven för varje variabel. Poäng (1-6) I/K beskriver 
medelpoäng för respektive variabel för kontroll och interventionsgrupp före intervention. 

   ∆  σ  Poäng (1‐6) I  Poäng (1‐6) K 

Intelligens  0,6  1,2  4,1  4,3 

Personlighet  1,1  1,2  4,0  4,8 

Problemlösning  1,1  0,9  4,3  5,1 

Hur starkt är sambandet mellan dynamiskt mindset och matematisk problemlösnings-

förmåga? 

Resultatet för mätning av matematisk problemlösningsförmåga uppvisade mycket små skillnader 
mellan kontroll och interventionsgrupp, skillnaden var mindre än 1 poäng och inte statistiskt 
säkerställd. Få elever kunde lösa de problemlösningsuppgifter som gavs (maxpoäng på provet 
var 10 poäng och genomsnittspoängen i de både grupperna var 2.) Korrelationskoefficienten från 
PLS, Partial Least Squares, för dynamiskt mindset och matematisk problemlösningsförmåga var 
-0,29, det vill säga korrelation blev låg och negativ. En prövning, OPLS, av hur dynamiskt 
mindset predikteras av inte bara problemlösningsförmåga utan från samtliga i studien prövade 
variabler, gjordes, men resultaten är svårtolkade, se figur 3. 
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Figur 3. En OPLS-analys av data med dynamiskt mindset som beroende variabel, Y och övriga variabler 
som oberoende, X. Variablerna, X, är lärandemål, prestationsmål, mastery avoidance goal (MA), 
performance avoidance goal (PA), taluppfattning och problemlösning. Observerat värde på y-axel och 
predikterat värde på x-axeln. 

Även om inte syftet med taluppfattningstestet var att mäta problemlösningsförmåga så torde en 
grundläggande taluppfattning vara en förutsättning för god problemlösningsförmåga. Av denna 
anledning tas resultatet för detta test med här. En sammanställning av dessa resultat kan ses i 
figur 4. Inget samband mellan dynamiskt mindset och grundläggande räknefärdighet kunde visas. 
Ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna med avseende på förbättring av 
taluppfattning kunde visas, t(20) = 1,0, p = 0,32, MI = 2,7, MK = -0,89, SDI = 4,7 och SDK = 4,5.  

 

Figur 4. Skillnaden i taluppfattning och dynamiskt mindset för kontroll- respektive interventionsgrupp. 
Medelvärdet för respektive grupp har även angetts. 
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I vilken grad påverkas elevernas lärandemål av träning av dynamiskt mindset? 

Utifrån enkätundersökningen av achievement goals kunde ingen statistisk säkerställd skillnad 
mellan kontroll- och interventionsgrupp bekräftas, se tabell 2, trots att det fanns såsom tidigare 
nämnts ett högre dynamiskt mindset i interventionsgrupp än i kontrollgrupp. (I tabell 2 kan till 
exempel ses att interventionen verkar minska elevernas benägenhet att ha prestationsmål, ∆ = -
0,1.)  Detta kan även delvis ses i loading plot, se figur 6, eftersom variablerna dynamiskt mindset 
och lärandemål ligger på stort avstånd från varandra. Både kontrollgrupp och interventionsgrupp 
har en sammansättning av elever som har lärandemål, som viktigaste achievement goal, vilket 
även speglas av att prestationsmål har lägst poäng, se tabell 2. En analys med hjälp av OPLS, 
Partial Least Squares, utfördes och sambandet mellan lärandemål och dynamiskt mindset visade 
sig vara lågt, r = 0,11, med studiens försöksdesign. Detta speglas också när predikterat och 
observerat värde plottas emot varandra, se figur 3.  

Tabell 2. Deskriptiv statistik. Tabellen visar differensen av skillnaden, ∆, mellan mätning före och efter 
av variablerna prestationsmål, mastery goal avoidance (MA), lärandemål och performance goal 
avoidance (PA) av kontroll- respektive interventionsgrupp. Standardavvikelsen, är angiven för varje 
variabel. Det teoretiska intervallet för poängskillnaden är ± 12, antal elever är 23. Poäng (1-7) beskriver 
medelpoäng för kontroll och interventionsgrupp före intervention. 

   Prestationsmål  MA  Lärandemål  PA 

∆  ‐0,1  0,1  ‐0,2  ‐0,2 

σ  0,9  1,3  0,6  0,7 

Poäng (1‐7) I  3,5  4,3  6,3  5,1 

Poäng (1‐7) K  2,9  4,0  6,4  5,2 

 

Ett urval gjordes även av de elever som erhållit betyget E från grundskolan och ovanstående 
analys gjordes igen. Detta urval blev mindre, det vill säga 12 av 23 elever. Följande resultat 
erhölls för ∆ för prestationsmål (-0,2), MA (0,3), lärandemål (-0,1) och PA (-0,3).  

Ett sätta att ytterligare analysera variablernas korrelationer och försöka få kunskap om 
underliggande samband gjordes en PCA-analys av datamaterialet. Denna bearbetning finns 
åskådliggjord i figur 5 och 6. För att ett tydligt samband skulle finnas mellan dynamiskt mindset 
och lärandemål skulle dessa punkter i loading-ploten ligga nära varandra, eller långt ifrån 
varandra, på en rät linje genom origo (negativt samband), vilket de inte gör, se figur 6. Om 
verkligt stora skillnader fanns mellan kontroll- och interventionsgrupp vad gäller påverkan av 
dynamiskt mindset så skulle två grupperingar infinna sig i score-ploten, se figur 5, dock verkar 
det vara en ganska slumpvis spridning av observationerna. 
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Figur 5. En score-plot där förhållanden mellan observationerna åskådliggörs, i detta fall skillnaden av 
variablerna för de 23 observationerna i kontroll (K)- respektive interventionsgrupp (I). Variablerna är 
dynamiskt mindset, lärandemål, prestationsmål, mastery aviodance goal (MA), performance avoidance 
goal (PA), taluppfattning och problemlösning. 

 

Figur 6. En loading-plot, där förhållanden mellan variablerna åskådliggörs, i detta fall skillnaden i 
dynamiskt mindset, achievement goals (lärandemål, prestationsmål, mastery avoidance goal (MA) och 
performance avoidance goal (PA)), taluppfattning och problemlösning före och efter intervention. 

Varje observations avstånd till de två principalkomponenterna åskådliggörs i score-ploten. Varje 
principalkomponent försöker förklara så mycket som möjligt av spridningen i observationen av 
variablerna, se figur 5. Om det hade funnits en klar skillnad mellan intervention- och 
kontrollgrupp med avseende på variablerna skulle det visas i score-ploten genom bildandet av 
två grupper bestående av observationer av interventions- och kontrollgrupp. Dessa variabler 
skulle då kunna identifieras om variablerna i loading-ploten sammanföll med grupperna i score-
ploten. Resultaten i detta fall är inte tillräckligt tydliga för att dessa slutsatser ska kunna göras. 
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Diskussion 

I följande diskussion analyseras resultaten utifrån studiens frågeställningar samt avslutas med 
intressanta uppslag för framtida studier och en sammanfattning.  

Tre huvudsakliga analyser av resultatet av i vilken grad av dynamiskt mindset kan förstärkas 
genom ett fåtal aktioner i liten grupp kan beskrivas. För det första kan en ganska stor skillnad 
mellan dynamiskt mindset kopplat till elevernas syn på om de kan förändra sin 
problemlösningsförmåga ses, se tabell 1. Det kan tyckas som att eleverna har separerat denna 
förmåga från dynamiskt mindset. Detta är en av anledningarna att domän-begreppet har införts. 
Frågan är om eleverna kan tro att detta är en förmåga som går att lära sig snarare än att den kan 
utvecklas rent fysiskt? För det andra blir man förbryllad över att just denna domän av dynamiskt 
mindset, problemlösningsförmåga kan påverkas med sådan enkelhet. (För att tydliggöra så har 
en elev ett högt dynamiskt mindset kopplat till problemlösningsförmåga om eleven anser att 
denna förmåga är utvecklingsbar, går att förändra.) Varken interventionerna eller antal tillfällen 
(3 st) såsom tidigare beskrivits var särskilt omfattande. Tendensen verkade vara att interventioner 
med ganska små medel kan förändra dynamiskt mindset kopplat till problemlösningsförmåga 
samt personlighet. En tredje sak att beakta är att det är lättare att, enligt detta upplägg förstärka 
synen på problemlösningsförmåga jämfört med dynamiskt mindset, trots att värdet av dynamiskt 
mindset och dynamiskt mindset kopplat till problemlösningsförmåga var betydligt högre före 
intervention, se tabell 2. Det borde ju vara så att om gruppen redan har en hög nivå av dynamiskt 
mindset kopplat till problemlösningsförmåga så skulle det vara svårare att påverka denna 
variabel. Detta skulle kunna vara en förklaring till den relativt höga ökningen av dynamiskt 
mindset kopplat till problemlösningsförmåga.  

Dynamiskt mindset, enligt Carol Dweck, år 2006, betyder att en människa är övertygad om att 
deras intelligensförmåga kan utvecklas och förändras. Hur Carol Dweck har kategoriserat 
dynamiskt och statiskt mindset framgår inte tydligt, men en tolkning är att hon ser skalan mellan 
dynamiskt mindset och statiskt mindset som glidande/kontinuerlig. Dynamiskt mindset såsom 
det diskuteras i forskningslitteraturen är kopplat till frågorna som rör hur eleven/människan 
betraktar sin förmåga att förändra sin intelligens, se bilaga 1 (frågorna 1-4) är en typ av förmåga, 
förmåga att förstå att individen kan förändra sin personlighet, se bilaga 1 (frågorna 5-7) är en 
annan. Samtliga av dessa frågor används av Dweck i sin forskning, medan frågorna (8-10), se 
bilaga (1) är kopplade till elevens syn på huruvida hen tror att denne kan förändra sin 
problemlösningsförmåga. Alla dessa frågor handlar om elevens syn på sin egen möjlighet att 
förändra sin förmåga gällande intelligens, personlighet och problemlösningsförmåga.  

En viktig aspekt av instrumentens tillförlitlighet är elevernas tolkning av frågorna, samt om 
eleven ger ett svar på hur eleven vill tänka eller hur eleven faktiskt agerar utifrån sitt 
internaliserade dynamiska mindset. Intervjuer med eleverna utifrån exempelsituationer i 
kombination med observationer av hur de agerar vid arbete med utmaningar skulle ge en klarare 
bild av detta fenomen. Dynamiskt mindset verkar utgöra ett flerdimensionellt fenomen och i detta 
fall har troligen bara en del av de variabler som påverkar dynamiskt mindset studerats.  

Det är viktigt att problematisera och förstå de svårigheter som faktiskt finns vad gäller själva 
interventionen och dess praktiska genomförande - anledningen är att resultatet är beroende av det 
instrumenten mäter. Strategin för den metod som användes här var att eleverna skulle få erfara 
att de faktiskt kan påverka sin förmåga tillsammans med att det finns forskning som visar att 
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utmaningar och undervisning av dynamiskt mindset faktiskt leder till att individen internaliserar 
budskapet att ansträngning av hjärnan faktiskt leder till utveckling av intellektuella förmågor 
(Dweck, 2002). Att kunna kontrollera sin förmåga är ju en av hörnstenarna i attribueringsteorin 
som dynamiskt mindset till stor del vilar på (Weiner, 1986).  

Överlag verkade eleverna positivt inställda till att gå iväg ifrån ordinarie lektion i liten grupp. 
Kontrollgruppen fick räkna samma uppgifter som interventionsgruppen och båda fick 
undervisning om Pólya’s metod för problemlösning (Pólya, 1990). Eftersom undervisning av 
problemlösningsförmåga har genomförts parallellt med undervisning av dynamiskt mindset i I-
grupp kan eleverna kopplat ihop dynamiskt mindset med problemlösningsförmåga. Det kan 
finnas en tendens till att eleverna gjort skillnad på intelligens och problemlösningsförmåga. Detta 
är en fråga om betydelse och innebörd hos elevernas tolkning av orden. Några andra svårigheter 
med interventionen var att använda uppgifter (praktiska och teoretiska) som svarade mot 
elevernas kunskapsnivå. Detta är ett problem då elevernas dynamiska mindset stärks av att de 
arbetar med rika matematiska problem (Boaler, 2016). Dock tappade eleverna motivationen då 
utmaningen översteg deras förmåga, de måste verkligen stöttas under denna process. En annan 
sak är att eleverna glömmer vad som gjordes under interventionerna, men genom de praktiska 
övningarna, speciellt när det blev uppenbart för eleverna att övning verkligen gör skillnad, t ex 
att lösa problemet första gången tar betydligt längre tid än andra gången, så kanske eleverna 
bättre tog till sig budskapet att deras förmåga kan utvecklas. 

Ett annat perspektiv av svårigheterna med att studera dynamiskt mindset kopplat till 
personligheten är att interventionen troligen påverkar olika aspekter hos olika individer även om 
syftet i denna studie är att påverka dynamiskt mindset. Så för att reda ut vilken del av 
personligheten som verkligen inverkar på lärandemål och prestation behöver djupare studier 
utföras. En elev med större dynamiskt mindset än en annan elev värderar ansträngning mer och 
har en större övertygelse om att intelligens är en förmåga som är utvecklingsbar. I detta fall ska 
då nämnas att en del forskare även har intresserat sig för andra aspekter av personligheten som 
har betydelse för prestationen till exempel järnvilja eller ”grit” på engelska (Duckworth, 2005, 
2007). Bland annat så betraktas elever som med uthållighet möter utmaningar och motgångar att 
de har mer av egenskapen ”grit” än andra elever som bara under en kortare tid försöker 
överkomma problemen. Duckworth (2007) menar bland annat att ”grit” kan utvecklas utifrån en 
dynamiskt mindset. Problem inom denna typ av forskning är naturligtvis att avgöra vilka 
personlighetsvariabler som mest påverkar inlärningen och hur dessa kan förändras i en 
undervisningssituation. 

När det gäller hur starkt sambandet är mellan dynamiskt mindset och matematisk 
problemlösningsförmåga kan bara tendenser skönjas. En av anledningarna till detta kan vara att 
uppgifterna som tagits från nationellt prov var för svåra för eleverna (Skolverket, 2012). 
Konsekvensen av detta blev att spridningen i resultat inom och mellan kontroll och 
interventionsgrupp blev liten, se tidigare resultat. Av denna anledning togs även 
taluppfattningstestet in som en indikator på enklare problemlösning och räknefärdighet. När det 
gäller taluppfattning så erhålls en större spridning i resultat mellan grupperna (I och K) före och 
efter intervention, se figur 4. Skillnaden i taluppfattning före och efter intervention mellan 
grupperna är inte statistiskt signifikant, dock är det faktiska resultatet för interventionsgruppens 
förbättring av taluppfattningstestet något högre än kontrollgruppen, se figur 4.  
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Inom forskningslitteraturen har man redan på 70-talet upptäckt att elevers förmåga att attribuera 
misslyckande kan förändras. Forskarna studerade om elevers problemlösningsförmåga kunde 
förbättras om barnen tog ansvar för misslyckandet och attribuerade sitt misslyckande till att de 
brustit i ansträngning istället. Dessa forskares syfte var att stärka dynamiskt mindset, vilket 
innebär att eleverna helst ska attribuera sitt misslyckade till att de inte har lärt sig detta ännu och 
att de under misslyckande lär sig väldigt mycket. I detta fall var det tolv barn i 8-13 års ålder med 
mycket stor tendens att ge upp inför problem eller utmaningar. De barn som tränades i att ta 
ansvar för sitt misslyckande och attribuera det till ansträngning presterade bättre på 
problemlösningsuppgifterna samt uttryckte även att orsaken till misslyckande berodde på 
motivation snarare än brist på förmåga. Barnen tränades dagligen under 25 tillfällen (Dweck, 
1975). Det finns alltså forskning som pekar på att ett ökat dynamiskt mindset faktiskt ger 
förbättring av problemlösningsförmåga. Tjugofem tillfällen överstiger avsevärt de tre tillfällen 
som studien i denna artikel beskriver. Det kan ju därför vara så att dynamiskt mindset inte ökat 
tillräckligt för att ge effekter på problemlösningsförmågan. (En viss effekt kunde dock ses vad 
gäller resultatet på taluppfattningstestet.) Forskning visar på att elever som har ett dynamiskt 
mindset faktiskt har en ökad uthållighet vid utmaningar (Yeager, 2012). Detta torde ju då vara 
en viktig egenskap i många sammanhang framförallt vid lösning av icke entydiga problem i 
matematik eftersom detta ofta ställer krav på envishet och att eleven faktiskt lägger ner en hel 
del tid. Om eleven då gör detta så, vilket då skulle vara mer vanligt vid dynamiskt mindset, skulle 
detta leda till att eleven lär sig mer. Eleven skulle då komma in i en positiv inlärningsspiral. Detta 
skulle vara nog så viktigt för elever i särskilda utbildningsinsatser i matematik, SUM-elever. 
Troligen har många SUM-elever en motivationsproblematik (enbart eller i kombination med 
andra skolsvårigheter), där orsakerna skiftar mellan inre och yttre, stabila och kontrollerbara 
företeelser. Skolans medvetenhet och kunskapsbas för träning av dynamiskt mindset borde ge 
positiva konsekvenser för alla elever, speciellt för SUM-elevernas, akademiska och personliga 
utveckling. 

Det finns belägg för att ökning av dynamiskt mindset minskar skillnader i akademisk prestation 
i förhållande till kön och etnicitet (Farrington, 2012). Urvalet i denna studie från den studerade 
gymnasieklassen baserades på meritvärden från grundskolan. Syftet var att erhålla ett medelvärde 
på dynamiskt mindset och meritvärde för kontroll- och interventionsgrupp så lika som möjligt. 
De sex elever som inte deltagit i studien har alla högre meritvärden än de övriga eleverna. Fem 
av eleverna har inte svenska som sitt första språk samt fördelningen av flickor och pojkar blev 
lika i kontroll- och interventionsgrupp. Hur förändring av mindset påverkar minoritetsgrupper 
och flickor respektive pojkar är inte fullständigt utrett, dock finns studier som visar på att 
förändring av mindset hos minoritetsgrupper har stora effekter på studieresultat överlag. Hos 
flickor har det visats sig bidra med stora effekter för deras resultat inom matematik och 
naturvetenskap (Farrington, 2012). Generellt har det visat sig att alla elever gynnas av 
förstärkning av ett dynamiskt mindset. Eftersom urvalet är litet så är det svårt att utifrån studiens 
resultat kunna erhålla några slutsatser vad gäller genus och etnicitetsperspektiv. 

Forskningslitteraturen pekar på att en ökning av dynamiskt mindset ger positiva långsiktiga 
effekter av studieresultaten. Varken problemlösningstestet eller taluppfattningstestet i den här 
studien gav tydliga prestationshöjningar. Två aspekter som skulle kunna tänkas ligga bakom en 
sådan tanke är dels att elevens uthållighet och vilja att lösa svåra uppgifter ökar samt dels att i ett 
längre perspektiv så ser eleven lärandet som det viktiga. När det gäller det senare så kan det ju 
vara så att tiden mellan mätningarna (före och efter intervention) är för kort för att eleven ska 
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införliva, eller internalisera lärandemål och att detta sedan ger en effekt på resultaten. Även detta 
är något som skulle kunna studeras vidare, det vill säga att elevernas resultat följs upp under en 
längre tid efter olika slags interventioner. 

Även om diskussionen här har varit inne på i vilken grad lärandemål påverkas av dynamiskt 
mindset så har fokus legat på utveckling av dynamiskt mindset och problemlösningsförmåga. 
Denna studies tredje stora forskningsfråga kan inte egentligen besvaras, det vill säga 
undersökningen av i vilken grad achievement goals, specifikt lärandemål, påverkas av en ökning 
av dynamiskt mindset, se tabell 2. Utifrån tabell 2 kan även utläsas att lärandemål var mest 
utbredd achievement goal i klassen som studerades. Därför kan det ju även vara svårt att påverka 
en variabel som redan har ett högt värde. Dessutom är ju förändringen i interventionsgruppen 
modest. Intressant är att variablerna skillnad i dynamiskt mindset och lärandemål i loading 
ploten, se figur 6, är väl åtskilda. Principalkomponent 2 ger dock en indikation på att alla 
variablerna lärandemål, taluppfattning, mastery avoidance goal och taluppfattning samvarierar 
positivt, vilket inte är fallet med principalkomponent 1.  

Flera av frågeställningarna i denna studie handlar om tankar om att det kan finns ett samband 
mellan dynamiskt mindset och övriga variabler. Om det finns sådana samband kan inte förklaras 
utifrån denna studie. Andra studier visar även på vissa brister i Dweck´s modell till exempel att 
andra prediktorer kan påverka achivement goals, såsom elevens uppfattning om ansträngning och 
svårighet (Weiner & Hayamizu, 1991). Utifrån den OPLS-analys som utförts på studiens data 
verkar det som att sambandet mellan dynamiskt mindset och övriga variabler är svagt eller 
svårtolkat.   

Uppföljning och framtida studier 

Uppgifterna i instrumentet för mätning av problemlösningsförmåga borde varit  mer balanserade 
svårighetsmässigt. I detta fall togs uppgifterna från ett nationellt prov och många av frågorna var 
förhållandevis svåra även om en jämn svårighetsfördelning av uppgifterna försökt erhållas. 
Kanske skulle elevens problemlösningsförmåga mätas bättre om spannet mellan lätta och svåra 
uppgifter gjordes bredare. Det finns beskrivet hur matematiska problem kan uppdelas i att välja 
rätt räkneoperation som kräver en eller två räkneoperationer, bedöma rimligheten hos ett svar, 
att välja ut relevant information samt att utnyttja information i problem som eleven inte tidigare 
stött på (af Ekenstam & Greger, 1982). Detta sätt att välja uppgifter övervägdes men valet blev 
istället frågor som utarbetats till ett nationella prov. Fördelen var att dessa var väl beprövade och 
bedömda. Tanken i denna studie var att elever med en högre grad av dynamiskt mindset skulle 
visa på en större uthållighet samt att dessa elever skulle våga pröva en utmaning, eftersom de 
kanske ansåg att de då hade möjlighet att lära sig något nytt. Detta var ett av argumenten för att 
ta med frågor av mer komplicerad natur. Förutom att utformningen av problemlösningsdiagnosen 
borde haft en större bredd svårighetsmässigt så vore det även bra en göra en utförligare prövning 
av uppgifterna mot en mindre grupp elever innan studien påbörjades.  

I denna studie har en intervention genomförts med tillhörande prövning av olika förmågor hos 
eleverna. Utformningen av interventionen kan naturligtvis förändras och varieras på många olika 
sätt. Svårigheten var att skapa problemsituationer där eleverna utsätts för problem på gränsen till 
vad de klarar av och att sedan få dem att reflektera över sina egna tankar under deras 
problemlösningsprocess. Kombinationen av undervisning om dynamiskt mindset och att 
reflektera över sin egna tankar samt att försöka få eleverna att uppleva att de faktiskt kunde 
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utveckla sin egen förmåga verkade dock vara ett bra pedagogiskt grepp. Två av domänerna hos 
dynamiskt mindset, personlighet och problemlösningsförmåga, ökade ju markant för inter-
ventionsgruppen. 

Eftersom antal tillfällen i detta fall får anses vara mycket få, tre stycken, så skulle en ökning av 
antal interventionstillfällen kunna vara intressant att genomföra samtidigt som undervisningen 
av problemlösningsstrategier för både interventionsgrupp och kontrollgrupp skulle kunna ändras 
eller tas bort. Det kan ju dock vara ett spår, eller ett uppslag, för vidare forskning att gå vidare 
med, för resultaten verkar ju peka på att eleverna kan ha upplevt att deras förmåga att lösa 
problem kan utvecklas eftersom interventionsgruppen då kanske kopplat samman problem-
lösningsstrategier och dynamiskt mindset.  Det vore intressant att integrera undervisning om 
dynamiskt mindset, på liknande sätt som gjorts i denna studie, med ordinarie undervisning i 
kortare moment för att se om hur detta påverkar både prestationer och achievement goals i studier 
med varierande tidsomfång. Om det är så att det är relativt lätt att påverka någons dynamiska 
mindset på det sätt som beskrivs här så uppstår naturligtvis frågan hur beständig denna förändring 
är. I detta fall skulle en uppföljning kunna göras vid flera tillfällen kanske tre månader, sex 
månader och tolv månader efter interventions avslutande. 

Eftersom urvalet är litet i denna studie skulle ett scenario vara att upprepa studien men med 
betydligt fler individer, framförallt för att kunna göra en säkrare statistiskt undersökning vad 
gäller kopplingen mellan dynamiskt mindset, lärandemål och prestationer. Samtidigt vore det 
även intressant att studera mer i detalj de elever som har olika grader av dynamiskt mindset 
genom djupintervjuer. Hur ser deras historia ut vad gäller tankar, känslor och handlingar? Skulle 
deras historia se annorlunda ut om deras tankar om utveckling av förmåga sett annorlunda ut? 
Ett annat perspektiv skulle kunna vara att studera inte bara deras tankar utan även deras agerande 
i observationsstudier för att se hur deras dynamiska mindset konstrueras och omsätts i praktiken. 
Genom ett större urval kan även andra aspekter studeras i kombination med begreppet dynamiskt 
mindset, vilket inte har tagits upp här, till exempel genus och socioekonomiska perspektiv hos 
eleverna. En sållning av elever i det bredare urvalet utifrån specialpedagogiskt aspekter skulle 
även vara mycket intressant för att bättre kunna förstå hur dessa elever påverkas av interventioner 
med syfte att höja elevernas grad av dynamiskt mindset. 

Denna typ av studie kan även göras i andra kontexter, såsom kommunal verksamhet eller 
näringsliv, på olika organisatoriska nivåer. I ledarskapssammanhang kan frågan: Är personers 
förändringsbenägenhet kopplat till dynamiskt mindset? var spännande och relevant. Exempelvis 
skulle det vara spännande att se om undervisning av lärare i dynamiskt mindset på liknande sätt, 
som beskrivits här, skulle få motsvarande effekt på eleverna. För övrigt så kommer formativ 
bedömning, att kontinuerligt följa lärprocessen och anpassa undervisningen efter var eleven 
befinner sig, att vara ett stöd för ett dynamiskt mindset. Genom den processen ges eleven 
incitament för att öka sin uthållighet för att se sin egen förmåga utvecklas. Undervisningen och 
elevens lärande tror jag absolut skulle gynnas av att eleverna förstod hur stort inflytande elevens 
tankar har på deras studier och liv i allmänhet.  

Sammanfattning 

Studiens syfte var att erhålla en bättre förståelse om träning av dynamiskt mindset leder till bättre 
problemlösningsförmåga i matematiken och om eleverna använder sig av lärandemål i större 
utsträckning. En större ökning av de faktiskt värdena för dynamiskt mindset kunde ses i den 
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grupp som tränades i ett dynamiskt mindset jämfört med kontrollgruppen. Det verkade som att 
om olika domäner av dynamiskt mindset förstärktes olika mycket. När det gällde dynamiskt 
mindset kopplat till elevens problemlösningsförmåga förstärktes denna mest, det vill säga 
interventionsgruppens syn på att deras problemlösningsförmåga kan utvecklas. Utifrån studiens 
resultat verkade sambandet vara mycket svagt mellan dynamiskt mindset och matematisk 
problemlösningsförmåga. Några av orsakerna till detta kan vara interventionens omfattning och 
svårigheter att mäta matematisk problemlösningsförmåga. När det gällde hur elevens lärandemål 
påverkas av förstärkning av dynamiskt mindset så fanns det inte någon statistisk säkerställd 
skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. Försöksdesignen kan inte förklara hur 
achievement goals bidrar till förbättrad problemlösningsförmåga, däremot är korrelationen låg 
mellan dessa variabler. Vissa tendenser har iakttagits för det fall som studerats här att det verkar 
som att lärandemål och mastery learning avoidance approach tillsammans med problemlösnings-
förmåga kan ha en underliggande struktur, se figur 6.  

När det gäller interventionens begränsade omfattning både vad gäller tid och antal tillfällen med 
elever, så verkar det relativt enkelt att påverka elevers dynamiska mindset kopplat till 
problemlösningsförmåga samt personlighet. Eftersom tidsintervallet är ca 1,5 månad från början 
av interventioner till mätning av variabler så är det svårt att veta om effekten håller i sig över tid. 
Studien har ett värde på flera sätt, kanske framförallt för att skapa incitament för att det inte 
behöver vara så svårt att implementera moment kontinuerligt i undervisningen som faktiskt 
främjar dynamiskt mindset hos eleverna. Det kan ju även vara så att lärandemål är en aspekt som 
tar längre tid för eleverna att ta till sig. En annan viktig aspekt är också att fundera på vilka 
redskap som lärare idag kan använda sig av i den ordinarie undervisningen för att hjälpa eleverna 
med att förstärka viktiga icke kognitiva faktorer, inklusive dynamiskt mindset. 
 
Naturligtvis går det att diskutera huruvida dynamiskt mindset och lärandemål i sig är bättre än 
ett statiskt mindset och prestationsmål. Många gånger går det till exempel att kombinera 
prestationsmål med lärandemål. Det kan ju även finnas invändningar åt resonemanget att många 
av våra förmågor är utvecklingsbara - till exempel att vår genuppsättning bestämmer ramarna för 
våra förmågors möjligheter att utvecklas och det kan ju måhända vara sant, men i ett livs- och 
lärandeperspektiv så torde ett dynamiskt mindset ge eleverna mer styrka att pröva sin förmåga 
och därmed leva livet fullt ut. 
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Bilagor 

Följande är en förteckning till de bilagor som hänvisas till i denna rapport. Förteckningen består 
av fyra stycken bilagor. 

Bilaga 1 Enkät dynamiskt mindset 

 
Läs varje mening nedan och ringa in den siffra som visar hur mycket du håller med. Det finns 
inget rätt eller fel svar. 
  

1. Du har en viss mängd intelligens, och du kan inte göra mycket för att förändra den.  
         1                             2                             3                              4                               5                           6  

Håller helt med                         Håller med                     Håller delvis med               Håller delvis inte med              Håller inte med               Håller inte alls med 

2. Din intelligens är något hos dig som du inte kan förändra mycket. 
 

3. Du kan lära dig nya saker, men du kan inte egentligen förändra din grundläggande 
intelligens. 
 

4. För att vara ärlig så kan du inte förändra hur intelligent du är. 
 

5. Människor kan egentligen inte förändra sin personlighet. Några människor har en god 
personlighet och några har det inte och de kan inte göra något åt det. 

 
6. En människas personlighet är en del av honom/henne som denne inte kan förändra särskilt 

mycket. 
 

7. En person kan göra saker som får människor att tycka om dem, men deras verkliga 
personlighet kan inte förändras. 

 

8. Du har en viss förmåga att lösa problem i matematik, och kan inte göra något åt det.  

          

9. Din förmåga att lösa problem i matematik är något hos dig som du inte kan förändra 
mycket. 
 

10. Du kan lära dig nya saker i matematik, men du kan inte egentligen förändra din 
problemlösningsförmåga. 
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Bilaga 2 Enkät achievement goals 

 

Nedan följder tolv stycken påståenden. I vilken utsträckning på skalan 1-7 tycker du att följande 
påståenden passar in på dig; 1 (stämmer inte alls in på mig) till 7 (stämmer helt in på mig)? 
Ring in den siffra som passar in på dig. 
 
 

1. Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra elever.  
 

     1                                   2                                   3                                             4                                   5                                      6                          7 
        Stämmer inte alls  |   Stämmer inte  |   Stämmer inte helt   |    Varken stämmer eller inte   |     Stämmer på ett ungefär   |     Stämmer  |        Stämmer helt 

 
2. Det är viktigt för mig att göra bra ifrån mig jämfört med andra elever i den här kursen.  

 
3. Mitt mål i klassen är att få ett bättre betyg än de flesta andra eleverna.  

 
4. Jag oroar mig för att jag kanske inte lär mig allt som jag kan lära mig i den här kursen.  

 
5. Ibland är jag rädd för att jag kanske inte kommer att förstå innehållet i den här kursen  

så grundligt som jag vill.  
 

6. Jag ofta orolig för att jag kanske inte lär mig allt som ingår i kursen.  
 

7. Jag vill lära mig så mycket som möjligt från den här kursen.  
 

8. Det är viktigt för mig att förstå innehållet i den här kursen så grundligt som möjligt.  

 
9. Jag önskar att jag fullständigt kunde behärska materialet som presenteras i den här kursen. 

 
10. Jag vill bara undvika att göra dåligt i den här kursen.  

 
11. Mitt mål i den här kursen är att undvika att prestera dåligt.  

 
12. Min rädsla för att prestera dåligt i kursen är ofta något som motiverar mig.  
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Bilaga 3 Information till vårdnadshavare och elever 

 

Hej! 

Jag heter Konrad Elmgren och läser på speciallärarprogrammet vid Umeå Universitet 
(institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik). Under denna höst kommer 
jag att genomföra mitt examensarbete och det är av den anledningen som jag kommer att vara 
med på flertalet av torsdagslektionerna i matematik.  

Syftet med studien, som ingår i mitt examensarbete, är att studera hur eleverna ytterligare kan 
utvecklas i matematik. Studien syftar till att involvera eleverna i aktiviteter genom samtal samt 
ett antal diagnoser som kommer att göras under lektionstid. Eventuellt kommer även intervjuer 
att göras som är kopplade till elevernas upplevelser av aktiviteterna. De flesta momenten kommer 
att handla om matematik, så även om undervisningen blir lite annorlunda, får eleverna möjlighet 
att lära sig saker i ämnet. En slumpvis grupp av elever i klassen kommer att få gå från lektionen 
för undervisning i grupp (eller enskilt). Detta komma att röra sig om tre kortare tillfällen om 30 
min. Efter dessa samtal så kommer eleverna att få göra diagnoserna igen. 

Jag vore tacksam om så många som möjligt skulle vilja vara med. Deltagandet är dock helt 
frivilligt och eleven får naturligtvis avbryta sin medverkan under studiens gång. 

Alla uppgifter kommer att behandlas, så att inga personer kan komma att identifieras i studien. I 
den skriftliga rapporten kommer varken elevernas riktiga namn, skola eller klass att kunna 
utläsas. 

Den information som kommer fram kommer bara att användas för denna studie och kommer att 
behandlas med försiktighet. Detta betyder bland annat resultaten från undersökningen inte är 
betygsgrundande på något sätt utan får ses som ett sätt för eleverna att utvecklas inom matematik. 

Eleverna har även fått denna information. Hoppas ni kommer att tycka att det är intressant! Om 
ni har några funderingar så är det bara att höra av Er på telefon eller mail, se nedan. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Konrad Elmgren 
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Bilaga 4 Problemlösningsdiagnos      

 

Namn: 

Försök ge en förklaring till dina svar genom att presentera en rimlig lösning och ett svar i 
rutorna nedan. Skriv ditt namn på pappret. Lycka till! 

 
 

1. Figuren är en regelbunden sexhörning. 
De båda linjerna delar sexhörningen 
mitt itu. Hur stor del av sexhörningen 
är skuggad? Svara i bråkform. 

 

 
2. Om x ≥ 2 och y ≥ -3, vilket är då det minsta värde 

som uttrycket 2x + y2 kan ha? 
              

Ringa in det alternativ som gäller. Motivera ditt val i rutan nedan. 

 
3. Värdet av 2x + 3 är                        värdet av x + 2 

 
Alltid mindre än               Alltid lika med              Alltid större än      För vissa x-värden större än 
 

En uppgift till på baksidan . 
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4. I ett reklamblad fanns följande information. 

 
 

a) I återbetalning ingår amortering, ränta m.m. 
Renée funderar på att låna 100 000 kr med återbetalning under 10 år. 

 
Använd informationen i reklambladet och beräkna hur mycket 
som hon totalt ska ha betalat till banken då lånet är återbetalt. 

 

 
 

b) Hur stor andel av den första månadens återbetalning utgör räntekostnad? 

 

 

 


