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Att lära för livet
Förord
Innehållet i föreliggande rapport bygger på resultaten från den internationella
studien Programme for International Student Assessment (PISA) som genomfördes
år 2000 och som undersökte 15-åringars kunskaper och förmågor i läsning,
matematik och naturvetenskap.
Rapporten, som är en bearbetning av OECD:s publikation Learners for
Life – Student Approaches to Learning. Results from PISA 2000, fokuserar på de
svenska resultaten, som också relateras till nationell och internationell forskning
i syfte att öka möjligheten att tolka och förstå utfallet.
Syftet med att publicera en översättning och fördjupning på svenska är att
göra innehållet mer tillgängligt för bland annat lärare, rektorer, skolhuvudmän,
politiker samt föräldrar och en intresserad allmänhet.
I rapporten lyfts elevers inställningar till lärande fram. Att elever utvecklar
positiva inställningar till lärande har inte enbart betydelse för skolprestationer
utan också därför att unga vuxna som kan sätta mål för sitt lärande och hantera
det egna lärandet i mycket större utsträckning fortsätter sina studier och är
rustade för ett livslångt lärande.
PISA ger en utmärkt möjlighet att studera elevers inställningar till lärande,
samtidigt som deras prestationer i läsning samt matematiskt och naturvetenskapligt kunnande mäts. I den här rapporten presenteras resultaten med
tonvikt på elevers motivation, självförtroende och användning av olika slag av
inlärningsstrategier. Resultaten visar på en stark samvariation mellan elevers
inställningar till lärande och prestationer. Till exempel visar resultaten att elever
som uttrycker ett starkt läsintresse och de som har en god tilltro till sin egen
förmåga att lösa svåra problem med större sannolikhet har goda provresultat.
Av rapporten framgår också att det finns en tydlig samvariation mellan elevers
inlärningsstrategier, motivation och självförtroende. Detta implicerar att effektivt
lärande inte bara kan läras som ett ämne – studieteknik – utan också är klart
beroende av att eleverna utvecklar positiva inställningar.
Bearbetningen är gjord med tillåtelse av OECD och Skolverket ansvarar för
eventuella fel i förhållande till den internationella underlagsrapporten.
Fredrik Lind, undervisningsråd vid enheten för Resultatbedömning, har
skrivit rapporten.
Stockholm den 10 september 2004
Staffan Lundh
Avdelningschef
Utredningsavdelningen

Anita Wester
Projektledare, PISA
Enheten för Resultatbedömning
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Inledning
För att nå bra resultat i skolan och för att skapa förutsättningar för ett livslångt
lärande är det viktigt att ha positiva inställningar till lärande. Inom det internationella projektet PISA i vilket bl.a. Sverige ingår har rapporten Learners for
Life – Student Approaches to Learning publicerats. Den behandlar inställningar
till lärande som elever i de deltagande länderna har när de närmar sig slutet av
sin obligatoriska skolgång. I rapporten ställs resultaten från de prov i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som görs inom ramen för PISA-projektet
i relation till inställningar till lärande genom att studera de inlärningsstrategier
elever använder samt deras motivation och självförtroende med avseende på
inlärning. Det bör noteras att det framförallt är resultaten från läsförståelsen
som fokuseras i rapporten eftersom det var huvudämnet år 2000.
Tidigare studier1 har urskiljt ett antal aspekter av inställningar till lärande
och som bildar utgångspunkt för analyserna i PISA-rapporten. Det har noterats att inlärning tenderar att bli mer effektiv om elever är aktivt delaktiga i
inlärningsprocessen. Ett exempel är att genom t.ex. stark motivation och tydliga
målsättningar välja lämpliga inlärningsstrategier. Det brukar benämnas självstyrt
lärande.
I rapporten visas att det mellan olika inställningar till lärande och skolprestationer finns tydliga samvariationer. Att under skoltiden utveckla positiva
inställningar till lärande är viktigt, inte bara för framgång i skolan, utan också
för att klara av studier på högre nivåer och för att utveckla det livslånga lärandet.
I skolan läggs en stor del av grunden för att kunna hantera framtida krav och
utmaningar. Det är således av stor vikt att elever lär sig analysera, resonera och
diskutera i skolan och därigenom möjliggöra ett livslångt lärande.
Föreliggande rapport är en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten från
PISA-rapporten Learners for Life – Student Approaches to Learning. Underlagsrapporten möjliggör jämförelser på olika nivåer och kan visa på olika skolsystems
för- och nackdelar. Vilka skillnader och likheter vad gäller inställningar till lärande
och prestationer uppvisas mellan länder, mellan skolor inom länder och mellan
elever inom skolor? Vilka lärdomar kan skolföreträdare på lands- och skolnivåer
dra av jämförelserna? På vilket sätt kan vi lära av varandra för att utveckla elevers
inlärningsprocesser? Analyserna i studien ger möjligheter att identifiera lokala
problemområden och därmed skapa förutsättningar för att göra mer riktade insatser. Från underlagsrapporten har resultaten för de svenska eleverna lyfts ut och
analyserats särskilt.

1 Studierna beskrivs i OECD (2003).
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VAD ÄR PISA?
PISA står för Programme for International Student Assessment och är en
internationell kunskapsundersökning som 1997 initierades av OECD
(Organisation för Economic Co-operation and Development). PISA undersöker femtonåringars förmågor inom tre kunskapsområden: läsförståelse,
matematik och naturvetenskap. Proven syftar inte främst till att mäta
faktakunskaper utan istället elevernas förmågor att reflektera över och
sätta in kunskaper i ett sammanhang. Betoningen ligger på tolkning och
förståelse dvs. kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna
bli reflekterande medborgare i samhället och utveckla ett lärande som
sträcker sig utanför skolans domäner in i arbetslivet och genom hela
livet. Undersökningar har genomförts år 2000 då huvudämnet var läsförståelse och 2003 då huvudfokus var matematik. År 2006 äger undersökningen rum nästa gång och har naturvetenskap som huvudämne. Det
longitudinella upplägget ger möjligheter att upptäcka trender. Resultaten
mäts på en skala där genomsnittspoängen för alla OECD-länder är 500
och där cirka två tredjedelar av alla elever presterar mellan 400 och 600
poäng. Eleverna fördelas på fem nivåer efter deras färdigheter där nivå 1
representerar basala kunskaper och nivå 5 avancerade kunskaper. Ytterligare information om PISA finns i rapporten Learners for life – Student
Approaches to Learning (OECD 2003) samt på http://www.pisa.oecd.org.

Deltagande länder och studiens genomförande
Då den första undersökningen inom ramen för PISA genomfördes år 2000
deltog 32 länder varav 28 OECD-länder. Två år senare genomfördes studien i
ytterligare 11 icke OECD-länder. De är dock inte inkluderade i underlaget för
föreliggande rapport. I de 32 deltagande länderna genomförde över 265 000
elever provet samt besvarade en enkät med frågor om sin bakgrund. I Sverige
genomfördes undersökningen av cirka 4 400 elever från 150 skolor. Dessutom
besvarade eleverna i 26 av de 32 deltagande länderna även på frågor om sina inställningar till lärande. Det är resultaten från de frågorna som behandlas i denna
rapport och som har möjliggjort analyser av tänkbara orsaker till varför vissa
elever, vissa skolor samt vissa länder presterar bättre än andra.
Hur mäter studien inställningar till lärande?
För att kunna studera vilka inställningar till lärande elever utvecklar utgår studien
ifrån fyra övergripande aspekter. De är inlärningsstrategier, motivation, självförtroende samt inlärningssituation. Varje aspekt delas upp på ett antal olika
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faktorer som kännetecknar olika inställningar till lärande2. För vart och en av
dessa faktorer har eleverna fått ta ställning till mellan tre och fem påståenden (se
bilaga 2). Varje elev har sedan fått ett medelvärde för varje faktor beroende på i
vilken utsträckning de instämt i påståendena.
Tabell 1. Aspekter och faktorer
Aspekt

Faktor

Exempel på påstående

Inlärningsstrategi

Memorering

”När jag studerar lär jag mig så mycket
som möjligt utantill”

Förståelse

”När jag studerar försöker jag relatera
nytt material till saker som jag lärt mig i
andra ämnen”

Kontroll

”När jag studerar, tvingar jag mig själv att
kontrollera att jag kommer ihåg vad jag
lärt mig”

Instrumentell motivation

”Jag studerar för att få ett bra jobb”

Läsintresse

”Ibland när jag läser blir jag helt gripen
av ämnet”

Intresse för matematik

”Eftersom det är kul att hålla på med
matte, så skulle jag inte vilja sluta med
det”

Ansträngning

”När jag studerar, arbetar jag så hårt
som möjligt”

Självtillit

”Jag är säker på att jag kan förstå det
svåraste materialet som framställs i
texter”

Självuppfattning i läsning

”Jag lär mig snabbt på lektionerna i
svenska”

Motivation

Självförtroende

Inlärningssituation

Självuppfattning i matematik

”Jag har alltid varit bra i matematik”

Prestationstillit

”Jag lär mig saker snabbt i de flesta
skolämnena”

Samarbete

”Jag arbetar som bäst när jag gör det
tillsammans med andra elever”

Konkurrens

”Jag lär mig snabbare om jag försöker
prestera bättre än andra”

2 ”Faktorer” är en översättning av ”Characteristics”. Man skulle också kunna tänka sig t.ex.
”karakteristika”, ”kännetecken” eller ”karaktärsdrag”. Begreppet syftar oavsett vilken översättning som väljs till att peka på de olika faktorer såsom läsintresse och självtillit som kan
variera mellan olika elever och som kan påverka prestationer. ”Inställningar” är en översättning av ”Approaches”. Även för detta begrepp finns andra tänkbara alternativ. För samtliga
översättningar, se bilaga 1.
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Memorering innebär att man försöker lära sig så mycket som möjligt utantill
och med förståelse avses att eleven försöker sätta in kunskaper i sammanhang
och relatera nytt material till tidigare kunskaper. De som främst använder
kontrollstrategier slår fast vad de behöver lära sig, checkar under inlärningen av
sina kunskaper och försöker förstå det som de inte har förstått. Instrumentell
motivation innebär att eleven drivs av yttre belöningar, såsom av att få ett bra
jobb efter skolan, snarare än ämnesintresse. En hög självtillit innebär att eleven
har en hög tilltro till sin förmåga att hantera inlärningssituationer och känner
sig säker på och är trygg i sin förmåga att förstå och tillägna sig nya kunskaper,
oavsett ämne. Positiv självuppfattning i språk eller matematik innebär att eleven
anser sig behärska dessa skolämnen väl. Hög prestationstillit innebär att eleven
tycker sig ha lätt för att lära sig i de flesta skolämnena. Den fjärde aspekten
som tar upp preferenser för olika inlärningssituationer har inget direkt samband
med det självstyrda lärandet, men kan vara viktig för att skapa positiva inställningar till lärande. De två faktorerna för inlärningssituationer är samarbete, att
man anser sig lära sig som mest när man jobbar tillsammans med andra, och
konkurrens, vilket innebär att man upplever att man arbetar bra när man försöker prestera bättre än kamraterna.
Nämnda aspekter och faktorer kan relateras till provresultaten. Genom
enkäterna som eleverna besvarade i samband med proven har ytterligare intressanta faktorer såsom kön, social bakgrund och födelseland kunnat samlas
in. De används också för att ytterligare öka förståelsen av samvariationerna
mellan inställningar till lärande och prestationer.
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Huvudsakliga resultat
Vilka faktorer tenderar att ha inverkan på prestation?
För att analysera hur de tre aspekterna av inställningar (strategier, motivation
och självförtroende) är relaterade till hur eleverna presterade på PISA-proven
har eleverna delats upp i fyra lika stora grupper beroende på om de angett
höga eller låga värden på respektive faktor. Varje grupp består således av 25
procent av det totala antalet elever. I grupp 1 finns de elever som har de högsta
värdena på respektive faktor och grupp 4 består av elever som har de lägsta
värdena på respektive faktor. För analysen har en faktor valts ut som representant
för varje aspekt. De är kontrollstrategier, läsintresse och självtillit och är utvalda
för att de i synnerhet samvarierar med lärande och prestation.
HUR TOLKA RESULTATEN?
I den enkät som bildar det huvudsakliga underlaget till rapporten Learners for Life finns en rad påståenden som avser mäta personliga inställningar, attityder och kompetenser. När man t.ex. ber elever (eller andra
personer) besvara självskattningsfrågor uppkommer alltid ett antal möjliga felkällor, vilket framförallt beror på i vilken social och kulturell kontext
svaren ges. Exempelvis har eleverna fått bedöma sin kompetens i matematik (självuppfattning i matematik). I Korea är eleverna av uppfattningen
att de inte är speciellt kompetenta inom matematik, medan eleverna i
Brasilien har en mycket högre självuppfattning i ämnet. Jämförs elevernas
självskattningar med hur de presterade på PISA-proven syns att koreanska elever presterade näst bäst av alla länder i matematik medan brasilianska elevers resultat var sämst.
Det här är ett exempel på hur självskattningar är präglade av kulturella
och sociala kontexter. Således bör tanken att eleverna faktiskt är självstyrande i sitt lärande eller inte undvikas. Det beror på att man inte
studerat hur eleverna i praktiken agerar utan enbart mätt faktorer genom
enkätfrågor. Även om det är svårt att upptäcka samband mellan länder är
det däremot fullt möjligt att analysera samband inom länder. Detta beror
på att eventuella landspecifika kulturella effekter konstanthålls. Sambanden som uppmäts mellan inställningar till lärande och prestation inom
respektive land kan sedan jämföras med varandra. Försiktighet bör också
iakttas vid tolkningen av de korrelationer som beskrivs. Sambanden som
konstateras är inte nödvändigtvis kausala utan handlar om att faktorer
samvarierar i högre eller lägre grad. Det innebär att elever som presterar
bra inte nödvändigtvis gör så för att de är motiverade eller har ett högt
självförtroende utan det kan också vara det omvända dvs. att eleven
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blir motiverad och får ett bättre självförtroende just för att han eller hon
presterar bra. Av dessa anledningar måste viss försiktighet vidtas i tolkningarna av resultaten även om värdena på faktorerna kan indikera om en
elev har vissa viktiga grundförutsättningar för att lära på ett bra sätt och
att elever med höga värden på faktorerna tenderar att prestera bra.

Kontrollstrategier
Elever som i större utsträckning använder kontrollstrategier för sitt lärande
presterar i genomsnitt bättre än elever som inte använder dessa strategier i lika
hög utsträckning. I figur 1 visas de genomsnittliga resultaten i läsförståelse för
elever uppdelade efter i vilken utsträckning de använder kontrollstrategier inom
respektive land. Eleverna i grupp 1 använder kontrollstrategier i störst utsträckning och eleverna i grupp 4 använder dem minst ofta. Figuren illustrerar på
ett tydligt sätt att i varje land presterar de som i högre utsträckning använder
kontrollstrategier bättre än de som inte gör det i lika hög grad. Dessutom visar
figuren att i de flesta länderna är skillnaden i resultat mellan grupperna 4 och
3, dvs. de två understa grupperna, större än mellan övriga grupper. Utifrån
denna observation verkar det således vara mest fruktsamt att göra insatser för
att öka användandet av kontrollstrategier bland elever som använder dem i
minst utsträckning. Att däremot gå från måttlig till hög användning av strategin
tenderar inte att öka prestationerna i lika stor utsträckning. I figuren rangordnas
OECD-länderna efter hur stor spridningen är mellan grupperna ett och fyra.
I Portugal tenderar alltså kontrollstrategier att samvariera starkast med prestation.
SVERIGE
Svenska elever, oavsett grupp, befinner sig prestationsmässigt något över
genomsnittet i OECD-länderna för motsvarande grupper. Poängskillnaderna
mellan grupperna som är baserade på användningen av kontrollstrategier
liknar i Sverige den genomsnittliga spridningen i övriga länder som ingår i
studien.
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Figur 1. Prestation i grupper av elever
efter användningen av kontrollstrategier

1
Svarsfrekvensen är för låg för att garantera jämförbarhet.
Källa: OECD PISA Databas, 2001.

Läsintresse
Läsintresse samvarierar också tydligt med prestationer. Figur 2 visar att eleverna
i grupp 1 som har det största läsintresset uppnår det högsta resultatet på läsförståelseprovet och eleverna i grupp 4 som är minst intresserade av läsning
presterar sämst. Ju större en elevs läsintresse är desto bättre tenderar dennes
prestationer således att bli. Skillnaderna mellan länderna i hur respektive grupp
presterar och relationerna mellan grupperna varierar kraftigt. I de allra flesta
länder är gapet mellan de två understa grupperna mycket små, medan skillnaden
mellan de två översta grupperna är desto större. En tolkning är att det i de flesta
länder endast finns en liten vinst att göra om läsintresset höjs från minimalt
till måttligt eftersom de allra mest läsintresserade eleverna tenderar att prestera
avsevärt mycket bättre.
SVERIGE
Läsintresse är i Sverige en faktor som starkt samvarierar med resultaten
på läsförståelsetestet i PISA. Endast i fyra andra länder är skillnaden
i läsprestation större mellan översta och understa gruppen vad gäller
intresse för läsning. Spridningen mellan grupperna är mer jämnt fördelade
i Sverige än i OECD-länderna i genomsnitt, men skillnaden mellan grupp
1, som har det största intresset för läsning, och grupp 2 är även i Sverige
större än mellan övriga grupper.
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Figur 2. Prestation i grupper av elever efter läsintresse
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Källa: OECD PISA databas, 2001.

Självtillit
Liksom kontrollstrategier och läsintresse samvarierar också självtillit med resultat
vilket visas i figur 3. För denna faktor uppvisas också stora skillnader i prestation
mellan grupperna baserade på deras grad av självtillit. Eleverna i grupp 1 har
den högsta och eleverna i grupp 4 den lägsta självtilliten. Det är värt att notera
att i flera av de nordiska länderna tenderar självtillit ha större betydelse för
prestation än i övriga länder.
SVERIGE
Sverige har den tredje största poängskillnaden av alla OECD-länder mellan den understa och översta gruppen. Självtillit är således i Sverige en
faktor som har en stark samvariation med resultat. I Sverige är poängskillnaderna mellan de fyra grupperna med avseende på självtillit och
prestation ungefär lika stor, medan den lägsta respektive näst lägsta
gruppen i t.ex. Finland i stort sett har samma provresultat, trots olika
grad av tilltro till den egna förmågan.
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Figur 3. Prestation i grupper av elever efter grad av självtillit
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Det är värt att notera att även om samtliga presenterade faktorer fungerar väl
för att prognostisera elevprestation i samtliga länder så är styrkan i dessa samvariationer inte lika stor i alla länder då vissa faktorer har olika stor betydelse
för prestation i olika länder. Läsintressets betydelse för prestation verkar vara
extra stort i Australien, Norge, Finland, Skottland, Sverige och Nya Zeeland. I
Portugal presterar elever som i högre utsträckning använder kontrollstrategier
generellt sett extra mycket bättre än de elever som inte använder kontrollstrategier i samma utsträckning, jämfört med andra länder. På samma sätt
utmärker sig elever med stark självtillit extra mycket i Island, Danmark och
Sverige.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en tydlig samvariation
mellan höga värden på de tre studerade faktorerna och bra prestationer. Man
bör dock undvika att dra alltför långtgående slutsatser och utgå ifrån att höga
värden alltid leder till bra prestationer. Tendensen är dock att elever med höga
värden på de studerade faktorerna presterar bättre oavsett vilket land som studeras. Däremot kan det vara stora skillnader mellan olika faktorers betydelse
inom ett och samma land.
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Faktorernas direkta och totala samvariation
med kontrollstrategier och resultat
Elevers motivation, självförtroende och användning av inlärningsstrategier samvarierar, inte bara med läsförståelseresultat, utan också sinsemellan. Exempelvis
tenderar motiverade elever med stort självförtroende i högre utsträckning att
använda sig av lämpliga inlärningsstrategier än mindre motiverade elever med
sämre självförtroende. För att kunna förstå i vilken utsträckning olika faktorer
påverkar prestation och användandet av inlärningsstrategier måste nettoeffekten
av varje enskild faktor analyseras genom att andra faktorers påverkan konstanthålls (den direkta effekten). När detta görs framgår följande:
– Motivation och självförtroende påverkar inte bara prestation i sig utan är
även viktiga förutsättningar för att kunna tillämpa olika inlärningsstrategier.
– Den faktor som har störst direkt effekt på tillämpning av
kontrollstrategier är självtillit.
– Läsintresse är den faktor som har störst direkt effekt på prestation i
läsförståelse. I 15 av 26 länder är det den starkaste faktorn. Endast i
Brasilien och Mexiko har den ingen påvisbar direkt effekt alls.
– Elever som är motiverade av ”externa” faktorer, som t.ex. att få ett bra
jobb, använder i större utsträckning kontrollstrategier än dem som inte i
samma utsträckning är motiverade av sådana skäl.
– Kontrollstrategiers direkta effekt på prestation i läsförståelse är relativt
liten då hänsyn tagits till övriga faktorers effekt på prestation. Däremot
kan utvecklandet av kontrollstrategier i sig självt vara ett viktigt mål som
en beståndsdel i det livslånga lärandet.
Prestationerna tenderar att bli bättre om elever som är motiverade och har ett
gott självförtroende dessutom använder kontrollstrategier (den totala effekten).
Det innebär således att den elev som t.ex. enbart har ett stort intresse för läsning
inte tenderar att prestera lika bra som den elev som utöver ett stort läsintresse
också har investerat i strategier för att kontrollera sin inlärning. Mot denna
bakgrund blir det viktigt att arbeta parallellt med att lära ut specifika inlärningsstrategier till elever och stärka elevernas motivation och självförtroende.
SVERIGE
I Sverige är den direkta effekten av läsintresse på prestation något starkare
(0,36) än genomsnittet i OECD-länderna (0,27). Den direkta effekten av
självtillit på prestation är också relativt hög i Sverige (0,31) i jämförelse med
genomsnittet i OECD-länderna (0,16). Sverige och några få andra länder
utmärker sig genom en något lägre total effekt på prestation av självtillit i

ATT LÄRA FÖR LIVET 17

kombination med kontrollstrategier. I de flesta länder stärks effekten av
självtillit på prestation när också kontrollstrategier beaktas.

Faktorers samlade samvariation med prestation
Faktorers samlade samvariation med prestation mäts genom läsintresse, självtillit, instrumentell motivation och användningen av kontrollstrategier. Det är
viktigt att komma ihåg att de endast utgör några av många faktorer som har
betydelse för hur elever presterar i skolan. Det finns stora skillnader mellan
länder, framförallt i hur stor del av resultatet som samvarierar med faktorerna.
Generellt kan dock sägas att det finns ett stort antal andra faktorer, utöver de
studerade, som har betydelse för prestationer. Influenserna av ovan nämnda
faktorer ska emellertid inte förringas då de kan vara av stor betydelse för
många elever för att förbättra sina prestationer.
SVERIGE
I Sverige förklarar läsintresse, självtillit, användningen av kontrollstrategier
och instrumentell motivation 23 procent av variationen i elevernas resultat,
vilket är en siffra något över genomsnittet. De flesta andra nordiska länderna uppvisar också höga andelar. I Norge är motsvarande siffra 33 procent,
men i Mexiko endast 7 procent.
Socioekonomisk bakgrund har en stark koppling till prestation men den
är också intimt förknippad med inställningar till lärande. Det innebär att
elevens sociala bakgrund inte tillför speciellt mycket i förklaringsvärde om
man redan känner till dennes motivation, självförtroende och strategier för
inlärning. Exempelvis är elever från högre socioekonomisk bakgrund i större utsträckning uppväxta med fler böcker i hemmet och läsning är där en
mer regelbunden aktivitet. Det finns dock elever från lägre socioekonomisk
bakgrund som också utvecklat ett läsintresse. I Sverige och i nio andra
länder har läsintresse en större inverkan än social bakgrund på prestation.

Inställningar till lärande – jämförelser mellan länder
Vilka likheter och skillnader vad gäller inställningar till lärande finns mellan
elever i de olika länderna? Endast för fem (memorering, självuppfattning i läsning, självuppfattning i matematik, självtillit, samarbete som inlärningsform) av
de tretton faktorerna är det möjligt att göra valida jämförelser mellan länder. För
dessa faktorer följer sambandet mellan faktor och prestation liknande mönster
vid jämförelser såväl inom som mellan länder. Övriga åtta faktorer har positiva
samband med prestation inom länder men uppvisar negativa samband när länder jämförs med varandra. Exempelvis uppger lågpresterande elever i Brasilien
18

ATT LÄRA FÖR LIVET

att de har ett stort intresse för läsning och matematik samtidigt som högpresterande koreanska elever säger sig ha litet intresse för läsning och matematik.
Inlärningsstrategier
I vilken utsträckning memorering används som inlärningsstrategi varierar något mellan länderna (se figur 4). I de länder där en stor andel elever använder
sig av strategin tenderar elever som memorerar i stor utsträckning prestera
bättre. Däremot verkar elever som använder memorering ofta i länder där
strategin generellt inte används i så stor omfattning prestera sämre. Det kan
tänkas att memorering i vissa länder ger god avkastning i form av bra resultat
på olika kunskapsbedömningar. De elever som inser fördelen med memorering
som strategi och ökar sin användning av den förbättrar därför sina prestationer.
I andra kulturer där det är viktigare att t.ex. förstå för att lyckas väl i skolan är
förståelsebaserade strategier det som högpresterande elever använder främst.
De elever som i dessa kulturer använder memorering presterar inte lika väl
eftersom det inte ger lika god avkastning på prov och andra uppgifter.
Figur 4. Elevernas användning av memorering
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Svarsfrekvensen är för låg för att garantera jämförbarhet.
Källa: OECD PISA databas, 2001.
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SVERIGE
Bland svenska elever används memorering ganska flitigt, men skillnaderna mellan länderna i hur ofta eleverna använder memorering är relativt
små. I de flesta länderna använder elever memoreringsstrategin ganska
ofta. Mest frekvent använd är strategin i Ungern (”Ofta”) och i Italien används den mest sällan (”Ibland”).

Självförtroende
I alla länder har elever en större tilltro till sin läsförmåga jämfört med sitt
kunnande i matematik (se figur 5). Variationen mellan länderna är stor och i
vissa länder är diskrepansen påtaglig mellan dessa båda faktorer. Positivt samband
mellan självuppfattning i de båda ämnena saknas och den kulturella variationen
slår igenom särskilt tydligt för dessa faktorer. Elever som presterar bra skattar
sin förmåga lågt i vissa länder, medan självförtroendet kan vara avsevärt större i
länder där prestationerna generellt är betydligt sämre.
Figur 5. Elevernas självuppfattning i läsning och matematik
Självuppfattning i läsning

Håller
med1

Självuppfattning i matematik

Genomsnittlig grad av instämmande i påståenden som:
"Jag lär mig snabbt på lektionerna i språk2"
"Jag har alltid varit bra i matematik"

Neutral

1
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Nederländerna 3

Brasilien

Svarsalternativen var 1 "Håller inte alls med", 2 "Håller inte med", 3 "Håller med" och 4 "Håller med i hög grad".
Värdet 2.5 innebär en neutral attityd. Alla länder hamnar mellan 2 "Håller inte med" och 3 "Håller med".
Det språk som testas i varje land.
3
Svarsfrekvensen är för låg för att garantera jämförbarhet.
Källa: OECD PISA databas, 2001.
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SVERIGE
I Sverige är det i ett internationellt perspektiv ganska stora skillnader
mellan självuppfattningen i läsning och matematik. Svenska elevers självuppfattning i läsning är relativt god medan elevernas självuppfattning i
matematik är den femte lägsta. Samtidigt ligger elevernas prestationer i
matematik på en medelnivå på proven i PISA. De svenska elevernas självuppfattning i matematik är alltså sämre än vad den borde vara om man ser
till deras prestationer. Vilka anledningar kan finns bakom dessa resultat?
I Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar 2001–02 (Skolverket
2003c) riktades fokus särskilt mot bl.a. lusten att lära i matematik. I
kvalitetsgranskningarna, som baseras på intervjuer, enkäter och observationer i 40 kommuner noterades att undervisningspraktiken och elevernas lust att lära matematik förändras kraftigt under åren i grundskolan. I
de tidigare skolåren är elevernas lust att lära och glädje påtaglig vilket är
något som lärarna försöker stödja. År 5 tycks eleverna nå klimax.
De tycker att skolan är rolig och de har en god självtillit. Eleverna kan
se en koppling mellan det de gör i skolan och livet utanför klassrummet.
Det gäller i denna ålder också för matematik. Därefter verkar något inträffa med motivationen och lusten för matematik, vilket antas påverka
självuppfattningen.
I år 9, dvs. den årskurs som huvudsakligen deltar i PISA, är många
”skoltrötta” och betydligt färre uttalar sig positivt om matematik. Det
finns en skiljelinje mellan de som har lätt för matematik och får ökad
självtillit och de som har det svårare och förlorar både lust och tilltro till
sin förmåga. En grupp elever väljer bort matematik trots att de anser det
vara viktigt. De menar att det inte är ett ämne för dem.
När eleverna slutligen kommer till gymnasieskolan struntar många av dem
i matematiken eftersom de tidigare misslyckats vid upprepade tillfällen. Då
ämnet upplevs för komplicerat har motivationen tagit slut. Kunskaper i matematik anses av eleverna på gymnasiet vara viktigt, men bara till en viss nivå.
För elever på högre nivåer i grundskolan och i gymnasieskolan är tilliten till
den egna förmågan betydligt sämre i matematik relativt andra skolämnen.
Många elever ser således inte matematiken som särskilt relevant. En
stor del av förklaringen till beskrivna utveckling söks bl.a. i att det endast
är en modell, som innehåller väldigt lite variation, som dominerar undervisningen i matematik. Under observationer i klassrum konstateras att
”de flesta arbetar större delen av tiden men många verkar omotiverade
och uttråkade” (Skolverket 2003c). Ungefär 95% av tiden arbetar eleven
självständigt med uppgifter i läromedlet. Läraren har inte tid att diskutera
grundläggande principer i matematik och hjälpa eleven att reflektera över
dem. Istället kopierar eleverna lärobokens eller lärarens sätt att lösa
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olika uppgifter. Många elever upplevs sitta och räkna helt oreflekterat. De
löser de matematiska uppgifterna, men förstår inte vad de gör och varför
de gör det och vilken nytta det kan tänkas ha.
En annan viktig faktor är att eleverna ofta möter svårare motstånd än
vad de är kapabla att hantera. Det är viktigt att uppgifterna i matematik
ligger på en rimlig svårighetsnivå så att eleverna kan lyckas och öka sin
motivation. Enligt enkätundersökningen3 som gjordes inom ramen för kvalitetsgranskningarna ansåg 25–30 procent av eleverna i år 9 och gymnasieskolan att kraven i matematik var för höga och 10 procent av eleverna
menade att de var för låga.
Att matematiken ofta upplevs irrelevant och svår ger dåliga förutsättningar för att öka elevernas intresse, motivation och självuppfattning. Det
är inte möjligt att enbart arbeta med matematik på ett teoretiskt plan
utan praktiska tillämpningar måste också införas för att eleverna ska få
synliga resultat från sina ansträngningar i matematik. Det är också av
vikt att det finns mer än en form för undervisning av matematik och att
eleverna har möjlighet att påverka sina matematikstudier. I jämförelse
med andra ämnen diskuteras läroplans- eller kursplanemål i matematik
sällan med eleverna. Det tyder också på undervisningen i matematik mer
styrs av ”tradition och lärobok än av lärarnas gemensamma tolkning av
läroplans- och kursplanemål, samt forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik” (Skolverket 2003c).

Elevers självtillit skiljer sig också ytterst lite mellan länderna (se figur 6 ). Elever
anser att de ganska ofta klarar av att förstå och hantera avancerade delar i undervisningen.
SVERIGE
Elever i Sverige visar sig ha en god självtillit vad gäller att klara av svåra
läsuppgifter, men skillnaderna mellan länderna är relativt små.

Inlärningssituation
Det är relativt stora skillnader mellan länderna i hur eleverna ställer sig till samarbete, men i de allra flesta länderna instämmer elever åtminstone till viss del i påståendena som avser att mäta preferens för inlärning genom samarbete. Preferens
för endera inlärningssituationen dvs. samarbete eller konkurrens, är inte tydligt
kopplat till prestationer men kan vara viktiga för att skapa bra inlärningsstrategier
samt för det kommande arbetslivet där samarbete förekommer i stor utsträckning.
3 Enkäterna gick ut till ett urval av kommunerna och är inte riksrepresentativa.
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SVERIGE
Svenska elever är något mindre intresserade än genomsnittet i OECDländerna av samarbete som form för inlärning. De har dock inte en negativ
inställning utan intar snarare en svagare positiv inställning.

Figur 6. Elevernas självtillit
Nästan
alltid
Hur ofta eleverna i genomsnitt instämmer i påståenden såsom:
"Jag är säker på att jag kan förstå det svåraste materialet som framställs i texter"
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Svarsfrekvensen är för låg för att garantera jämförbarhet.

På vilken nivå finns skillnaderna i inställningar till lärande?
Det föreligger inga större skillnader mellan länder vad gäller elevers inställningar
till lärande. Analysen visar vidare att det mellan skolor inte heller finns
betydande skillnader. I genomsnitt är det endast sju procent av variationen i
inställningar till lärande som kan förklaras av skillnader mellan skolorna. Detta
står i kontrast till prestation som förklaras till 36 procent av skillnader mellan
skolor. Det är således ytterst få skolor som utmärker sig genom att kunna skapa
speciella inställningar till lärande hos sina elever. Det stora skillnaden ligger
således inom skolor där spännvidden mellan elever med höga och låga värden
på faktorerna kan vara stor. Även i högt presterande skolor finns elever som
saknar självförtroende och motivation.
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Inställningar till lärande – elevers bakgrund
De data som inhämtades genom enkäterna som eleverna besvarade vid provtillfället kan också visa vilka relationer som finns mellan inställningar till lärande
och ett antal bakgrundsfaktorer såsom kön, social bakgrund och födelseland.
Kön
Pojkar och flickor har olika inställningar till inlärning och stora skillnader mellan
länderna framträder när könen jämförs.
Pojkar
Använder oftare förståelsebaserade
inlärningsstrategier

Flickor
Använder oftare kontrollstrategier
och memorering i sitt lärande

Har ett större intresse för och positivare självuppfattning i matematik

Har ett större intresse för och positivare självuppfattning i läsning

Har en större självtillit

Är mer benägna att anstränga sig i
sitt lärande

Föredrar att studera genom
konkurrens

Föredrar att studera genom
samarbete

I samtliga länder presterar flickor bättre i läsförståelse och pojkar presterar
bättre i matematik i hälften av länderna.
De största prestationsmässiga vinsterna i läsförståelse verkar i många fall
uppkomma för de elever som blir starkare på en faktor där det egna könet generellt är starkt. För flickor, som i allmänhet har ett större läsintresse än pojkar,
tenderar läsintresse vara viktigare för att prestera väl än vad det är för pojkar.
Därför kan det tänkas att de flickor som har ett mindre intresse för läsning,
men ökar detta också ökar sina prestationer mer i jämförelse med en pojke
som ökar sitt intresse för läsning i samma utsträckning. Att ha en god självtillit
verkar, å andra sidan, betyda mer för pojkar för goda prestationer än vad det
betyder för flickor. Pojkar förbättrar därför i många fall sina prestationer mer
om deras självtillit ökar i förhållande till om flickor ökar sin självtillit i samma
utsträckning.
Att arbeta med elevers svagheter på faktorer där det egna könet är starkt står
dock inte i ett motsatsförhållande till att också utveckla de områden där pojkar
respektive flickor generellt är svagare. Det är exempelvis viktigt för pojkar
att bli mer intresserade av att läsa och flickor skulle vara betjänta av att ha en
bättre självtillit.
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Ett sätt att förstå dessa resultat är att jämföra med tolkningen som gjordes
ovan, att memorering som inlärningsstrategi har olika betydelse eller ”belönas”
på olika sätt i olika länder. Det noterades att det i vissa länder är mer fruktsamt
eller ändamålsenligt att memorera kunskap i jämförelse med andra länder. I de
länder där många memorerar tenderar den som använder strategin att prestera
bättre än de som använder strategin i länder där den inte betalar av sig på samma
sätt. De elever som förstått vad som ”belönas”, presterar bra och de som senare
inser detsamma höjer därför sina prestationer mer än de som redan använder
strategin i andra länder där samma strategi inte betalar sig lika bra.
På ett liknande sätt kan man tänka sig att pojkar och flickor ”belönas” på
olika vis. För flickors del är intresse för läsning det viktigaste för bra prestationer.
De flickor som inte är särskilt intresserade av läsning, men senare blir det ökar
prestationerna mer i förhållande till pojkar med motsvarande intresseökning.
Pojkar gynnas av att vara starkare på andra faktorer. De pojkar som ”kommer
till insikt” om vilka faktorer som ”belönas” och blir starkare på dessa ökar sina
prestationer mer än flickor som inte premieras i lika stor utsträckning av att
vara starka på samma faktorer.
SVERIGE
Sverige är ett av de länder där pojkar är markant säkrare på sin egen
förmåga till inlärning. Flickor i Sverige har den näst sämsta självtilliten av
de i studien undersökta länderna. I Sverige är flickor starkare än pojkar
på endast två av de 13 faktorerna (intresse för läsning och självuppfattning i läsning). Detta avspeglar sig dock generellt inte i prestationer och
betyg. Flickors meritvärde4 var våren 2003 216,0. Pojkarnas meritvärde
var samma år 195,0. Båda meritvärdena gäller elever som gick ut år 9
(SIRIS).
De undersökningar som finns på området presenterar en rad tänkbara
faktorer till varför flickor inte känner sig lika starka som pojkar på de
studerade faktorerna och varför det finns en så tydlig distinktion mellan
könen gällande läsning och matematik. Tankar om allt från olika socialisationsmönster till den sociala konstruktionen av genus i klassrummet
har förts fram. Dessa faktorer är dock inte specifika för Sverige och kan
således inte förklara enbart svenska förhållanden, men de kan bidra till
att förstå skillnaderna i allmänhet.

4 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i en elevs slutbetyg.
Betyget Godkänd i en kurs ger 10 poäng, Väl Godkänd ger 15 poäng och Mycket Väl Godkänd ger 20 poäng. Det maximala meritvärdet kan således bli 320.
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Socialisation
En del av anledningen till att pojkar är mer intresserade av och har högre
självuppfattning i matematik och flickor är mer intresserade av och har
högre självuppfattning i läsning kan hittas i den genusspecifika socialisationen. Skillnader i intressen och inställningar mellan könen finns i de
kulturella och sociala förväntningarna i samhället. Studier visar att pojkar
upplever en större press eller uppmuntran hemifrån att prestera väl i
matematik och naturorienterade ämnen. Fler pojkar än flickor tror t.ex.
absolut att deras mödrar tycker det är viktigt att de presterar bra i matematik (Wester 1997). För läsning å andra sidan visar undersökningar på
andra genusspecifika normer, att läsning har blivit kulturellt ”feminiserad”
vilket skulle kunna förklara att flickor har mer positiva attityder till läsning
och att de presterar bättre. Redan vid skolstart sker en uppdelning mellan könen i vad de förväntas vara intresserade av och vara duktiga i och
effekten växer sig starkare ju högre upp i skolsystemet man tittar (McKenna 2001).
I klassrummet
Vad som utspelar sig i klassrummet mellan elever samt mellan elever och
lärare kan tänkas ha en inverkan på enskilda elevers eller elevgruppers
självförtroende, självkänsla och motivation. Faktorer såsom hur elever
sitter placerade, agerar, får och ställer frågor och tar plats i klassrummet
skiljer sig åt mellan könen. Flickor är mindre framfusiga och ställer färre
frågor medan pojkar tar större plats och oftare talar rakt ut. Lärare ägnar
mer tid åt pojkar och de får mer uppmärksamhet för sitt utåtagerande,
aktiva och ibland störande beteende. Att pojkar dominerar lektionerna,
hörs och frågar mer gör att de tar kommandot över flickor, vilket kan ha
en negativ inverkan på flickors självtillit. Flickor inbjuds inte till eller tillåts
inte att ta lika stor plats som pojkar. Klassrumsundersökningar visar att
flickor fick mindre uppmärksamhet i alla former av lärarkontakter. I alla
ämnen och åldersgrupper fick flickorna mindre beröm men också mindre
kritik, färre och lättare frågor och därmed mindre utrymme är pojkar (Staberg 1992, Lindahl 2003, Broman Tallberg 2002). Det finns tendenser
till att flickor kollektiviseras och pojkar individualiseras. Det innebär att
trots att vissa flickor intar centrala positioner i klassrummet ser läraren
dem inte på samma sätt. Lärare lär sig t.ex. pojkars namn mycket lätttare än flickors (Öhrn ur Broman Tallberg 2002). De dominerande pojkarna
styr diskussionen mot sina intressen samtidigt som den andra gruppen
tystnar. Undervisningen tillfredsställer därmed pojkars behov i större
utsträckning. En studie visar exempelvis att flickorna deltog lika mycket
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som pojkar i diskussionen i naturvetenskapsklasser i början av år 7 men
att de tystnade efterhand. I slutet av året hade pojkarna 50 procent mer
interaktion i sådant som rörde ämnet. I intervjuer med lärarna framgår
också att pojkarna hade gjort ett större intryck på lärarna (Staberg 1992,
Lindahl 2003).
Det verkar som att det är något som sker i relationerna mellan könen i
övergången till högstadiet. Enligt en intervjuad grupp flickor ökar pojkarnas
kontroll och dominans i klassrummet på högstadiet (Berggren ur Broman
Tallberg 2002). Just att flickorna känner att deras underordning ökar på
högstadiet, kan det vara ett fenomen som är specifikt för Sverige och de
nordiska länderna?
Undersökningar visar att flickor anser att det viktigaste för att de ska
gilla ett ämne är läraren till skillnad från pojkar som menar att man ska
få kunna arbeta självständigt. Detta gäller i synnerhet naturvetenskapliga
ämnen. Om läraren då främst interagerar med pojkarna är det troligt att
flickors intresse och självtillit sjunker. Flickor förklarar också i större utsträckning än pojkar att framgång och misslyckande till stor del är avhängigt läraren. De anser det viktigt med återkoppling och beröm från läraren (Öhrn ur Lindahl 2003, Jacobsson ur Broman Tallberg 2002). Flickor föredrar att samarbeta, ha trevligt och småprata under inlärningen
i samarbete och pojkar att jobba ensamma med skoluppgifter vilket kan
tyda på skillnader i synen på egna förmågan. Den typ av undervisning,
som betonar tävlingsmomenten som pojkar föredrar tenderar att tysta och
passivisera flickor. För flickor är det inte så viktigt att bli färdig först. De vill
i högstadieåldern betona likheten med varandra och tona ner konkurrens
och individuell prestation (Staberg 1992).
Studier visar också att det finns skillnader i vilka förväntningar och
krav som lärare ställer på elever (Gannerud ur Broman Tallberg 2002).
Flickors kompetens, motivation och beteende skattas högre än pojkars i
grundskolan men flickor nedvärderar, som noterats, sin egen men också
andra flickors kompetens (Broman Tallberg 2002). Kanske förstärker
flickor varandras dåliga självtillit? Förväntningar kan skapa motivation och
självförtroende men också press och stress. Kan det vara så att flickor
känner att de måste prestera bättre just för att de är flickor men inte
alltid känner att de kan leva upp till dessa förväntningar och därför får
sämre självtillit? Pojkar å andra sidan kan genom att vara framfusiga och
ta plats ge sken av att ha en större tilltro till sin egen förmåga vilket kan
smitta av sig på vad man faktiskt upplever.
Mot bakgrund av denna undanskymda position är det kanske inte så
konstigt att flickors självtillit ligger lågt i naturvetenskap och matematik
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men också rent generellt. Det bör dock poängteras att det finns studier
som visar att bilden inte nödvändigtvis är så nattsvart som ovan redovisats. Kanske måste bilden av pojkars totala dominans i klassrummen
nyanseras en aning. Öhrn menar att pojkars och flickors utrymme i klassrummet varierar mellan olika klasser, situationer, ämnen och beroende på
social bakgrund. Visserligen framkommer det i flertalet studier att pojkars dominans består i vanlig ordning, men samtidigt tornar en delvis ny
bild fram där flickor gör motstånd mot sin underordning (Öhrn 2002).
Självskattning
Klassrumsundersökningar indikerar således enligt ovan att pojkar dominerar i klassrummet, ofta på bekostnad av flickor, men vilka typer av svar
fås när man frågar pojkar och flickor om deras egen syn på kompetens
och prestation?
Pojkar värderar i allmänhet sina förmågor högre än flickor. När en grupp
elever i skolår 5 fick värdera sina förmågor i olika ämnen visar det sig,
precis som i PISA, att flickor känner sig något duktigare i svenskämnet
och i andra språk (dock ej engelska) samt i musik. Pojkarna har ett stort
försprång i ämnena matematik, oä, idrott, bild och slöjd. En jämförelse av
en grupp elevers betyg vårterminen i år 9 med hur de skattade sina förmågor i olika ämnen visar att pojkars bedömningar av sina prestationer
stämmer ganska bra överens med lärarens bedömningar. Flickorna däremot undervärderar sina egna prestationer i förhållande till de betyg de
får. En tolkning är att flickor i större utsträckning relaterar sin uppfattning
om hur duktiga de är till sitt intresse för ämnena. Att få bra betyg i ett
ämne är således inte tillräckligt för att flickor ska känna sig duktiga, utan
de måste också bli intresserade av ämnena. Motivation återkommer här
som en viktig faktor, vilket konstaterats i PISA. Skattningarna av den egna
förmågan går igen när eleverna i år 9 ska välja program på gymnasiet. De
flickor som skulle vilja välja naturvetenskapligt eller tekniskt program väljer att inte göra så för att de inte anser sig klara av det. De väljer således
bort något för att de ser en brist hos sig själva. Pojkarna som presterar
högt och är intresserade av naturvetenskap och teknik motiverar sitt val
av annat program än naturvetenskapligt eller tekniskt med att skolans
naturvetenskap och teknik inte är intressant. Pojkarna finner således
en brist i omgivningen och inte hos sig själva. En tolkning är att elevens
bedömning av sin egen förmåga tycks vara viktigare än den faktiska förmågan (Lindahl 2003).
En annan studie visar på liknande skillnader i självskattning. När elever i år 6–8 fick besvara frågan hur det brukar gå i ämnena matematik, oä,
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biologi, geografi och fysik/kemi var pojkarna mer nöjda i alla ämnen utom
biologi där det inte fanns en entydig skillnad. När dessa självskattningar
ställdes mot resultaten i den internationella kunskapsundersökningen
TIMSS som genomfördes 1995 och som dessa elever deltog i är sambanden inte särskilt starka. Detta kan tolkas på olika sätt, varav en tanke är
att framförallt pojkarna överskattar sin förmåga. En anledning till detta
kan vara att pojkarna tycker betydligt mer om att lära sig kemi och fysik
än flickorna. Pojkarna uppskattar också matematik och geografi i större
utsträckning medan flickorna är mera positiva till biologiämnet (Wester
1997).
Vad gäller matematik och oä/no-ämnen generellt finns en rad skillnader mellan könen som kan ha påverkan på självtillit. Exempelvis tror
fler pojkar än flickor att deras mammor tycker att det är viktigt att de
presterar bra i matte och oä/no-ämnen. Pojkarna lägger också mera vikt
vid att prestera bra i matematik och de känner en större press eller uppmuntran än flickorna från föräldrarna att prestera bra i matte. Pojkarna
instämmer således i högre grad i påståendet att de vill prestera bra för
att göra föräldrarna nöjda (även om eleverna inte uppger det vara den
viktigaste anledningen till att försöka prestera bra). Sammantaget kan
sägas att pojkarna generellt lägger mera vikt vid att prestera bra i varje
ämne (Wester 1997). Det faktum att man tycker det är viktigt att prestera
bra i ett ämne och att man känner en måttlig press eller stöd att lyckas
kan tänkas påverka självtilliten i positiv inriktning.
Om pojkar känner sig mer säkra på att prestera väl och anser sig göra
detsamma i större utsträckning än flickor är ängslan att inte prestera
tillräckligt bra i skolan vanligare bland flickor än bland pojkar i grundoch gymnasieskolan samt bland vuxenstuderande. Flickor har en lägre
kompetensupplevelse (används i sammanhanget som en kombination av
självförmåga och prestationstillit) i matematik, ett ämne som i synnerhet har en negativ inverkan på prestationsängslan. Flickorna med lägre
kompetensupplevelse uppger också i mindre utsträckning än pojkar att
deras föräldrar eller vänner anser att det är viktigt att studera matematik
eller att man bör välja yrken som har med matematik att göra. (Skolverket
2003b). En viktig faktor för prestationsängslan är upplevelser av för höga
krav, särskilt i matematik, uppger eleverna (Skolverket 2003c). Eftersom
flickor har en låg kompetensupplevelse i matematik kan höga krav i detta
ämne vara en bidragande orsak till att just flickor upplever större prestationsängslan och lägre självtillit.
Vilken betydelse har det att pojkar känner en större tilltro till sin egen
förmåga att prestera väl i de flesta av skolans ämnen? Flickors lägre
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självtillit i Sverige kan ha konsekvenser och påverka andra faktorer som
karakteriserar elever som lärande. En studie pekar på att kapacitetsupplevelsen (detsamma som självtillit i denna skrift) är en intränad tolkningsmekanism hos individen. Man lär sig att lita eller inte lita till sin förmåga
och detta påverkar hur man ser på olika uppgifter. Kapacitetsupplevelsen/självtilliten anses påverka de val man gör, graden av ansträngning
och uthållighet man uppvisar samt engagemang eller ängslan man upplever (Skolverket 2003b). Svenska flickors internationellt sett låga kapacitetsupplevelse/självtillit kan då tänkas ha bidragit till att de har relativt
låga värden på faktorer såsom användningen av kontrollstrategier och
ansträngning.

Social bakgrund
Elevens sociala bakgrund har betydelse för dennes prestationer i skolan. Elever
vars föräldrar har högre utbildning och arbeten med högre status tenderar att
prestera bättre i skolan jämfört med elever som tillhör familjer med lägre social
status.
Elever med hög social bakgrund har högre värden på de flesta faktorer men
utmärker sig framförallt genom en högre självtillit. Det finns också markanta
skillnader mellan olika socioekonomiska grupper med avseende på inlärningsstrategier. Elever från lägre sociala bakgrunder använder i mindre utsträckning
förståelsebaserade strategier och kontrollstrategier men är i större utsträckning
positiva till inlärning genom samarbete och använder något oftare memorering
som inlärningsstrategi. Dessa elever har inte lägre motivation än andra elever
förutom när det gäller läsintresse. Om läsintresset hos dessa elever höjs finns
mycket att vinna. Den läsintresserade eleven med låg socioekonomisk bakgrund
tenderar nämligen att prestera bättre än den inte så läsintresserade eleven från
högre socioekonomisk bakgrund. Det bör noteras att det finns stora skillnader
mellan länderna i hur olika socioekonomiska grupper förhåller sig till de
faktorer som rapporten lyfter fram. Sverige är t.ex. ett av de länder med de
största socioekonomiska skillnaderna för dessa faktorer.
SVERIGE
I Sverige och i Norden i allmänhet är skillnaderna i självtillit särskilt stor
mellan elever vars föräldrar har yrken av låg respektive hög status. Prestationstillit är en annan faktor som samvarierar starkt med social status.
Preferens för inlärning genom samarbete är den enda faktor som elever
som tillhör familjer med den lägsta socioekonomiska sammansättningen,
har högre värden på.
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Att de nordiska länderna i allmänhet och Sverige i synnerhet har stora
skillnader på analyserade faktorer, speciellt de som rör självuppfattning
och självtillit, avspeglas inte i prestation då skillnaderna, relativt sett, är
små i dessa länder (OECD 2001). Det är tydligt att vissa skolsystem kan
skapa förutsättningar för elever från lägre socioekonomiska bakgrunder
att prestera väl i skolan, men att motivation och självförtroende kan vara
svårare att påverka.
Den sociala bakgrunden har en inverkan på hur elever presterar och
upplever skolan och sin egen roll däri. Den finns ingen entydig förklaring
till att samvariationen mellan självtillit samt prestationstillit och socioekonomisk bakgrund är så stark i just de nordiska länderna men vissa gemensamma och utmärkande drag för bl.a. dessa länder kan noteras. Skolsystemen i de deltagande länderna i PISA är selektiva i olika utsträckning
(Skolverket 2003e). Vissa länder delar tidigt in elever i grupper efter hur de
presterar medan andra länder är mer enhetliga och där uppdelningar sker
sent i utbildningssystemet. Till den senare kategorin hör exempelvis de
nordiska länderna. I dessa länder blir därför skolorna sällan så homogena
t.ex. vad avser socioekonomisk sammansättning. Skolorna består istället av en blandning av elever från olika socioekonomiska bakgrunder. I ett
land som Tyskland, där differentiering sker redan i 10-årsåldern studerar
elever under största delen av sin skoltid tillsammans med elever med liknande bakgrund. Det är troligt att elever som har en lägre socioekonomisk
bakgrund får ett högre självförtroende i homogena skolor eftersom de
bedömer sina prestationer och kompetenser i relation till elever som de i
många avseenden är lika. Nordiska elever med lägre socioekonomisk bakgrund bedömer dessutom sina kompetenser och prestationer i relation till
elever med högre bakgrund som oftare presterar bättre, vilket kan leda till
en lägre självtillit.
Andra, mer generella förklaringar fokuserar på att ungdomar med lägre
socioekonomisk bakgrund inte kan identifiera sig med skolan på samma
sätt som ungdomar från högre socioekonomiska bakgrunder kan. Alla
dessa har skillnader i kulturella strukturer och praktiker som minsta gemensamma nämnare.
En tanke är att elever från olika sociala bakgrunder utvecklar olika
känslostrukturer. En känslostruktur vägleder en social grupps tankar,
handlande och orientering i sin vardagliga tillvaro. Kompassen utgörs av
tidigare kollektiva upplevelser och erfarenheter samt framtida möjligheter.
En känslostruktur kan t.ex. vara relaterat till och gemensam för en social
klass (Trondman 2001).
En (analytiskt renodlad) känslostruktur benämns ”att inte vara för-
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stådd”. Denna avser känslan av att inte höra hemma i skolans kultur och
i denna kategori är elever med lägre socioekonomisk bakgrund överrepresenterade. En intervjuad pojke med arbetarklassbakgrund ger uttryck för
den sociala distansen genom att påstå att skolan inte är till för sådana som
dem och syftar på den sociala bakgrunden. Denna känslostruktur gör att
man är i skolan med sin kropp men inte ”det andra”. Tillvaron i skolan
känns därför som ”något annat”, som något man skulle vilja undkomma
eller ha annorlunda. Detta gäller i synnerhet elever med lägre socioekonomisk bakgrund (Trondman 2001).
Skilda känslostrukturer ger upphov till olika kommunikationsstrategier.
Grupper av ungdomar, exempelvis från olika sociala bakgrunder kommunicerar i skolan känslostrukturer på olika sätt. För eleverna med känslostrukturen ”att inte vara förstådd” finns skillnader i kommunikationsstrategi mellan könen, men gemensamt är att de försöker hålla ett avstånd
till skolkulturen och att inte framstå som ”pluggisar” (Trondman 2001).
På så sätt kan man säga att skolkulturen som dessa elever inte kan identifiera sig med väcker strategier som går ut på att ta avstånd från denna
kultur. Det är oftast arbetarklassungdomar som intar den avståndstagande motkulturella strategin. Det handlar om att inte vara förstådd och
att distansera sig från möjligheten att förstå, vilket påverkar självbild och
självtillit. Alla elever från låg socioekonomisk bakgrund intar naturligtvis
inte en motkulturell strategi, men resonemanget kan ändå ge en inblick i
relationerna mellan social bakgrund och skolkultur.
Hur elever uppfattar, hanterar och agerar i skolan beror till stor del på
sociala och kulturella skillnader. Utbildningssystemet bygger till stora delar
på och utgår från högre sociala skikts kultursyner och värderingar och barn
som har en högre social bakgrund gynnas därmed genom att de lättare
kan identifiera sig med skolan. Föräldrarnas inställningar och relationer till
skolan varierar också beroende på deras socioekonomiska status. Arbetarklassföräldrar upplever ofta ett större avstånd till skolan och dess verksamhet. ”De andra” föräldrarna ställer däremot liknande krav på bildning
och uppfostran som skolan gör. Föräldrarna från arbetarklassen känner
också ibland att deras barn inte behandlas på ett positivt sätt i skolan. De
går inte lika ofta på föräldramöten och känner en viss osäkerhet i mötet
med föräldrar med en annan socioekonomisk bakgrund. Osäkerheten
bottnar bl.a. i att de inte känner att de talar samma språk som skolföreträdare och ”de andra” föräldrarna gör (Jönsson m.fl. 1993).
Undersökningar visar att elever inte bara agerar utifrån de krav som
lärare ställer utan också utifrån de förväntningar som kamrater och föräldrar har. Om föräldrar (och kamrater) med olika socioekonomisk status
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har olika förhållningssätt, relationer och förväntningar borde attityder och
prestationer variera mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund
(Giota 2001).
För arbetarklassbarnen kan skillnader mellan t.ex. skolans språkbruk
och det som används i barnens hem och att de inte har samma naturliga
förhållningssätt till akademisk bildning som barn med medelklassbakgrund
påverka faktorer som självbild och självtillit. Bernstein noterade på 70-talet två språkkoder, en begränsad och en utvecklad som sammanföll med
social klass. Arbetarklassbarnens begränsade kod är situationsbunden
vilket medför begränsad allmängiltighet, ordförrådet är begränsat och
mindre abstrakt. Medelklassbarnens utvecklade kod är istället mer generell, inte situationsbunden, har ett större ordförråd och språket utnyttjas
mer till fullo. Det är medelklassbarnens kod som bättre överensstämmer
med skolans användning av språket. Anward har också noterat att kommunikationen i skolan i större utsträckning gynnar barn från medelklassen (ur Broman Tallberg 2002).
Det dagliga arbetet i skolan och organisationen därav skapar en uppdelning av elever i undervisningsgrupper. Elevernas egna val och lärarnas
indelningar i olika grupper visade sig ofta sammanfalla med social bakgrund. Undervisningsgrupperna utvecklas under högstadiet till att bli alltmer prestationsmässigt och socialt homogena. Det verkar onekligen så
att t.ex. gruppindelningar ger signaler till elever om vilka de är, var de hör
hemma och vilka mål som är lämpliga för dem och vad de kan vänta sig
av framtiden (Jönsson m.fl. 1993).
Lärare har olika nivåer på förväntningar och krav beroende på vilken
bakgrund eleven har, vilket förstärker uppdelningen. Exempelvis kan
elever med högre socioekonomisk bakgrund uppleva att lärare i större
utsträckning tror på dem eller förväntar sig att de ska prestera bra. Detta
kan naturligtvis leda till en viss stress, men också till ett ökat självförtroende. En till detta relaterad faktor är att arbetarklassflickor trots flit
och duktighet betonar egenskapen att inte utmärka sig, utan att vara
normala och medelduktiga (Berggren ur Broman Tallberg 2002). Det
framkommer också att många av arbetarklassflickorna ansågs av lärarna
som besvärliga genom sitt låga deltagande och avbrytande aktiviteter i
klassrummet. Dessa faktorer kan sammantaget påverka och utveckla olika
slags självbilder och självtilliter. Lindblad pekar också på att det får olika
konsekvenser för elever beroende på vilka krav som skolan ställer på
dem. Dessa krav tenderar att vara svårare att förstå eller acceptera för
elever med större kulturellt avstånd till skolan t.ex. elever med lägre socioekonomisk bakgrund. Dessa elever framstår därför som okunniga eller
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problematiska för t.ex. lärare som tillhör den grupp som ställer kraven (ur
Broman Tallberg 2002).
Inte bara förväntningar från lärare, föräldrar och kamrater har betydelse för prestationer, motivation och självtillit utan också de förväntningar
elever har på sig själva ses som viktigt. Att elever från högre socioekonomisk bakgrund presterade bättre på läsförståelseprovet i PISA (skillnaden mellan grupperna 1 och 4 baserat på föräldrarnas yrke var i Sverige
73 poäng, och den totala spridningen i länderna låg mellan 33 och 115
poäng) visar att det finns en skillnad i prestation mellan eleverna från de
olika socioekonomiska grupperna (OECD 2001). Elevers självkänsla (selfworth) och uppfattning om sig själv som duktig elev beror till stor del på
framgångar i skolan. Elever som vid upprepade tillfällen misslyckas i skolan
börjar ofta, för att skydda sin självkänsla, skapa självdefensiva eller självdestruktiva beteenden såsom att låta bli att läsa inför prov (Giota 2001).
Genom att man presterar sämre får man således lägre förväntningar på
sig själv eftersom risken att prestera dåligt även nästa gång är påtaglig. En
negativ spiral uppkommer och självtilliten påverkas knappast positivt.
Uppdelning av elever efter sociala och kulturella skiljelinjer sker också
tidigare på en samhällelig nivå. Olika bostadsområden har olika sociala
sammansättningar och principen om att man ska gå i den skola som
finns närmast bostaden har skapat en segregerad skola. Elever från lägre social bakgrund samlas till större del i vissa skolor än andra (Jönsson m.fl. 1993). Skolsegregationen kan ligga till grund för en sämre
självtillit bland dessa elever.

Födelseland
Utrikes födda elever har inte svagare inställningar till lärande. I vissa länder
och på vissa faktorer är de till och med starkare än infödda. Detta blir än
mer tydligt när man kontrollerar för deras generellt lägre socioekonomiska
bakgrund. Utrikes födda elever säger sig ha ett relativt stort intresse för och
hög självuppfattning i läsning. Det kan tänkas grunda sig i en kompetens och
intresse för modersmålet snarare än att de uppgivit intresse och självuppfattning
utifrån det talade språket i skolan. Att utrikes födda säger sig vara intresserade
av matematik kan bero på att ämnet inte ställer lika höga krav på och tar bort
fokus från språkliga kunskaper. De små skillnaderna i inställningar till lärande
avspeglas inte i prestation där skillnaderna mellan grupperna på läsförståelseproven i PISA är större såväl internationellt som i Sverige (OECD 2003, Skolverket 2003d). En jämförelse mellan samtliga elever och elever med utländsk
bakgrund (dvs. inte bara utrikes födda) i Sverige i år 9 våren 2003 visar att den
förra gruppens meritvärde var 205,4 medan elever med utländsk bakgrund
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hade ett meritvärde på 188,8 (SIRIS). Ett varningens finger bör dock höjas
för att inte övertolka resultaten för gruppen utrikes födda i PISA-materialet då
den består av ganska få individer.
SVERIGE
I Sverige är utrikes födda starkare på hälften av de 13 faktorerna. Sverige
är också det enda land där utrikes födda har en större tilltro än infödda
elever till sin egen förmåga i läsning. Däremot presterade de utrikes födda alltså sämre än infödda på läsförståelseprovet i PISA också i Sverige.
Begreppet utrikes födda delas i underlagsrapporten inte upp på underkategorier, utan alla som inte är födda i testlandet klassificeras som
utrikes födda. Man kan därför inte se skillnad mellan olika nationaliteter
eller etniska grupper, vilket är lite olyckligt då resultaten från PISA visar
att elever i vissa länder tenderar att överskatta sina förmågor medan
elever från andra länder under värderar sina förmågor. På vilket sätt man
framställer sig själv och sin egen prestation varierar således med kulturell
bakgrund. Varför utrikes födda har en högre tilltro till sin förmåga i läsning
just i Sverige är svårt att hitta ett entydigt svar på men däremot kan några
svenska studier indikera varför så kan vara fallet mer generellt.
Inledningsvis kan det med tanke på sammansättningen av elever med
utländsk bakgrund i Sverige i ett internationellt perspektiv sägas vara
aningen förvånande att dessa elever har en större tilltro till sin egen förmåga i läsning. I Sverige är nämligen 78 procent av invandrarna flyktingar
mot t.ex. 37 procent i Norge och Australien (Skolverket 2003d). Det är
sannolikt så att integrationen blir annorlunda för personer som migrerar
till ett land av egen fri vilja än om personen tvingas fly sitt hemland av
olika anledningar. I det senare fallet är det troligare att man ser destinationslandet som en tillfällig fristad. Det innebär att t.ex. arbetskraftsinvandraren som är vanlig i de anglosaxiska länderna sannolikt planerar sin
framtid i det nya landet på ett annat och mer långsiktigt sätt. Den mer
reglerade invandringen som finns i t.ex. de anglosaxiska länderna borde
också minska språkproblemen. En betydligt större andel av invandrarna
som under 1990-talet kom till t.ex. Storbritannien, Nya Zeeland och Australien var engelskspråkiga. Till detta kan också läggas att många av de
anglosaxiska länderna premierar invandring av högutbildade personer
med eftertraktade yrkeskunskaper. Ofta ställer dessa länder dessutom
höga krav på språkkunskaper. Det är troligt att integrationen sker på ett
smidigare sätt i dessa länder (Skolverket 2003d).
I en studie om högstadieelevers attityder och intresse för naturvetenskap och teknik ställdes frågan hur duktiga de känner att de är i olika
ämnen, varav ett var svenska. Svenska är ett av de ämnen som samtliga
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elever känner att de är duktiga i. Värt att notera är att trots att 25 procent av eleverna hade invandrarbakgrund var det väldigt få elever som
upplevde sig vara dåliga i svenska (Lindahl 2003). Detta resultat bekräftas således av PISA-rapporten. Lindahl påpekar att många av eleverna
med utländsk bakgrund bedömer sina kunskaper i svenska i jämförelse
med sina föräldrars kunskaper i ämnet medan infödda elever kanske har
andra referensramar.
I en undersökning av läsförmågan hos elever i årskurs 3 i Stockholm
mellan åren 1993–1999 verkar det som att eleverna haft olika referenspunkter när de bedömt sina färdigheter. Eleverna med utländsk bakgrund
som anser att de läser svenska mycket bra hade ett medelvärde på undersökningens texttest som var lägre än det som svenska elever hade
som ansåg att de läser bra. De svenska elever som angav att de läser
svenska mycket dåligt hade ett medelvärde på texttestet som var högre än
det för de elever med utländsk bakgrund som angav att de läser medelbra
(Fredriksson & Taube 2001). Uppenbarligen överskattar många elever
med utländsk bakgrund sina kunskaper i svenskämnet.
Författarna presenterar ett antal tänkbara förklaringar till varför så kan
vara fallet. För det första kan en orsak finnas i kulturella skillnader i hur
man förväntas beskriva sina egna kunskaper och färdigheter (Fredriksson
& Taube 2001). Detta synes vara en trolig förklaring utifrån resultaten
som presenterats från PISA 2000. Elever i vissa länder var väldigt modesta när de beskrev sina egna förmågor men presterade väl på provet, medan elever i andra länder menade att de hade goda kunskaper, men som
inte visade sig motsvaras av provresultaten. En andra tänkbar förklaring
är att elever med annat hemspråk än svenska bedöms av lärarna med en
annan måttstock än de svenskspråkiga eleverna. De får mycket beröm
när de gör framsteg och detta misstolkas av eleverna som att de har en
lika god läsförmåga som de svenskspråkiga eleverna. Det kan, för det
tredje, också bero på att många elever med annat hemspråk än svenska
går i klasser med ett stort antal elever med utländsk bakgrund och vad
som i en sådan klass är en god läsförmåga kan i jämförelse med standarden i andra klasser vara betydligt lägre (Fredriksson & Taube 2001).
En annan tanke är att modersmålet för elever med utländsk bakgrund
kan ha en förstärkande och positiv effekt på självuppfattningen i svenska. Forskning visar nämligen att studier i modersmålet är viktiga för att
skapa trygghet, identitet, utveckling och positiv självuppfattning (Johansson, Hill, Norrbacka ur Broman Tallberg 2002).
En strukturell förklaring som har diskuterats är att attityder och inställningar kan variera med var man befinner sig i samhällsstrukturen. Att
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många utrikes födda möter ett större motstånd i det svenska samhället är
otvivelaktigt. Det kan röra sig om allt från språksvårigheter till diskriminering. Några har flytt från svåra omständigheter och hoppas på ett bättre liv
i Sverige. Man kan tänka sig att många bär på en känsla av att ha allt att
vinna. Sannolikt är man då beredd att satsa för att lära sig i skolan, kanske i synnerhet språk för att t.ex. ha en chans på den framtida arbetsmarknaden. Denna vilja att satsa borde rimligen smitta av sig på motivation,
framförallt instrumentell, och självförtroende. Carlson har intervjuat elever
som deltagit i svenskundervisning för invandrare på ett vuxengymnasium.
Hon har bl.a. träffat entusiasten som ser den svenska vuxenutbildningen
som sin andra chans i livet genom att efter avslutade studier kunna få
ett arbete och om de rastlösa som är angelägna om att utbilda sig och få
komma ut på arbetsmarknaden. Någon av eleverna menar att man måste
knacka på dörren för annars är det ingen som öppnar (Carlson 2001).

Starka och svaga läsare
Elever som presterar sämre på läsförståelsetestet har lägre värden på de flesta
studerade faktorer. Dessa elever behöver framförallt få stöd och arbeta med sitt
låga läsintresse och sämre självförtroende. Svagare läsare använder också mer
sällan kontroll- och förståelsebaserade strategier för inlärning. Ett sätt att få
elever som är svaga i läsning att förbättra sig kan vara genom att bygga vidare
på det faktum att de är lika positiva och i vissa fall mer positivt inställda till
inlärning genom samarbete.
SVERIGE
Sverige är ett av några länder där andelen svaga elever som föredrar inlärning genom samarbete är relativt stor. Kan det tänkas att svagare
läsare lättare utvecklar inlärningsstrategier och förbättrar sina prestationer genom att i större utsträckning arbeta i gruppform där ”utsattheten”
kan upplevas vara mindre? Är det, å andra sidan, snarare på det viset att
många lässvagare elever gömmer sig inom ramen för grupparbeten och att
deras svårigheter därför blir oupptäckta?
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Sammanfattning och policyimplikationer
Positiva inställningar till lärande är viktiga för det första som en bidragande
orsak för att kunna nå bra resultat i skolan och för det andra i sig själv som en
produkt av skolgången för senare framgång i livet. De huvudsakliga resultaten
av jämförelserna mellan länderna vad gäller elevers inställningar till lärande gör
det möjligt för skolpersonal och andra som arbetar inom verksamhetsområdet
att rikta insatserna.
– Samvariationer mellan inställningar till lärande och prestationer. Elevers
inställningar till lärande i form av motivation, självförtroende och
inlärningsstrategier samvarierar med hur de presterar i skolan visar
analyserna i studien. Även om det inte nödvändigtvis finns ett kausalt
samband mellan höga värden på identifierade faktorer och prestationer
utgör positiva inställningar till lärande en viktig grundförutsättning för
goda prestationer. Faktorer har varierande betydelse för olika grupper av
elever. Exempelvis presterar de som använder kontrollstrategier i minst
utsträckning avsevärt sämre än övriga grupper. Resultaten visar också att
den grupp som har det största läsintresset presterar betydligt bättre än de
andra grupperna. I Sverige har dessa faktorer, i synnerhet läsintresse och
självtillit, stor betydelse för prestation.
– Skillnader i inställningar på elevnivå. Det är endast en liten skillnad
mellan länder i elevers inställningar till lärande. Skillnaderna mellan
skolor inom ett land är också relativt små. Däremot kan variationerna
inom skolor vara stora. Att stärka och utveckla svaga elevers motivation,
självförtroende och inlärningsstrategier är därför en viktig uppgift för alla
skolor.
– Skillnader mellan könen. Flickor och pojkar har olika styrkor och svagheter vad beträffar inlärning. Flickor är t.ex. mer intresserade av läsning och
är mer benägna att anstränga sig i sitt lärande. Pojkar är, å andra sidan,
mer intresserade av matematik och har en högre självtillit. Genom att ta
fasta på och rikta insatserna mot de elever som är svaga på de faktorer
där det egna könet generellt är starkt, kan mycket vinnas. Detta står dock
inte i ett motsatsförhållande till att också arbeta med faktorer där det
egna könet är svagt. Exempelvis är det viktigt att pojkar i större utsträckning intresserar sig för läsning och får en bättre självuppfattning i läsning.
Flickor, som har lägre värden än pojkar på de flesta studerade faktorer,
bör t.ex. få hjälp att förbättra sin självtillit.
– Skillnader utifrån social bakgrund. Elever som har föräldrar vars yrken
har hög social status är starkare i de tre aspekterna; motivation, självförtroende och inlärningsstrategier. De elever som har föräldrar med
lågstatusyrken, men ändå har ett intresse för läsning hindras dock inte
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av sin sociala situation. Det innebär att läsintresse är en viktigare faktor
än socioekonomisk tillhörighet för att förklara läsprestationer. Skolan
har dock en viktig roll i att stärka självförtroende och självkänsla hos
elever med låg socioekonomisk bakgrund samtidigt som åtgärder för att
öka motivation och användningen av inlärningsstrategier vidtas för att
skapa bättre inställningar till lärande och utjämna den effekt som social
bakgrund ändå ger. Denna uppgift kan betonas ännu starkare för svenskt
vidkommande då det för svenska elever med lägre socioekonomisk bakgrund noterades ett lågt självförtroende med internationella mått mätt.
Om skolan inte arbetar med dessa faktorer finns risker för att känslan av
att inte räcka till tas med till vuxen- och arbetslivet. Forskning visar t.ex.
att dessa elever är mer modesta i planerna för högre studier och arbetsliv
jämfört med elever med föräldrar vars yrken har hög status, trots att prestationerna inte skiljer sig markant mellan de båda grupperna av elever
(OECD 2003).
– Utrikes födda elever är överlag inte svagare i de tre aspekterna; motivation,
självförtroende och inlärningsstrategier än vad infödda är. I Sverige har
utrikes födda t.ex. en större tilltro till sin egen förmåga i läsning. Däremot
presterar de sämre. Att uppmärksamma och ta tillvara dessa elevers
positiva inställning till lärande kan vara ett möjlig väg att öka prestationerna för denna grupp av elever.

ATT LÄRA FÖR LIVET 39

Bilagor
1: Översättningar
Vissa av de begrepp som används i denna rapport är översättningar av engelska
begrepp från underlagsrapporten. Översättningen av begreppen har inte varit
självklara.
– Academic self-concept – prestationstillit
– Approaches to learning – inställningar till lärande
– Characteristics – faktorer
– Elaboration strategy – förståelsestrategi
– Immigrants – utrikes födda
– Learner – studerande, elev
– Learning - lärande
– Persistence – ansträngning, uthållighet
– Self-concept in mathematics/reading – självuppfattning
i matematik/läsning
– Self-efficacy – självtillit
– Self-regulated – självstyrd
– Self-related beliefs – självförtroende
2: Enkätfrågor om självstyrt lärande
Eleverna har fått svara på en enkät om hur de ser på sig själva och sitt lärande.
Några frågor eller påståenden mäter olika faktorer av inlärningsstrategier,
andra påståenden mäter faktorer av motivation, självförtroende samt inlärningssituation. Varje elev har fått ett medelvärde för varje faktor beroende på i
vilken utsträckning han eller hon instämt i påståendena för respektive faktor. I
tabellen redovisas förutom samtliga frågor/påståenden dessutom hur eleverna i
Sverige svarat i förhållande till hur genomsnittet av eleverna i OECD svarat.
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7,4
4,4
6,3
12,3

När jag studerar lär jag mig så mycket som möjligt utantill.

Jag studerar för att förbättra mina
möjligheter att få jobb.

När jag studerar, arbetar jag så hårt
som möjligt.

Jag är säker på att jag kan förstå de
mest komplicerade begreppen som
lärs ut.

28,9

8,2

När jag slår mig ner för att lära mig
något verkligt svårt, så kan jag det.

När jag studerar lär jag mig allt nytt
material utantill, så att jag kan rabbla
upp det.

12,7

När jag studerar börjar jag med att
tänka ut exakt vad jag behöver lära
mig.

11,5

8,0

Jag är säker på att jag kan förstå det
svåraste materialet som framställs
i texter.

När jag studerar försöker jag relatera
nytt material till saker som jag lärt
mig i andra ämnen.

3,9

När jag studerar, försöker jag att lära
mig utantill allt som jag tror är viktigt.

Sverige

23,4

13,2

10,9

6,7

9,0

14,4

5,4

7,7

10,1

11,5

OECD

Nästan aldrig

Hur ofta stämmer dessa saker in på dig? (Procent)

43,9

45,5

43,8

33,9

14,2

31,4

36,9

38,5

40,1

28,5

Sverige

41,2

41,0

43,7

34,5

23,8

33,8

30,8

27,1

46,4

35,7

OECD

Ibland

19,9

31,4

30,9

40,9

34,4

39,1

35,6

35,7

37,6

36,8

Sverige

Ofta

23,1

31,3

30,3

36,4

33,7

30,8

35,8

36,8

30,5

31,1

OECD

5,7

9,5

11,5

17,2

45,4

20,8

18,1

12,0

13,2

29,7

Sverige

8,9

11,0

11,9

19,0

30,2

17,9

25,0

25,6

10,4

19,2

OECD

Nästan alltid

1,7

2,2

1,5

1,7

1,5

1,2

1,2

1,1

1,2

1,0

Sverige

3,5

3,5

3,2

3,4

3,3

3,1

3,0

2,8

2,7

2,5

OECD

Bortfall
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3,4

5,1
6,9

8,3

7,6

5,8

13,2

4,7
4,9

Om jag bestämmer mig för att inte få
några dåliga betyg, så kan jag klara
det.

När jag studerar fortsätter jag att
arbeta även om materialet är svårt.

När jag studerar, tvingar jag mig själv
att kontrollera att jag kommer ihåg
vad jag lärt mig.

Jag studerar för att försäkra mig om
att min framtid kommer att bli ekonomiskt trygg.

När jag studerar, övar jag genom att
förklara materialet för mig själv om
och om igen.

Om jag bestämmer mig för att inte
missuppfatta några uppgifter, så kan
jag faktiskt klara det.

När jag studerar funderar jag över
på vilket sätt informationen i texten
skulle kunna komma till nytta i verkligheten.

Jag är säker på att jag kan få utmärkta resultat på uppgifter och prov.

När jag studerar försöker jag att
komma på vilka begrepp jag fortfarande inte riktigt begripit.

Sverige

5,7

5,5

15,1

10,7

11,9

10,9

10,6

8,0

6,1

OECD

Nästan aldrig

Hur ofta stämmer dessa saker in på dig? (Procent)

35,5

30,1

39,8

34,6

32,0

21,5

31,8

30,2

18,7

Sverige

35,2

34,4

39,1

42,7

32,3

24,4

33,0

36,4

28,9

OECD

Ibland

43,6

39,6

31,9

41,1

37,9

32,8

39,6

43,2

37,7

Sverige

Ofta

40,2

38,6

30,0

31,2

31,7

32,3

32,4

36,3

35,0

OECD

14,5

24,3

13,6

17,0

20,6

35,9

20,4

19,9

38,9

Sverige

15,4

18,1

12,2

11,9

20,9

28,7

20,6

15,7

26,5

OECD

Nästan alltid

1,5

1,3

1,4

1,5

1,9

1,5

1,4

1,6

1,3

Sverige

3,7

3,5

3,5

3,6

3,6

3,7

3,4

3,6

3,5

OECD

Bortfall
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4,2
2,5

2,1
7,3

3,6
4,1

Jag studerar för att få ett bra jobb.

När jag studerar förvissar jag mig
om att jag kommer ihåg de viktigaste
sakerna.

Om jag vill lära mig någonting bra, så
kan jag det.

När jag studerar funderar jag ut hur
materialet stämmer med det jag
redan har lärt mig tidigare.

Jag är säker på att jag kan förstå de
färdigheter som lärs ut.

När jag studerar och det är något jag
inte förstår, ser jag efter om det finns
några andra upplysningar i texten
som kan hjälpa mig att förstå.
7,2

6,7

När jag studerar försöker jag att
förstå materialet bättre genom att
relatera det till saker jag redan vet.

När jag studerar, anstränger jag mig
till det yttersta.

3,6

När jag studerar försöker jag att göra
mitt bästa för att tillgodogöra mig
de kunskaper och färdigheter som
lärs ut.

5,3

11,1

5,3

7,7

3,0

3,6

7,2

7,3

4,4

34,8

27,5

33,7

39,6

19,1

22,3

15,2

37,4

31,4

30,8

37,1

36,9

38,4

23,7

23,0

20,7

34,7

30,8

39,0

42,5

43,3

38,3

42,0

46,5

30,6

39,5

45,0

36,9

32,7

38,8

36,2

39,0

41,7

33,1

37,2

41,9

17,3

24,2

17,7

12,9

34,8

26,8

47,8

14,6

18,4

23,0

15,1

14,7

13,4

29,9

27,4

34,6

16,7

19,1

1,8

1,7

1,8

2,0

2,0

2,0

2,2

2,0

1,7

4,1

4,0

4,3

4,2

4,4

4,3

4,5

4,0

3,8
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43,0

3,4
7,7
3,6
21,9

10,6
11,4
14,0

Jag är bra i de flesta skolämnena.

Jag lär mig mest när jag arbetar
tillsammans med andra elever.

Jag lär mig snabbt på lektionerna i
svenska.

Eftersom det är kul att hålla på med
matte, så skulle jag inte vilja sluta
med det.

Att försöka att vara bättre än andra
får mig att arbeta bra.

Jag får bra betyg i matematik.

Jag läser på min fritid.

8,8

Jag tycker om att försöka att vara
bättre än andra elever.

14,4

4,3

Jag lär mig saker snabbt i de flesta
skolämnena.

Därför att läsning är roligt skulle jag
inte vilja upphöra med det.

4,5

Jag tycker om att arbeta tillsammans
med andra elever.

Jag är hopplös i svenska.

24,6

När jag räknar matte blir jag helt
uppslukad.

Sverige

22,4

17,1

12,5

26,1

8,5

14,4

7,0

21,3

40,6

12,0

5,8

7,2

18,7

OECD

Håller inte alls med

25,1

30,2

33,8

36,8

20,5

43,2

16,4

28,2

41,6

35,5

19,4

13,5

44,1

Sverige

23,7

23,6

27,1

28,7

25,2

31,8

21,8

25,3

34,4

28,0

22,1

14,1

28,6

OECD

Håller inte med

42,5

40,6

41,6

30,1

60,1

40,0

61,6

36,1

10,5

40,5

57,2

60,4

24,5

27,9

34,1

38,8

26,2

41,5

35,2

45,0

27,3

14,7

36,2

47,5

41,7

34,3

OECD

Håller med
Sverige

Hur mycket håller du med om eller håller du inte med om följande påståenden? (Procent)

15,9

15,1

11,8

9,5

13,5

6,7

17,0

18,0

2,8

12,9

16,6

19,5

4,9

Sverige

20,9

20,0

16,9

14,4

20,0

13,7

21,3

21,3

5,7

19,4

20,2

32,9

14,4

OECD

Håller med
i hög grad

2,6

2,7

2,3

1,8

2,2

2,4

1,7

3,3

2,2

2,4

2,6

2,0

1,9

Sverige

5,2

5,2

4,8

4,6

4,9

4,8

4,9

4,8

4,6

4,4

4,4

4,0

4,1

OECD

Bortfall
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2,6
8,0
20,9
6,5

3,8
17,6
3,5

5,0
9,2

Ibland när jag läser blir jag helt gripen
av ämnet.

Jag har alltid varit bra i matematik.

När vi arbetar i grupp, tycker jag om
att hjälpa de andra så att de får bra
resultat.

Jag presterar bra på proven i de
flesta skolämnena.

Matematik är viktigt för mig personligen.

Det är till stor hjälp om man använder allas idéer när man arbetar med
ett projekt.

Jag har bra betyg i svenska.

Jag lär mig snabbare om jag försöker
prestera bättre än de andra.

27,5

Matematik är ett av mina bästa ämnen.

Jag skulle vilja vara bäst i någonting.

10,1

Jag arbetar som bäst när jag gör det
tillsammans med andra elever.

13,4

7,7

4,7

18,5

7,4

6,7

22,2

17,1

5,9

28,0

13,7

40,3

24,3

11,2

31,1

18,9

22,9

36,8

24,2

8,8

36,0

43,7

31,8

21,8

12,0

24,0

23,4

17,1

28,5

21,2

13,1

25,9

31,0

37,4

51,4

61,7

36,5

55,8

57,0

27,8

44,6

34,3

21,8

36,2

33,7

42,1

42,4

31,6

44,2

47,4

26,7

28,7

30,1

22,5

35,9

10,7

16,9

21,7

12,4

18,7

11,4

12,0

21,1

52,1

12,6

7,4

16,3

23,2

35,7

20,5

19,6

23,6

17,2

27,8

45,6

18,5

14,2

2,4

2,4

1,9

2,3

2,8

2,3

2,5

2,2

2,2

2,1

2,5

4,9

5,2

5,2

5,5

5,4

5,2

5,4

5,2

5,2

5,1

5,2
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