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Abstract 
English title: The students' can because they think they can. – A study about the correlation between 

50 children’s self-confidence and achievements in reading.  

 

By: Nathalie Ünsal 

Supervisor: Eva Jonsson 

Semester: Autumn term of 2015 

 

The aim of this study is to investigate the correlation between 50 children’s self-confidence and 

achievements in reading with a focus on following questions:   

• Is there any connection between the 50 students' self-esteem and their performance in LUS?  

• What conclusions can be drawn from the comparison between girls' and boys' results in LUS 

and their confidence? 

 

The investigation is based on the answers on surveys of 50 children and their reading and 

development schedules (in Swedish they are called läsutvecklingsscheman).  

 

The theoretical frame is founded on the central notions about self-confidence, achievements and 

reading, particularly Taube (2007), McClelland (Abrahamsson & Andersen 2005), Liberg (2006) and 

Bråten (2008). 

  
The investigation shows, among other things, that there is a correlation between the student’s self-

esteem and their performance in the LUS. The correlation is higher for boys than for girls in this 

investigation.   

  
Keywords: Self-confidence, achievements, reading, LUS (A read and development schedule) 

Ämnesord: Självförtroende, prestationer, läsning, LUS (läsutvecklingsscheman) 
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1. Inledning  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) framgår det att skolan 

ska främja alla elevers lust att lära, stimulera elevernas självförtroende, motivera dem till att pröva egna 

idéer och att skolan har en viktig roll i att skapa en grundläggande personlig trygghet och självkänsla. I 

skolan ska eleverna få möjligheten att känna växandets glädje samt få erfarenheter av hur det känns att 

göra framsteg och även hur det känns att övervinna svårigheter (Skolverket 2011, s. 7-10). Barns 

självförtroende har i och med detta också en väsentlig roll i skolans värld.  

 

Konsten att lära sig att läsa är en av många förmågor som utvecklas i skolan. Lärare ska idag ha de 

verktyg och strategier som krävs för att möjliggöra att alla elever lär sig läsa. I Lgr11 står det att 

eleverna i årskurs 1-3 bland annat ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa skönlitteratur 

och andra texter samt utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter och för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll (Skolverket 2011, s. 222f). Som lärare har man därmed en viktig roll för 

elevernas läsutveckling.  

 

Trots ovanstående mål i läroplanen sjunker läskunnigheten enligt Pisa-resultaten (OECD, 2013) och 

Sverige är ett av få länder vars utveckling ständigt går nedåt. Dessutom är skillnaden mellan flickor och 

pojkar stora, där andelen pojkar som ligger på den lägsta läsnivån är dubbelt så hög som andelen flickor 

på samma nivå (OECD 2013, s. 87). Karin Taube, professor i pedagogiskt arbete, menar att elever som 

upplever en känsla av inte räcka till och att inte vara tillräckligt ”bra” ofta ser ner på sin egen förmåga. 

Konsekvensen av detta blir då, menar Taube, att eleverna undviker läsande och skrivande vilket i sin tur 

leder till att den viktiga träningen uteblir. Detta kan vara en orsak till att läskunnigheten sjunker 

(Skolverket 2012).  

 

Läsning och självförtroende är två väsentliga delar som går att koppla samman. I denna studie vill jag 

därmed undersöka och synliggöra denna koppling. Syftet med studien är att undersöka hur flickors 

respektive pojkars prestationer ser ut i relation till deras självförtroende i arbetet med läsning och 

jämföra dem med varandra. Den nya kunskapen jag räknar med att presentera är vikten av kopplingen 

mellan prestation och självförtroende i momentet läsning och att det spelar roll hur eleverna ser på sin 

läsförmåga. Självförtroendets betydelse är relevant enligt forskning, då det framhålls av ett flertal 

forskare. Det framhålls framförallt av Taube (1988) som betonar sambandet mellan läsning och 

självuppfattning samt McGeown m.fl. (2012)  som studerat läsning och motivation med fokus på kön. 

Det framhålls även inom vården, däribland Hallsten och kollegor (2002) som presenterar 
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prestationsinriktad självkänsla. I deras forskning finner de ett samband mellan utbrändhet och 

människor som har fokus på det de gör i form av prestationer. Människor i detta sammanhang blir 

beroende av att vara ”duktiga”. Jag har enbart funnit Taubes forskning (1988) om hur självförtroendet 

och prestationer i läsning kan kopplas samman. Jag har utöver hennes även funnit sådan forskning 

gällande matematik. Andersson & Jungert (2013) finner i sin studie en koppling mellan självförtroende 

och prestation för barn med matematiksvårigheter. Yurt (2014) poängterar i sin studie självförtroendets 

positiva inverkan på prestationerna i matematik. Dessa forskares resultat är intressanta att jämföra med 

min egen empiri. Jag finner utbudet av forskning på detta valda ämne väldigt tunt och hoppas därmed att 

jag kan bredda forskningen. 

 

I denna studie kommer jag att jämföra elevers prestationer i mätbara läsutvecklingsscheman (LUS), som 

är ett material som används för att kartlägga elevers läsutveckling (Allard & Askeljung 2003, s. 5), med 

deras självförtroenden. Detta för att jag anser att det finns ett samband mellan självförtroende och 

prestationer som inte återspeglas i skolans värld. Min studie är intressant eftersom att den ska visa på 

denna koppling och på så sätt framhålla självförtroendets centrala roll i arbetet med läsning. Denna 

studie riktar sig till alla som på något sätt har en koppling till skolan t.ex. lärare, rektorer och föräldrar.   

 

1.1 Bakgrund  

Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och forskare, utgår i sin bok Med känsla för barns självkänsla 

(2014) att självkänsla består av två dimensioner som hänger ihop. Den första dimensionen innefattar 

medvetenhet om sig själv i form av exempelvis sina förmågor. Den andra dimensionen handlar om att 

acceptera sig själv (Krantz Lindgren 2014, s. 19). Man kan därmed se en koppling mellan självkänsla 

och självförtroende. Självförtroende i sin tur kan förklaras som att det hör ihop med en människas 

görande. Som individ med gott självförtroende har man en tillit till sin egen förmåga att prestera. Genom 

att exempelvis klara av uppgifter och få beröm för de stärks en människas självförtroende. 

Självförtroendet kan därmed skilja sig åt beroende på område. Man kan ha ett gott självförtroende inom 

ett område men ett sämre självförtroende inom ett annat (Krantz Lindgren 2014, s. 21). Självförtroende 

är på så sätt varierande medan självkänsla är mer koncist, något som inte varierar beroende på situation, 

område etc.  

 

I SOU 2010:99 (Statens offentliga utredningar 2010, s. 83) framhävs Göran Lindes forskning om 

läsutveckling och skolframgång. Linde har med hjälp av sina studier i forskningslitteratur och 

forskningspublikationer dragit slutsatsen att flickor har bättre prestationer i läsning och språkliga 

prestationer än pojkar. Gällande självförtroende poängteras det att självförtroendet kan påverkas 



 7 

negativt om man har svårigheter med t.ex. läsningen. Vidare lyfts det i SOU 2010:99 att elevers 

motivation påverkar hur väl de presterar. Motivationen är i sin tur uppbyggd av elevernas intresse för 

det som undervisas. Det centrala är att det är spelar stor roll hur viktigt eleverna anser att det som 

undervisas är (Statens offentliga utredningar 2010, s. 82). 

 

Grönblad (2013) nämner i sin artikel för forskning.se att forskare konstaterat att pojkar gärna förklarar 

sin framgång med ”begåvning”. När pojkar upplever motgångar beror det på ”otur” enligt dem. Flickor 

å andra sidan ser deras framgång som ett resultat av ”hårt arbete” och kopplar istället motgångar som 

”bristande begåvning”. Forskare lägger vikt på att elever bör göras medvetna om att deras resultat är upp 

till dem själva. Eleverna själva har ett ansvar och kan påverka sina prestationer och resultat. I artikeln 

lyfts detta faktum som en förklaring till varför flickor och pojkars resultat skiljer sig åt så mycket dvs. 

att flickor som grupp presterar bättre betygsmässigt än vad pojkar gör genom hela skolsystemet. 

 

Med denna formel; (IQ x EQ x Kcal) - Hinder = Prestation kan prestation förklaras (Klas Persson, 

odat.). IQ står för individens kompetens dvs. kunskap eller tidigare erfarenheter. I samband med läsning 

innebär det att eleven t.ex. kan avkoda bokstäver eller känner igen ord som ska läsas från tidigare utlästa 

böcker. EQ innebär individens sociala kompetens, det kan vara allt från att samarbeta med andra till att 

fungera med läraren. I läsningssammanhang kan detta innebära att eleverna exempelvis får läsa ihop i 

par. Kcal innebär hur mycket energi individen i fråga lägger ner på uppgiften som i detta sammanhang 

är läsning. Detta kan bero på om eleven övar tillräckligt mycket eller struntar i uppgifterna. Hinder är 

allt som påverkar relationen mellan individen i fråga och prestationen som ska uppnås. Om en elev inte 

uppnår den prestation det är tänkt kan det bero på t.ex. att det inte fanns tillräckligt med tid, inte rätt 

verktyg att arbeta med eller bristande motivation. Dessa aspekter hindrar då eleven att nå målet (Klas 

Persson, odat.).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera sambandet mellan elevers självförtroende och prestation i läsning samt 

jämföra flickors och pojkars resultat. Mina frågeställningar är: 

 

1. Finns det något samband mellan 50 elevers självförtroende och deras mätbara prestationer uppnådda i 

LUS, i så fall vilket? 

2. Vilka likheter/skillnader kan synliggöras i jämförelsen mellan dessa flickors och pojkars resultat i 

LUS och deras självförtroende?  
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2. Teori  

Nedan följer centrala begrepp som använts i analysen av det empiriska materialet. Begreppen rör 

självförtroende, prestation, läsning och läsutvecklingsschema.   

 

2.1 Självförtroende 

Självkänsla kan förklaras som ett inre tillstånd, Krantz Lindgren (2014, s. 19) menar att en person med 

god självkänsla accepterar och är nöjd med sig själv. Individen i fråga känner att hen duger trots 

svagheter. Det handlar om att kunna uppskatta sig själv för vem man är och/eller för sin egen 

kompetensutveckling. Självförtroende kan ses som en del av begreppet självkänsla men många skiljer 

dem åt. Taube är en av många som skiljer självkänslan och självförtroende åt och definierar det 

sistnämnda som förmågan att uppskatta sig själv för det man gör. Självförtroende handlar om vad man 

kan och inte om vem man är (2002, s. 68). En individ kan ha ett gott självförtroende i vissa situationer 

och ett sämre i andra beroende på att man kan mer inom vissa områden. Självförtroendet kan ses som en 

del av den självbild vi har av oss själva. Självbilden och självförtroendet utvecklas under inflytande av 

omgivningen och andra människor. Via våra erfarenheter och värderingar från människor som vi t.ex. 

ser upp till påverkar vår självbild samt självförtroende (Taube 2007, s. 31).  

 

”Vi föds med en lust att lära, men denna drift kan dämpas om den kommer i konflikt med vår lust att värdera oss 

själva positivt” (Taube 2007, s. 46). 

 

Detta innebär att elever som t.ex. ständigt upplever att de misslyckas ser ned på sig själva och sin 

förmåga. Dessa elever värderar ofta sig själva negativt vilket i sin tur kan leda till att lusten till att läsa 

sjunker. Med detta i åtanke, att dessa elever undviker läsande, kan vi dra slutsatsen att de undviker 

läsning och förlorar dyrbar tid till övning. Detta kan leda till att eleverna får t.ex. bristande läsförståelse 

och flyt i läsningen. Elever satsar gärna på det man är bra på och det man anser sig vara dålig på 

undviker man genom att ogärna satsa (Taube 2007, s. 85). Vidare belyser Taube (2007, s. 84) att elever 

med svårigheter ofta sänker sin ambitionsnivå och blir på så sätt passiva elever. Om eleven ständigt 

misslyckas är risken stor att de slutar att försöka och detta påverkar hur de ser på ämnet i fråga. Ämnet, 

som i detta fall skulle vara läsning, förlorar värde och blir därmed inte längre viktigt för eleverna att lära 

sig. Elever har svårt för att bedöma sina prestationer själva, de använder sig då av jämförelser med sina 

klasskamrater. Detta menar Taube (2007, s. 85) påverkar svaga läsare eftersom att de då anser sig själva 

vara dåliga läsare i jämförelse med sina klasskamrater.  
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Lennart Hallsten är en forskare som introducerat prestationsinriktad självkänsla. Personer med 

prestationsinriktad självkänsla antas vara beroende av att vara ”duktiga” för att duga inför sig själva. 

Detta i sin tur leder till att personerna pushar sig själv hårt och lägger stor vikt på individens egna 

prestationer. En prestationsinriktad självkänsla är grundad på individers egna prestationer (Hallsten, 

Bellaagh & Gustafsson 2002, s. 9f). Det handlar därmed om att göra (prestationer) framför att vara. 

 

2.2 Prestation  

McClellands prestationsteori framhåller prestationsbehov som består av fyra egenskaper: personligt 

ansvar, målsättning, feedback och uppföljning. McClelland menar att dessa påverkar en individs 

prestationer och inte enbart dennes förmåga eller kunskap om ett visst område. Personligt ansvar innebär 

att individen tar det för att utföra en uppgift eller finna lösningar på ett problem (Abrahamsson & 

Andersen 2005, s. 147). Målsättningar är kopplade till de prestationer en individ vill uppnå. Om en 

individ motiveras av detta behöver hen upplevelsen av att lyckas med någonting men upplever även en 

ständig rädsla av att misslyckas. Ofta är dessa prestationsmål ouppnåeliga och personliga. Individer kan 

även motiveras av att få konkret feedback på en genomförd uppgift och att målmedvetet följa upp för att 

garantera att uppgiften blir genomförd (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 146f). Ett högt 

prestationsbehov medför enligt detta bättre resultat och prestationen. En individ med svagare 

prestationsbehov kan å andra sidan uppnå sämre resultat men kan dock enligt teorin öka sitt behov och 

därmed också förbättra sina prestationer. Detta uppnås genom träning och övning (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 146).  

 

Molloy poängterar ett fokusområde som gäller pojkars läsning nämligen ett motstånd. Pojkars relation 

till böcker och texter är ofta negativ och bygger på en kultur som anser att läsande är meningslöst (2007, 

s. 79). Det är på så sätt en aktivitet pojkar avviker ifrån som i sin tur påverkar deras prestationer i 

läsning negativt. Elever som i jämförelse till sina klasskamrater är svaga läsare kan frånsäga sig läsandet 

som ett skydd. De upplever omedvetet läsningen som ett hot mot den egna identiteten. När detta 

upplevda hot blir för starkt finns det en stor risk att läsandet och i sin tur lärandet uteblir. Detta eftersom 

att eleven i fråga undviker situationer där denna svaghet i läsning kan märkas av och uppmärksammas 

av andra (Illeris 2007, s. 120).  

 

2.3 Läsning  

Läsförståelse innebär att en individ har förmågan att finna och skapa mening när man genomsöker 

skriven text och samspelar med den (Bråten 2008, s. 14). Man finner en mening i texten genom att leta 

upp det författaren säger uttryckligen i texten. Detta innebär att läsaren tar tillvara på textens bokstavliga 
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mening. Vidare måste läsaren skapa mening genom att aktivt interagera med texten. Detta sker genom 

att läsaren kopplar ihop det författaren skriver med t.ex. sådant läsaren vet/kan sedan tidigare. Genuin 

läsförståelse är när läsaren kan vara bunden till textens innehåll men samtidigt gå utanför innehåller och 

tillföra någonting (Bråten 2008, s. 14f). Taube (2007, s. 58) menar att läsning består av två processer; 

avkodning och förståelse. Utan det ena eller det andra uppstår ingen läsning. Läsningen definieras som 

förmågan att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet budskap.  

 

Liberg (2006, s.25) beskriver läsande utifrån två aspekter; grammatiskt och effektivt. Grammatiskt 

läsande innebär att läsaren ljudar sig fram genom texten. Det innebär att man läser en bokstav i taget och 

sedan kommer fram till vad det bildar för ord. Med hjälp av denna strategi är läsaren på väg att bryta 

den alfabetiska koden (Liberg 2006, s. 27). Effektivt läsande å andra sidan innebär att läsaren inte 

behöver ljuda sig fram i texten utan har flyt som är smidigt. Med hjälp av effektivt läsande kan läsaren 

skapa och återskapa den värld hen lever i, det är ett meningsskapande (Liberg 2006, s. 28).  

 
Bråten använder uttrycket läsmotivation för att belysa vad som får en person att läsa. Läsmotivationen 

består av tre delar; förväntningar om bemästrande, inre motivation och bemästrandemål (Bråten 2007, 

s. 75-77). Förväntningar om bemästrande baseras på elevens egen uppskattning av sin förmåga att förstå 

texter. Detta beror på hens tidigare erfarenheter men även på observationer av andra framgångsrika 

läsare. Genom att eleven t.ex. fått ta del av andra klasskamraters framgångsrika läsning skapas positiva 

förväntningar på sin egen förmåga (Bråten 2007, s. 75f). Om en elev har positiva förväntningar på sig 

själv och sin förmåga anser hen att en hantering av de flesta texter kommer att bli möjlig. Inre 

motivation skapar i sin tur lusten till att läsa. Elever med inre motivation läser för sitt eget nöjes skull 

och inte för att t.ex. uppfylla lärarens krav. Dessa elever har en nyfikenhet och ett engagemang till det 

de läser och väljer själva att läsa utan att bli kontrollerade av någon (Bråten 2007, s. 76). Den sista 

delen, bemästrande mål, bygger på att eleven inte är rädd för att ta sig an krävande texter eller uppgifter 

för att nå sitt mål. Eleven visar självförtroende och ryggar inte tillbaka (Bråten 2007, s. 77).  

 

Taube (2007, s. 15) poängterar att motivation är en viktig faktor i processen läsning. Hon menar att en 

individ utan motivation inte kommer till stånd med läsningen. Detta visar på vilken stor roll 

självförtroendet har i samband med läsning eftersom att motivationen styrs av självförtroendet till viss 

del.  
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2.4 Läsutvecklingsschema 

Läsutvecklingsscheman (LUS) är ett material som kan användas av bland annat lärare för att kartlägga 

elevernas utveckling i läsning. Framsteg kartläggs utifrån den ordning framstegen uppstår, i LUS sker 

detta utifrån nivåer. Varje nivå är därmed ett nytt delmål som är mer avancerat än det förra. När eleverna 

når en ny nivå får de använda och öva upp den under kortare eller längre tid. Det beror helt enkelt på 

elevens egna förutsättningar samt hur mycket tid eleven lägger på att flitigt bruka delmålet. I början av 

läsutvecklingen kan nivåerna uppnås relativt fort men desto längre eleverna kommer i utvecklingen 

desto mer tid krävs det att eleverna lägger ner på målen (Allard & Askeljung 2003, s. 5). Det är därmed 

inte ett ”vanligt” diagnosmaterial utan fokuserar mer på elevernas utveckling (Allard & Askeljung 2003, 

s. 7).  

 

2.5 Teorisammanfattning 

Självförtroende handlar om vad man kan och inte om vem man är (Taube, 2002, s. 68). Självförtroendet 

har en stor roll i resultatet av prestationer eftersom att bl.a. upprepande misslyckanden leder till att 

självförtroendet får sig en törn (Taube, 2007, s. 84f).  Prestationer bygger på fyra egenskaper, enligt 

McClellands prestationsteori, nämligen; personligt ansvar, målsättning, feedback och uppföljning 

(Abrahamsson & Andersen 2005, 146f). Alla dessa egenskaper påverkar hur resultatet i prestationerna 

blir. I denna studie studeras elevernas prestationer i läsning. Bråten menar att läsförståelse innebär att en 

individ har förmågan att finna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med 

den (Bråten 2008, s. 14). Taube (2007, s. 58) belyser två processer inom läsning; avkodning och 

förståelse som tillsammans skapar förmågan att kunna läsa. Liberg (2006, s.25) å andra sidan beskriver 

istället läsande utifrån två aspekter; grammatiskt och effektivt. Grammatiskt innebär att individen i fråga 

ljudar och effektivt innebär i korthet att individen i fråga läser med flyt. Bråten (2007, s. 75-77) och 

Taube (2007, s. 15) bedömer båda motivationens betydelse för läsning som viktig.  

 

2.6 Teorireflektion  

I detta kapitel har jag behandlat teorier och begrepp jag finner lämpliga för min studie och dess syfte. 

Självförtroende och prestation är byggstenarna i denna studie och jag finner det därmed oundvikligt att 

teorin måste fokusera på just dessa. Min motivering till att jag valt att finna teorier kring självförtroende 

och prestation är för att kunna koppla min empiri som bygger på dessa till dem. Läsning är det 

prestationerna grundar sig på och därmed även empirin. Empirin har fokus på att jämföra elevernas 

prestationer i läsning och i samband med detta måste det även finnas teorier kring läsning. 

Dessa teorier och begrepp har varit till stor hjälp för att tolka och analysera det empiriska materialet. 

Teorierna och begreppen har gett mig kunskaper om självförtroende, prestationer och läsning. Dessa 
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lägger därmed grunden till den analys jag gör för att studera sambandet mellan prestation och 

självförtroende. 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan följer den forskning jag valt att jämföra min studie med. Denna forskning finner jag relevant för 

min studie eftersom att den framhåller byggstenarna som min egen studie fokuserar på, nämligen 

självförtroende och prestationer.  

 

Karin Taube har skrivit avhandlingen Reading acquisition and self-concept (1988) som handlar om 

läsning och självuppfattning. Den bygger på tre steg där det första är en total bild av 700 elevers läsning 

och självuppfattning. Det andra steget är en mer detaljerad analys med fokus på 80 elever. Det tredje 

steget är en case-orienterad analys av några elever. Resultaten indikerade ett svagt men signifikant 

samband mellan läsning och självuppfattning. Det visade sig dessutom att prestationernas inflytande på 

självuppfattningen var starkare än tvärtom. Dessutom framkom det att självuppfattningen påverkar 

läsförståelsen starkare än läsning och stavning. När hon jämförde resultaten mellan elever med en 

underprestation i läsning och/eller stavning med elever utan sådana svårigheter framgick det att elever 

med svårigheter hade signifikant lägre självuppfattning. Denna avhandling är relevant eftersom att den 

studerar liknande samband som denna studie. Resultatet i denna avhandling är ett intressant 

jämförelsematerial. 

 

I en internationell studie har McGeown m.fl. genomfört studien Gender differences in reading 

motivation (2012) som belyser kopplingen mellan läsmotivation och kön. De har undersökt 

könsskillnader i läsning och motivation med fokus på om det kan redovisas efter kön eller av 

könsidentitet. Sammanlagt har 182 lågstadiebarn, varav 98 pojkar, i åldrarna 8-11 år genomfört ett 

läsförståelsetest, frågeformulär om motivation i läsning samt ett frågeformulär om könsroller. Resultatet 

de fann var att det inte fanns några könsskillnader i prestationerna i läsning eller yttre motivation. Dock 

fann de att flickorna hade signifikant högre inre motivation i läsning än pojkarna. Detta förklarar de med 

könsidentiteten snarare än flickornas kön, då forskarna finner den feminina identiteten närmare 

förknippad med olika aspekter än en maskulin identitet. McGeown m.fl. menar att flickors attityd till 

läsning oftast är positivare och det leder till större självförtroende i läsning. Motivation kan ha olika 

bakomliggande orsaker, men för många flickor är det en del av könsidentiteten och det gynnar dem. För 

pojkar kan det vara tvärtom. Det anses inte manligt att läsa, vilket i sin tur kan ge pojkar sämre läslust. 
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Detta är relevant för min studie eftersom att deras studie poängterar skillnader mellan flickor och pojkar 

precis som mitt syfte med denna studie.  

 

Tomas Jungert är docent i psykologi och är väldigt aktiv inom forskningen. Hans forskning rör främst 

motivation, självtillit, skolmobbning och empati. Tillsammans med Ulf Träff (f.d. Andersson), professor 

i psykologi, har han genomfört studien Self-efficacy beliefs in mathematics (2013) med syfte att studera 

prestationer och självförtroende i matematik samt läskunnighet. Resultat bygger även på en jämförelse 

mellan barn med matematiksvårigheter och barn utan matematiksvårigheter. Sammanlagt ingår 143 barn 

som för tillfället gick i årskurs 5 på skolor i Sverige. Metoderna Andersson och Jungert använt är 

nationella prov för att mäta elevernas prestationer och tester utformade med skalor för att mäta elevernas 

självförtroende. Resultaten visade att barn med matematiksvårigheter hade lägre självförtroende i båda 

ämnena jämfört med barn utan svårigheter. Barnen med matematiksvårigheter hade inte bara lägre 

självförtroende utan även också sämre prestationer. Det lägre självförtroendet förklaras i form av att 

dessa barn har en historia av lägre prestationer som de tolkar som misslyckanden. Deras erfarenheter av 

att ständigt nå mindre bra resultat påverkar provresultaten negativt. Denna studie är relevant i samband 

med min studie eftersom att den bygger på liknande tillvägagångssätt där skillnaden är att den studerats 

utifrån ett matematiskt perspektiv.  

 

I en internationell studie med titeln The predictice power of self-efficacy sources for mathematics 

achievement (2014) av Eyup Yurt, doktorand i filosofi, studeras relationen mellan självförtroende och 

prestationer i matematik. Studien bygger på 350 elever i sjunde klass på olika skolor i staden Konya 

(Turkiet). Yurt använde sig av skalor för att synliggöra elevernas självförtroende, där eleverna fick 

klargöra hur de ser på sina prestationer och sitt självförtroende. Prestationerna i sin tur kontrollerades 

utifrån elevernas slutresultat. Resultatet av studien synliggör att det finns en högre och en medium nivå i 

relationen mellan elevernas självförtroende och matematik prestationer. Yurt (2014) kom fram till att 

källorna till självförtroendet i matematik är: personliga erfarenheter, sociala övertygelser och 

fysiologiska tillstånd. Alla tre har dessutom visat sig ha stor påverkan på prestationerna i matematik. 

Denna studie är relevant eftersom att det framkommer faktorer som kan påverka självförtroendet. Detta 

kan jag sedan använda mig av i min egen analys.  
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4. Metod och material 

4.1 Metod  

För att nå mitt syfte med studien, att studera sambandet mellan självförtroende och prestation i läsning, 

har jag valt att använda mig av enkäter för att kartlägga elevernas självförtroende samt en analys av 

elevernas läsutvecklingsscheman för att kunna mäta deras prestationer. Med hjälp av dessa två metoder 

kan jag sedan dra slutsatser och se kopplingar mellan deras självförtroende och prestationer i läsning.  

I denna studie är jag intresserad av ett kvantitativt material eftersom att jag ska kartlägga 

likheter/skillnader på ett större antal barn. En kvantitativ studie är rimlig eftersom syftet och 

frågeställningarna kräver att ett större antal elever undersöks samt att undersökningen ska studera en 

koppling mellan deras självförtroende och prestationer (Trost, 2010, s. 32). Min studie bygger på en 

abduktiv ansats, vilket innebär att det kan ses som ett mellanting mellan induktion och deduktion. Å ena 

sidan analyserar jag det empiriska materialet för att finna samband, likheter, skillnader samt göra 

kopplingar till teorier och begrepp (induktion). Å andra sidan har jag tittat på teorier och begrepp i 

förväg för att kunna komma fram till vad jag vill bygga min empiri på (deduktion) (Trost, 2010, s. 37).  

 

4.1.1 Enkäter  

Självförtroendet studeras genom att eleverna svarat på en enkät kring deras självförtroende. Enkäterna 

har byggts upp utifrån en positiv syn eftersom Trost (1986, s. 13) menar att alla byggstenar i en enkät 

måste få den att framstå i så positiv dager som möjligt. Vidare poängterats det att man bör undvika 

negationer och värdeladdade ord om de inte är nödvändiga samt att frågorna bör vara uttryckta så 

vardagligt och enkelt som möjligt för att så många som möjligt ska kunna förstå (Trost 1986, s. 75). I 

detta fall då det handlar om barn, där deras läskunnighet är skiftande, finner jag detta väldigt relevant. 

Enkäterna består av 13 påståenden t.ex. jag kan läsa svårare texter och kryssalternativ med svaren ja 

eller nej (se bilaga 2). Larsen (2009, s. 47) framhåller att sådana slutna svar bidrar till att det är lättare att 

genomföra jämförelser eftersom att alla svar är likadant formulerade. Jag valde att inte lägga in något 

”vet ej” svarsalternativ för att undvika bortfall samt få eleverna att reflektera över sig själva och på så 

sätt kunna bidra med ett ja eller nej. Eleverna har fått skriva sina namn på enkäterna för att jag ska 

kunna jämföra dessa med deras läsutvecklingsscheman. Jag har även använt mig av sådant som 

framkommit i diskussioner med barnen och information om eleverna jag tilldelats av lärarna.  

 

4.1.2 Läsutvecklingsscheman  

Elevernas prestationer i läsning studeras genom deras Läsutvecklingsscheman (LUS). Jag har fått 

tillgång till elevernas LUS och har genomfört en analys av dessa genom att komprimera, systematisera 
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och ordna deras omdömen. Larsen poängterar att detta måste göras för att materialet ska bli analyserbart 

samt för att kunna få fram den information som är relevant för forskarens syfte (2009 s. 101).  

Tillvägagångssättet kan även kopplas till det Larsen beskriver som innehållsanalys, vilket innebär att 

syftet är att identifiera samband och gemensamma drag eller skillnader (2009 s.101). I mitt fall ska jag 

genomföra en jämförelse mellan elevernas LUS och deras självförtroende för att finna likheter och 

skillnader mellan flickor och pojkar samt identifiera samband mellan prestationerna och deras 

självförtroenden.  

 

4.1.3 Regressionsanalys och korrelationsberäkning 

För att bedöma sambandet mellan elevernas självförtroende och deras prestationer i läsning har all data 

införts i en regressionsanalys samt en korrelationsberäkning. Regressionsanalys är ett verktyg för att 

analysera och förklara matematiska samband (Körner & Wahlgren 2005, s. 63). Med hjälp av en 

korrelationsberäkning kan man klargöra hur starkt variablerna är korrelerade med varandra, dvs. hur 

starkt sambandet är (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 165). Om vi får en bekräftelse på det vi 

tror och på den empiri vi behandlar finns det ett positivt samband dvs. en positiv korrelation. Detta i sin 

tur innebär att om vi får ett högt värde på den ena variabeln, (i denna studie självförtroende), motsvaras 

det av ett högt värde även i den andra variabeln, (i denna studie prestation). Detta gäller även om 

variablerna har låga värden, om den ena visar upp ett lågt värde gör även den andra det. Dessa samband 

beskrivs som ett negativt samband dvs. en negativ korrelation (Körner & Wahlgren 2005, s. 65ff). 

Utifrån regressionsanalysen kan man säga om ett det finns ett samband mellan de två variablerna men 

för att möta sambandets styrka använder man en korrelationsberäkning. Resultatet i en 

korrelationsberäkning kan vara starkt motsvarande +1 eller svagt motsvarande -1. Ju längre bort från ett 

samband man kommer desto närmare rör sig värdet mot 0 (Körner & Wahlgren 2005, s. 76f). 

 
4.2 Material och urval  

För att få tag i informanter skrev jag på en grupp för lärare på Facebook. Via den gruppen kom jag i 

kontakt med en lärare som var villig att ställa upp med sin klass. Därefter kontaktade jag en 

klasskamrats VFU-handledare via mail som också var villig att ställa upp med sin klass. Båda lärarna 

kontrollerade med rektorer för godkännande. De återkopplade om att rektorn godkänt och att en 

föräldrakontakt inte var nödvändig om materialet hanterades enligt vetenskapsrådets principer. I min 

studie deltog sammanlagt 50 elever, varav 29 vid tillfället gick i en årskurs 2 och 21 gick i en årskurs 3. 

Jag valde att ha elever från enbart dessa årskurser eftersom jag befarar att elever från årskurs 1 inte 

riktigt skulle ha kommit igång med läsningen. Dessutom skulle det inte finnas läsutvecklingsscheman 

över tid att granska. Detta finner jag viktigt eftersom att jag ville kunna kontrollera om någon elev 
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möjligtvis legat stilla i sin läsutveckling över tid. Det visade sig dock att alla elever utvecklats över tid. 

Sammanlagt samlade jag av den anledningen in 100 läsutvecklingsscheman med fokus på prestationerna 

i läsning. Mitt fokus la jag dock på de läsutvecklingsscheman som gjorts sist, vilka motsvarar 50 

stycken och 50 enkäter på temat självförtroende.  

 

4.3 Genomförande  

Temat i denna studie är självförtroende i relation till prestationer och fokus har av denna anledning legat 

på just dessa. Jag har genomfört besök på två olika skolor varav den ena klassen var en årskurs 2 och 

den andra klassen en årskurs 3. Besöket har gått ut på att jag fått ta del av elevernas morgonsamling och 

därefter fått ansvaret för en lektion. Under denna lektion har jag berättat om mig själv och studien. 

Eleverna fick enbart veta att de skulle få svara på en enkät om självförtroende och att det är valfritt att 

medverka. Därefter kunde undersökningen genomföras. För att vara säker på att alla förstått påståenden 

läste jag dem högt och förklarade ”svåra” ord. Eleverna fick svara på ett påstående i taget efter att jag 

läst det högt. Jag kände att detta möjliggjorde att alla fick den förståelse jag anser är viktig för att 

resultatet ska bli trovärdigt. När alla var klara fick eleverna skriva namn på enkäterna för att jag ska 

kunna jämföra dessa med deras prestationer i efterhand. Jag förklarade dock att namnen inte skulle 

användas i studien. Efter lektionen fick jag elevernas läsutvecklingsscheman samt kort information om 

några elever samt hur eleverna fått arbeta med läsning och så vidare. Elevernas läsutvecklingsscheman 

har jag läst och analyserat i relation till deras svar på enkäterna angående deras självförtroende.  

 

De elva första frågorna på enkäten har jag använt för att precisera elevernas självförtroende (se bilaga 2) 

genom att bedöma svaren som rätt eller fel. Dessa har sedan sammanställts på en intervall mellan 0-11 

utifrån hur många ”rätt” de fått. Dessa rätt har jag bedömt utifrån vad jag själv anser visar på ett starkt 

respektive svagt självförtroende. Om en elev t.ex. bedömdes ha full pott, 11, placerar sig eleven på 11 i 

intervallen. När alla elevers resultat sammanställts på detta sätt kunde de införas i statistikprogrammet. 

Elevernas läsutvecklingsscheman var redan färdigbedömda vilket innebär att alla elever befann sig på en 

viss nivå. Alla elevers nivåer sammanställdes så att även de kunde införas i statistikprogrammet. 

Regressionsberäkningen och korrelationsanalysen är genomförd i statistikprogrammet SPSS. 

Statistikprogrammet gav mig sedan tabeller med beräkningar som redogörs och analyseras i avsnitt 5.3. 

De övriga frågorna analyserar jag utifrån en beräkning av hur många som svarar ja respektive nej. 

 

4.4 Etiska överväganden  

Min insamling av det empiriska materialet har skett i relation till de fyra etiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) fastställt. 
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Informationskravet – som innebär att forskaren ska informera om den aktuella forskningens syfte. Jag 

skickade ut ett informationsbrev om studien innan studien genomfördes till pedagogerna. Innan 

genomförandet startade talade jag om för eleverna vad som skulle hända samt förklarade vad studien 

innebär. 

 

Samtyckeskravet – Detta krav innebär att studien endast får bedrivas om alla deltagare fått information 

och gett sitt medgivande att delta. Jag gav både lärarna och eleverna information om studien samt 

förklarade att de när som helst kan dra sig ur studien utan några konsekvenser och att det är helt frivilligt 

att delta. Rektorerna på skolorna bestämde att vårdnadshavarnas tillstånd inte var nödvändigt om dessa 

forskningsetiska principer följdes.  

 

Konfidentialitetskravet – Forskaren måste ge personerna som medverkar i undersökningen största 

möjliga konfidentialitet och förvara personuppgifterna säkert. I informationsbrevet till lärarna samt i 

samtalet med barnen klargjorde jag att deras personuppgifter förvaras säkert, används enbart av mig och 

att inga namn eller annan privat information kommer att framställas i studien. 

 

Nyttjandekravet – Detta innebär att forskarens material endast får användas för forskningens ändamål. 

Allt material jag samlat in under processen kommer enbart användas i denna studie. 

 

4.5 Metodreflektion  

Jag har valt att använda enkäter med kryssalternativen ja eller nej eftersom att Larsen (2009, s. 47) 

framhåller att sådana slutna svar bidrar till att det är lättare att genomföra jämförelser eftersom att alla 

svar är likadant formulerade. Detta underlättade sammanställningen av svaren och möjliggjorde att jag 

kunde läsa av varje svar. Om jag istället hade valt öppna svar där eleverna skulle skrivit fritt hade detta 

inte varit möjligt. Då hade jag möjligtvis inte fått liknande svar av alla och det hade inte gett mig en lika 

tydlig sammanställning av svaren. Om jag hade haft svårigheter att läsa av något svar hade det inte 

funnits möjlighet att fråga respondenterna i efterhand, detta framhäver även Dahmström (2011, s. 95) 

som betonar att man inte kan återkoppla till respondenterna vid oklara svar och av den anledningen är 

det viktigt att svarsalternativen är tydliga. Kryssalternativen kändes som det lättaste att läsa av, samtidigt 

som det inte är lika tidskrävande att sammanställa som öppna svar hade varit. Jag valde att vara den som 

genomförde enkäterna under ett besök i klasserna för att få så många svar som möjligt. Lyckligtvis fick 

jag inga bortfall då alla eleverna var villiga att ställa upp, något som kan ses som en fördel med denna 

variant av metod. Larsen (2009, s. 47) betonar att gruppenkäter, som det kan kallas när man delar ut 
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enkäter till en grupp på plats, bidrar till just en hög svarsprocent. Dessutom poängterar Dahmström 

(2011, s. 95) att en gruppledare, i detta fall läraren, har lättare för att påverka respondenterna. Detta kan 

bero på att läraren vill att eleverna ska göra ”bra” ifrån sig. Jag valde även att läsa påståendena högt och 

samtidigt ge eleverna en förklaring på begrepp som kan anses svåra t.ex. flyt och stressad (se bilaga 2). 

Detta gjorde jag för att säkerställa att alla barn utgick ifrån samma betydelse av varje ord då jag anser att 

detta ökar validiteten av undersökningen. Det finns dock en möjlighet att eleverna inte svarar 

sanningsenligt. Eleverna kan vilja visa upp en annan bild av sig själva som egentligen inte stämmer 

överens med deras egen självbild. Detta innebär att de kan ha ett sämre eller bättre självförtroende än 

vad resultaten visar. Detta har jag haft i åtanke men är ingenting jag tagit hänsyn till i analysen, utan jag 

har analyserat de resultat jag fått.  

 

Jag har även valt att använda mig av elevernas läsutvecklingsscheman då jag utifrån dem kunde 

sammanställa hur deras prestationer i läsning ser ut. Dessa valde jag att använda eftersom att ett läs-test 

skulle ta för lång tid att genomföra. Dessutom speglar läsutvecklingsscheman elevernas läsutveckling 

och är inte enbart ett ”här och nu” test. Jag anser att ett läs-test inte speglar elevernas läsning på samma 

sätt då ett test kan genomföras på elevernas ”bra” respektive ”dåliga” dagar. Det innebär att det finns 

fler faktorer att ta hänsyn till t.ex. sömn och hälsa. Läsutvecklingsscheman å andra sidan speglar 

elevernas utveckling och utgår därmed inte utifrån enbart ett t.ex. provtillfälle. Detta ser jag som ett sätt 

att skapa validitet. 

 

Regressionsberäkning och korrelationsanalys användes i denna studie för att kartlägga sambandet 

mellan självförtroende och prestation för dessa elever. Det man bör ha i åtanke med denna 

metod/analysmetod är att det inte speglar ett resultat för en större mängd flickor respektive pojkar än 

deltagarna i denna studie. Resultatet kan därmed inte läsas som att det gäller flickor och pojkar i 

allmänhet.  

 

Studien blir pålitlig eftersom att jag visar hur den genomförts på ett tydligt sätt med redogörelse för 

teorier, metoder och analyser (Denscombe, 2009, s. 381). 
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5. Resultat 

5.1 Resultat på enkäterna 

Enkäten bedömdes utifrån elva frågor (se bilaga 2) vilket innebär att det högsta möjliga självförtroendet 

i denna studie motsvaras av 11. Gränsen för ett högt självförtroende i denna studie är intervallen 6-11 

och ett lågt självförtroende är intervallen 0-5. Gränsen för ett högt självförtroende motsvarar cirka 55 % 

för att jag anser att det krävs mer än hälften rätta svar. Jag har utgått ifrån det nuvarande svenska 

betygssystemet (A-F) (Skolverket, 2014). I detta system motsvarar 55 % ett starkt godkänt 

(Nationalekonomiska institutionen, 2015). Flickornas resultat är grundade på sammanlagt 23 flickor och 

pojkarnas resultat är grundade på sammanlagt 27 pojkar. Resultaten angående elevernas 

självförtroenden och prestationer kommer även att sammanställas utifrån ett medelvärde. Medelvärden 

räknas ut genom att addera summan av värdena och dela med antalet värden (Statistiska centralbyrån). 

 

5.1.1 Flickors självförtroende 

Följande tabell visar hur flickorna placerat sig i intervallen 0-11 för självförtroende. Den horisontella 

axeln (x-axeln) visar vilken intervall det rör och den vertikala (y-axeln) hur många flickor som placerat 

sig där. Ett exempel är då att 7 flickor placerat sig på 10 i intervallen.  
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I denna tabell har jag sammanställt alla flickors svar på enkäten, motsvarande 23 stycken, och därefter 

kunnat placera de på intervallen. Det framgår tydligt att majoriteten av flickorna har ett gott 

självförtroende. Ingen har ett resultat lägre än 6 vilket innebär att alla flickor placerar sig på intervallens 

högre nivå 6-11. Detta resultat visar att flickorna har ett högt självförtroende inom området läsning.   

Medelvärdet för flickors självförtroende är 209/23= 9,08. Jag avrundar detta resultat till 9. 
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5.1.2 Pojkars självförtroende 

Följande tabell visar hur pojkarnas resultat placerat sig i intervallen 0-11 för självförtroende. Den 

horisontella axeln (x-axeln) visar vilken intervall det rör och den vertikala (y-axeln) hur många pojkar 

som placerat sig där. Ett exempel är då att 1 pojke placerat sig på 4 i intervallen.  

0
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4 5 6 7 8 9 10 11

Pojkars	självförtroende

Pojkars…

 
I denna tabell har jag sammanställt alla pojkars resultat på enkäten, motsvarande 27 stycken, och 

därefter kunnat placera de på intervallen. Det framgår att majoriteten av pojkarna har ett högt 

självförtroende eftersom att de hamnat över 6 på intervallen. Det förekommer dock pojkar på intervallen 

för ett lågt självförtroende, dvs. lägre än 6, då 1 pojke uppnår nivå 4 och en annan nivå 5. Resultatet 

visar att majoriteten av pojkarna har ett högt självförtroende men att det finns två undantag till skillnad 

från flickornas resultat där ingen hade ett resultat lägre än 6. Medelvärdet för pojkars självförtroende är 

244/27= 9,03. Detta avrundar jag till resultatet 9. 

 
5.2 Resultat i LUS 

5.2.1 Flickors prestationer i LUS 

Följande tabell sammanställer flickornas uppnådda nivå i LUS på en intervall som går mellan 0-17. Den 

horisontella axeln (x-axeln) visar vilken nivå som är uppnådd och den vertikala axeln (y-axeln) klargör 

hur många flickor som nått varje nivå t.ex. 7 stycken flickor har uppnått nivå 13. 
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Denna tabell sammanställer flickornas prestationer utifrån deras läsutvecklingsscheman. Majoriteten av 

flickorna ligger antingen på nivå 13 eller nivå 16, vilket är höga resultat. Nivå 13 innebär att eleven i 

fråga läser flytande och enbart fastnar ibland (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 151f). Det innebär 

att eleven uppnått det Liberg benämner för ett effektivt läsande. Nivå 16 innebär att eleven i fråga kan 

läsa och förstå en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led som t.ex. ett recept (Allard, Rudqvist & 

Sundblad 2001, s. 151f). Det innebär att eleven visar förståelse genom handling, som också kan ses som 

en del av det effektiva läsande. Liberg framhåller nämligen att det effektiva läsandet består av ett 

meningsskapande, där läsaren kan återskapa och skapa den värld hen lever i. Med hjälp av sin läsning 

kan därmed eleven påverka vad hen ska göra i det ”verkliga” livet men även påverka läsningen genom 

bland annat sina tidigare erfarenheter. Eleven kan ha stött på ord som förekommer i t.ex. receptet förut 

och detta hjälper eleven att förstå texten bättre. Detta kan därmed ses som en del av det 

meningsskapande Liberg framhåller (2006, s. 28).  

 

Medelvärdet för flickors prestationer i LUS beräknas till 324/23= 14,08. Detta väljer jag att avrunda till 

nivå 14. 

 

5.2.2 Pojkars prestationer i LUS 

Följande tabell sammanställer pojkarnas uppnådda nivå i LUS på en intervall som går mellan 0-17. Den 

horisontella (x-axeln) visar vilken nivå som är uppnådd och den vertikala (y-axeln) klargör hur många 

pojkar som nått varje nivå t.ex. 18 stycken pojkar har uppnått nivå 13. 
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Denna tabell sammanställer pojkarnas prestationer i deras läsutvecklingsscheman. Majoriteten av 

pojkarna ligger på nivå 13, vilket motsvarar ett högt resultat. Nivå 13 innebär, som jag tidigare förklarat, 

att eleven i fråga läser flytande och enbart fastnar ibland (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 151f). 

Detta innebär att eleven uppnått det Liberg (2006, s. 28) benämner för ett effektivt läsande.  

 

Pojkars prestationer i LUS har ett medelvärde på nivå 13. Detta är beräknat på 358/27= 13,2. 

 

5.3 Regressionsanalys och korrelationsberäkning  

5.3.1 Pojkar och flickor  

För att kunna svara på min frågeställning om sambandet mellan självförtroende och prestation har jag 

valt att studera detta samband med alla elevers resultat ihop. Därefter har jag genomfört samma 

uträkningar med flickor och pojkar var för sig för att kunna svara på min andra frågeställning angående 

skillnader/likheter mellan flickor och pojkar. 

 

Följande tabell fick jag ut av statistikprogrammet SPSS efter att ha infört mitt empiriska material i 

programmet. Tabellen visar korrelationen dvs. sambandet mellan självförtroende och prestation under 

”R”. Ett resultat definieras som starkt om det når 0,5 och som svagt om det hamnar under 0,5. I detta fall 

är resultatet 0,473 vilket jag väljer att klassa som gränsen till starkt. Detta innebär att det finns ett visst 

samband mellan självförtroende och prestation när jag analyserar flickorna och pojkarnas resultat 

tillsammans. ”R square” å andra sidan tydliggör detta resultat genom att förklara variationen i 

självförtroendet med variationen i LUS i måttenheten procent. Det finns ju en viss variation i elevernas 

självförtroende då de uppnått olika nivåer på intervallen och likaså finns det en viss variation i vilken 

nivå de uppnått i LUS. Det betyder att självförtroendet kan förklaras med resultatet i LUS med en viss 
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procent. I detta fall är resultatet 0,224 motsvarande cirka 22 %. Prestationerna i LUS påverkar därmed 

självförtroendet med 22 %. 

 

Pojkar och 
flickor Samband Variation 
1 ,473a ,224 

 

Med hjälp av en korrelationsberäkning kan man även klargöra om resultatet är signifikant dvs. gäller 

alla. Resultat över 0,05 är inte signifikant och resultat under 0,05 är signifikant. Detta resultat synliggörs 

i tabellen som följer här nedan under ”Sig”.  

 

Pojkar och 
flickor Sig. 
1 (Constant) 

 
LUS ,001 

 
a. Dependent Variable: Självförtroende 
 

 

I detta fall visar resultatet av korrelationsberäkning 0,001 under ”Sig”. Resultatet vi får är signifikant 

dvs. gäller alla i studien eftersom att det understiger 0,05. För att tydliggöra detta resultat kommer jag 

utföra samma beräkningar med flickor och pojkar för sig. 

 

5.3.2 Flickor 

För flickor visar resultat för korrelationen 0,224 vilket innebär ett svagt resultat. För flickor är 

sambandet svagt mellan deras självförtroende och deras prestationer. Detta innebär att det finns ett svagt 

samband och förklaringen till variationen och kopplingarna måste analyseras utifrån ett annat 

perspektiv. Jag kan därmed inte definiera dessa variationer och kopplingar. Det kan finnas andra 

aspekter och vinklar för flickor som betyder ännu mer i sambandsfrågan. R square visar hur många 

procent av variationen i självförtroendet som kan förklaras med prestationerna, som för flickor är 0,5 %. 

Detta är en väldigt låg procent och det innebär att variationen i prestationerna inte går att förklaras med 

deras självförtroende.  

 

Flickor Samband Variation 
 1 ,224a ,050 
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a. Predictors: (Constant), LUS 
 

Flickor Sig. 
1 (Constant) 

 
LUS ,305 

 
a. Dependent Variable: Självförtroende 
  

Med hjälp av en korrelationsberäkning kan man även klargöra om resultatet är signifikant dvs. gäller 

alla. Resultat över 0,05 är inte signifikant och resultat under 0,05 är signifikant. I detta fall visar 

resultatet 0,305 under ”Sig” dvs. vi kan i detta fall inte kalla resultatet för signifikant eftersom att det 

överstiger 0,05. Resultatet i denna studie gäller enligt detta inte för alla flickor.  

 

5.3.3 Pojkar  

För pojkar visar resultat för korrelationen 0,608 vilket är ett mycket starkt resultat. För pojkar är 

sambandet därmed starkt mellan deras självförtroende och prestationer. R square visar hur många 

procent av variationen i självförtroendet som kan förklaras med prestationerna, som för pojkar är 37 %. 

Detta är en ganska hög procent i jämförelse med flickorna och resultatet visar därmed att prestationerna 

förklarar deras självförtroende. 

Pojkar Samband Variation 
 1 ,608a ,370 

 
a. Predictors: (Constant), LUS 
 

Pojkar Sig. 
1 (Constant) 

 
LUS ,001 

 
a. Dependent Variable: Självförtroende 
 
Med hjälp av en korrelationsberäkning kan man även klargöra om resultatet är signifikant dvs. gäller 

alla. Resultat över 0,05 är inte signifikant och resultat under 0,05 är signifikant. I detta fall visar 

resultatet 0,001 under ”Sig” dvs. vi kan i detta fall kalla resultatet för signifikant eftersom att det 

understiger 0,05. Resultatet i denna studie gäller enligt detta för alla pojkar.  
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6. Analys 
Analysen utgår ifrån elevernas resultat på enkäterna, nivån deras prestationer uppnår samt 

regressionsanalysen. Dessa resultat kopplas sedan ihop med den teori och tidigare forskning studien 

grundar sig på.  

 

6.1 Flickor och pojkars självförtroende 

Taube (2007, s. 31) poängterar att självbilden och självförtroendet utvecklas under inflytande av 

omgivningen och av andra människor. Det är via våra erfarenheter och värderingar från människor som 

vi ser upp till som vårt självförtroende stärks. Pojken med det lägsta självförtroendet i denna studie 

uppmärksammade detta då han menar att han sporras av sina kamrater. Kamraterna blir hans förebilder 

och ett mål i sin kamp med läsningen och språket. Genom att han får ta del av andra klasskamraters 

framgångsrika läsning skapas positiva förväntningar på sin egen förmåga, detta lyfter även Bråten 

(2007, s. 75f). Å andra sidan är flickan med det lägsta självförtroendet inte lika förtjust i sina kamraters 

kunskaper och uppnådda prestationer. Hon känner sig till skillnad från pojken inte alls sporrad av sina 

kamrater. För vissa elever fungerar det att ”jämföra” sig själv med andra medan det för vissa elever å 

andra sidan snarare får de att må dåligt. Det kan innebära att individen får negativa tankar istället för att 

få förebilder utifrån ett positivt. Taube ser detta som att vårt sätt att värdera oss själva kommer i konflikt 

med vår lust att lära (2007, s. 46).  

 

Nackdelen med att självförtroendet kommer i konflikt med lusten att lära kan innebära att eleven i fråga 

börjar se på skolan negativt. Det är en plats där eleven är ”dålig” och det leder till att elever som 

upplever att de misslyckas ser ned på sig själva och sin förmåga (Taube 207, s. 46). Läsandet blir 

någonting som symboliserar att eleven är dålig och synliggör deras ”okunskap”. Detta i sin tur medför 

konsekvensen att läsandet i detta fall upphör eller undviks. Med detta i åtanke, att dessa elever undviker 

läsande, kan vi dra slutsatsen att de förlorar dyrbar tid till övning (Illeris 2007, s. 120). Detta kan leda 

till att eleverna får t.ex. bristande läsförståelse och flyt i läsningen. Om vi drar en grov parallell till det 

faktum att eleverna med svårigheter till stor del ligger efter på grund av bristande övning i läsning av 

olika omständigheter synliggörs detta problem. Pojken som är adopterad har inte haft tid till att öva på 

läsningen, eftersom att han för första gången nu går i skolan. Flickan med ADHD å andra sidan har haft 

problem med läsningen eftersom att hon har svårt att koncentrera sig. Läsningen har inte fått den tid som 

behövs för att hon ska kunna uppnå högre nivåer i LUS. Å andra sidan visade det sig när jag talade med 

elevernas lärare att pojken är bra på ordbilder och flickan tycker om matematik. Dessa övningar och 

lektioner går som en dans på rosor och kan förklaras med det Taube (2007, s. 85) nämner om att elever 

satsar gärna på det man är bra på och det man anser sig vara dålig på undviks. Detta stärks även av det 
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faktum att de goda läsarna ”njuter” och ser läsningen som lustfull. Dessa elever satsar mer på läsningen 

än barnen med svårigheter. Bråten menar att elever med inre motivation läser för sitt eget nöjes skull 

och inte för att t.ex. uppfylla lärarens krav. Dessa elever har en nyfikenhet och ett engagemang till det 

de läser och väljer själva att läsa utan att bli kontrollerade av någon (Bråten 2007, s. 76). 

 

Gällande självförtroende poängteras det att självförtroendet kan påverkas negativt om man har 

svårigheter med t.ex. läsningen (Statens offentliga utredningar 2010, s. 83). Detta framkommer tydligt i 

denna studie eftersom att det är de två barnen med svårigheter som uppvisat lägst självförtroende. 

Självförtroende handlar mycket om att uppskatta sig själv för sin egen kompetensutveckling (Krantz 

Lindgren 2014, s. 19) och om en elev ständigt når sämre resultat och känner att hen misslyckas är det 

inte konstigt att självförtroendet sviktar. Eleven börjar i sin tur troligen se ner på sin egen förmåga och 

Taube (2007, s. 84) menar att elever med svårigheter ofta sänker sin ambitionsnivå och blir på så sätt 

passiva elever. Detta går att koppla ihop med att eleverna undviker det de egentligen behöver spendera 

mer tid till att öva på. Självförtroendet påverkar hur mycket tid och energi eleven spenderar på olika 

uppgifter som i detta fall vore läsning. Jag finner stöd i detta av Taube (2007, s. 15) som framhäver 

motivationen som en viktig faktor för läsningen eftersom att en individ utan motivation inte kommer till 

stånd med läsningen. I detta sammanhang ser jag självförtroendet som en del av denna motivation Taube 

nämner. Detta synliggör vilken stor roll självförtroendet har i samband med läsningen eftersom att 

självförtroendet är en del av motivationen. Bråten använder uttrycket läsmotivation för att belysa vad 

som får en person att läsa (Bråten 2007, s. 75-77). En inre motivation ger individen lusten att läsa.  

 
Om vi bortser från den flicka och pojke som utgör undantag i denna studie kan vi jämföra flickor och 

pojkars självförtroende i stort. Medelvärdet för flickor och pojkars självförtroende är för båda grupper 9. 

Detta innebär att könen inte skiljer sig åt om man enbart utgår från medelvärdet. Däremot visar 

tabellerna att antalet pojkar som ligger på intervallen för lägre självförtroende (0-5) är högre än antalet 

flickor på samma del av intervallen. Bortsett från pojken som nyligen kommit till Sverige är det en 

annan pojke som hamnat på intervallen 0-5. Pojken i fråga har ett självförtroende motsvarande en 

femma på intervallen. Detta utmärker sig då ingen av flickorna hamnat på denna del av intervallen dvs. 

att alla flickor placerar sig på den högre delen av intervallen (6-11). Det är därmed fler pojkar än flickor 

som har ett lägre självförtroende. I McGeown, Goodwin, Henderson och Wrights (2012) undersökning 

kom de fram till att flickorna hade högre inre motivation i läsning än pojkar. Denna inre motivation 

väljer jag att se som en motsvarighet till det högre självförtroende som flickorna i min studie uppvisar.  
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6.2 Flickor och pojkars prestationer 

Enligt Lindes forskning i SOU 2010:99 (Statens offentliga utredningar 2010, s. 83) har flickor bättre 

prestationer i läsning och språkliga prestationer i jämförelse med pojkar. Detta synliggörs även i denna 

studie då det är fler flickor än pojkar som når högre nivåer i LUS. En jämförelse som är extremt tydlig 

är det faktum att sju flickor nått nivå 16 till skillnad från pojkarna där det är enbart en. Detta kan 

självklart bero på flera saker men Molloy poängterar ett problem gällande pojkar nämligen att det finns 

ett motstånd (2007, s. 79). I motsats till flickor har pojkar en rådande kultur där pojkars relation till 

böcker och texter är negativ. Läsande är meningslöst och ska undvikas vilket för med sig konsekvensen 

att pojkarna i det här fallet förlorar nyttig övning. Detta påverkar självklart deras prestationer i läsning 

negativt. McClelland menar att en individ med svagare prestationsbehov uppnår sämre resultat men kan 

ändra detta genom att öka prestationsbehovet. Han menar att om en individ gör detta genom att träna 

och öva mycket kommer prestationerna förbättras (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 146). Detta 

synliggör problemet med att pojkar undviker att öva. I min studie har dock pojkarna ett mindre antal 

som befinner sig på de lägre nivåerna än flickorna. Det finns en pojke som uppnår nivå 4 men resten 

uppnår 13 eller högre. Flickorna å andra sidan har ingen som uppnår en lika låg nivå som 4 men har fler 

som uppnår ett resultat lägre än 13 nämligen fyra stycken. Detta stämmer inte överens med OECD 

(2013) där de framställer ett resultat som tyder på att pojkar som ligger på den lägsta läsnivån är dubbelt 

så hög som andelen flickor. Pojken som uppnår nivå 4 har särskilda skäl till att befinna sig just där i sin 

utveckling. Likaså en av flickorna men detta innebär att det är tre flickor som ligger lägst om vi väljer 

att bortse från eleverna med särskilda skäl. Mitt resultat visar då att det är tre flickor som uppnår nivå 12 

till skillnad från pojkarna där ingen gör det. Detta innebär att det är fler flickor än pojkar som uppnår 

den lägsta nivån i denna undersökning. Till skillnad från det OECD lyfter om att det ska vara dubbelt så 

många pojkar på den lägsta läsnivån är det i mitt resultat istället dubbelt så många flickor som befinner 

sig där. Dock är det också fler flickor som når högre nivåer i LUS än pojkar som jag tidigare nämnt.  

 

Den lägsta nivån som en flicka i denna studie uppnått är nivå 10 vilket innebär att hon använder och 

växlar mellan ändamålsenliga strategier (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 151f). Flickan med det 

lägsta resultatet har diagnosen ADHD, vilket bland annat innebär koncentrationssvårigheter. Andersson 

och Jungerts studie (2013) visade att barn med matematiksvårigheter har sämre prestationer än barn utan 

svårigheter. Detta kan kopplas till att även andra svårigheter, som i detta fall koncentrationssvårigheter, 

kan förklara varför denna flicka uppnår en lägre nivå än de andra flickorna.  

 

Pojken med det lägsta resultatet, nivå 4, har nyligen anlänt till Sverige i samband med en adoption. Han 

kan därmed inte lika mycket svenska som de andra barnen och har av den anledningen inte samma 
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möjligheter. Dessutom har hans klasskamrater gått i skolan en mycket längre tid eftersom han enbart 

gått i skolan några månader här i Sverige. Han har tidigare inte gått i skolan. Dessa månader i den 

svenska skolan är därmed hans första någonsin. Nivå 4 innebär att eleven läser bekanta ord i texter med 

hjälp av ordbilder (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 151f). Han har tillfälliga lässvårigheter 

eftersom att språket inte är fullt utvecklat än, vilket kan förklaras som ett annat exempel på en svårighet 

som går att koppla till Andersson och Jungerts studie (2013). Deras studie visade som jag nämnde ovan 

att barn med matematiksvårigheter har sämre prestationer än barn utan svårigheter. Yurt kom fram till 

att personliga erfarenheter, sociala övertygelser och fysiologiska tillstånd har en stor påverkan på 

prestationerna i matematik (2014). Pojken i detta fall har personliga erfarenheter som innebär att han 

inte gått i skolan tidigare samt att han inte riktigt kan det svenska språket. Dessa faktorer, 

lässvårigheterna på grund av outvecklat språk i svenska och pojkens personliga erfarenheter, kan vara 

orsaker till att han inte uppnått samma nivåer som de övriga pojkarna.  

 

Trots det faktum att pojkar ofta befinner sig i ett tillstånd där de varken lägger ner energi eller tid på sin 

läsning förklarar de gärna sina motgångar med ”otur”. När det går bra och de når framgång är det å 

andra sidan ”begåvning”. Flickor å andra sidan ser deras framgång som ett resultat av ”hårt arbete” och 

kopplar istället motgångar som ”bristande begåvning”. Detta har ett flertal forskare hävdat enligt 

Grönblad (2013). I min studie har jag inte fått liknande resultat utan min empiri skiljer sig från den 

forskning Grönblad genomfört. Det är lika många pojkar (5 stycken) som flickor (5 stycken) som hävdar 

att deras ”misstag” under sina prestationer i läsning beror på otur. Bristande förmåga, som i min studie 

definierades ”för att jag inte kan”, hade fler flickor än pojkar svarat som orsak. Dock var det bara med 

en minimal marginal, 7 flickor vs 6 pojkar. Detta kan självklart ses som ett liknande resultat till den 

forskning Grönblad observerat men jag anser att mitt resultat inte är tillräckligt starkt. Det var många 

elever som inte höll med om någon av dessa orsaker, motsvarande 27 elever. Det kan därmed finnas 

andra orsaker som eleverna kan förklara sina misstag med. 

 

Prestationerna eleverna uppnår eller inte uppnår blir i många fall synliga för klasskamraterna. Om en 

elev ska läsa högt eller få poäng på ett test exempelvis är det lätt hänt att eleven börjar jämföra sig med 

andra. Detta är ett sätt att bedöma sin egen prestation eftersom att barn har svårt för detta på egen hand. 

Detta menar Taube (2007, s. 85) påverkar de svaga läsarna eftersom att det synliggör att de inte ligger 

på samma nivå eller klarar av lika mycket text som dem starka läsarna. Detta gör att de får en negativ 

syn på deras prestationer. Dessa elever som i jämförelse till sina klasskamrater är svaga läsare kan 

frånsäga sig läsandet som ett skydd. De upplever omedvetet läsningen som ett hot mot den egna 

identiteten. När detta upplevda hot blir för starkt finns det en stor risk att läsandet och i sin tur lärandet 
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uteblir. Detta eftersom att eleven i fråga undviker situationer där denna svaghet i läsning kan märkas av 

och uppmärksammas av andra (Illeris 2007, s. 120). Istället kan läraren få elever som inte räcker upp 

handen, som inte vill läsa högt och som tvivlar på sin egen förmåga.  

 

Pojken som nått nivå 17 i LUS klargjorde för mig att han tycker det är viktigt att göra bra ifrån sig. Han 

var ivrig om att få veta hur många ”rätt” han hade och blev oerhört besviken när jag sa att jag inte 

kommer ge eleverna direkta bedömningar. Jag fick senare veta av hans lärare att han ofta blir ledsen och 

gråter när det inte går som han vill. Lennart Hallsten är en forskare som introducerat prestationsinriktad 

självkänsla. Personer med prestationsinriktad självkänsla antas vara beroende av att vara ”duktiga” för 

att duga inför sig själva. Denna pojke som är så ivrig att få alla rätt men som inte klarar av att det blir fel 

är ett bra exempel på just prestationsinriktad självkänsla. Han mår som bäst när hans prestationer är på 

topp och lägger stor vikt på dem. Prestationsinriktad självkänsla leder ofta till att personerna pushar sig 

själv hårt och lägger stor vikt på individens egna prestationer (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002, s. 

9f). I detta fall pushar pojken alltid sig själv till det extrema att tårar blir enda lösningen när det inte går 

som han tänkt sig eller som han vill. Ett högt prestationsbehov medför enligt detta bättre resultat och 

prestationer (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 146). Detta stämmer överens med denna pojke som har 

ett högt prestationsbehov men även högst resultat i läsning. Han presterar på topp och har som 

målsättningen att alltid lyckas och ha alla rätt. McClelland menar att målsättningar är kopplade till de 

prestationer en individ vill uppnå. Om en individ motiveras av detta behöver den upplevelsen av att 

lyckas med någonting men upplever även en ständig rädsla av att misslyckas (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 146). Detta stämmer överens med pojkens rädsla och ledsamhet så fort han anser att 

det inte går bra eller att det inte står rätt till.  

 
Prestationer kan ses som en koppling mellan IQ, EQ och Kcal. IQ står i detta sammanhang för den 

kunskap eleverna har kring läsning, vissa har mer och vissa har mindre. EQ står i sin tur för individens 

sociala kompetens, i denna studie fokuseras detta genom hur eleverna ser på sina kamrater. En del av 

eleverna ser sina kamrater som källor till kunskap medan andra inte gör det. Kcal innebär den tid och 

energi eleverna lägger på läsningen. Flickor läser mer än pojkar, elever utan svårigheter övar mer än 

elever utan svårigheter exempelvis. Detta innebär att vissa övar mycket och andra struntar i uppgifterna. 

Men för att prestationerna ska nå sin fulla potential måste alla hinder förminskas och undvikas. Hinder 

är sådant som påverkar relationen mellan eleven i fråga och prestationen som ska uppnås, i detta fall 

läsningen. Hindren kan vara allt från att det inte erbjuds tillräckligt med tid eller rätt verktyg för att 

arbeta med uppgiften. Det kan även vara så att bristande motivation och i sin tur lågt självförtroende 
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som påverkar läsningen och därmed utgör ett hinder. Detta kan även förklaras med den formel som Klas 

Persson formulerat; (IQ x EQ x Kcal) - Hinder = Prestation. (Klas Persson, odat.).  

 

Resultatet i denna studie visar att medelvärdet på flickors prestationer i LUS är nivå 14 medan pojkars 

medelvärde är nivå 13. Den slutsats vi kan dra av detta är att flickorna i denna studie överlag har bättre 

prestationer i läsning än pojkarna. McGeown, Goodwin, Henderson och Wright (2012) kom inte fram 

till samma resultat i sin studie då de istället fann att flickor och pojkar presterade på samma nivå. 

Resultatet jag framställt, att flickorna i denna studie presterar bättre än pojkarna, stämmer överens med 

den forskning Linde studerat. Linde fann nämligen i sin forskning att flickor presterar bättre än pojkar i 

läsning (Statens offentliga utredningar 2010, s. 83).  

 

Tabellerna som visar elevernas prestationer i LUS visar även att det är fler flickor än pojkar som uppnår 

en nivå under 13. Det är en pojke som uppnår nivå 4 medan andra har nått prestationer över nivå 13. I 

flickornas fall är det fyra flickor som uppnår en nivå lägre än 13, varav en uppnår nivå 10 och de andra 

tre uppnår nivå 12. Detta tydliggör det faktum att det är fler flickor än pojkar som uppnår de lägre 

nivåerna i denna studie. Fler flickor når högre nivåer än pojkar men det är också fler flickor som når 

lägre nivåer. Resultaten i denna studie motsäger den undersökning McGeown, Goodwin, Henderson och 

Wright (2012) framställt då den visar att det finns skillnader i flickor och pojkars prestationer.   

 

6.3 Sambandet mellan självförtroende och prestation 

Resultatet i denna studie visar till skillnad från Taubes (1988) undersökning att det finns ett starkt 

samband och inte ett svagt samband mellan självförtroende och prestation i LUS. Det förekommer även 

via regressionsberäkningen att prestationerna i LUS påverkar självförtroendet med 22 %. Studien har 

även fått ett resultat som visar att det är signifikant dvs. gäller alla.  

 

För flickor visar resultat ett svagt samband mellan deras självförtroende och deras prestationer. Detta 

innebär att variationen och kopplingarna måste analyseras utifrån ett annat perspektiv. Slutsatsen blir att 

det måste finnas andra aspekter och vinklar för flickor som betyder ännu mer för sambandet. Det 

förekommer även via regressionsberäkningen att variationerna i prestationerna enbart går att förklaras 

med självförtroendet med 0,05 %. Dessa resultat är dessutom inte signifikanta och gäller av denna 

anledning inte alla flickor i studien. För pojkar å andra sidan visar resultatet ett mycket starkt resultat 

gällande sambandet mellan deras självförtroende och deras prestationer. Via regressionsberäkningen får 

vi även resultatet att vi kan förklara variationen i prestationerna med självförtroendet med 37 %, vilket 

är en väldigt hög procent. Detta betyder att prestationerna förklaras med deras självförtroende, ju högre 
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självförtroende desto högre prestationer.  Det går även att förklaras med det omvända, ju högre 

prestationer desto högre självförtroende. Med höga prestationerna medföljer en bekräftelse på att hen är 

bra. Korrelationsberäkningen visar även att resultatet är signifikant dvs. gäller alla pojkar i studien.  

 

Resultaten i denna studie visar att självförtroendet har större betydelse för pojkars resultat än för flickors 

resultat. Det visade sig även att enbart pojkar hamnade på intervallen för lågt självförtroende. Detta 

innebär att det faktum att dessa pojkar har lägre självförtroende än övriga löper större risk att inte uppnå 

lika höga prestationer som andra pojkar. Denna slutsats bekräftades när deras självförtroende jämfördes 

med deras prestationer i läsning. Pojkarna med det lägsta självförtroendet hade även de lägsta 

prestationerna. Det visade sig även att de flickor och pojkar med högst självförtroende, motsvarande 11 

på intervallen, uppnådde de högre nivåerna i LUS dvs. nivå 16 och 17.  

 

Resultaten visar även att elever med svårigheter, som flickan med ADHD eller pojken med bristande 

svenskt språk, har lägre resultat i LUS. Dessutom hade de ett sämre självförtroende vilket även Taubes 

(1988) undersökning kom fram till att elever med svårigheter hade dvs. lägre självuppfattning än elever 

utan svårigheter. Med hjälp av detta kan vi dra slutsatsen att svårigheter påverkar inte bara 

prestationerna utan även självförtroendet och självuppfattningen negativt. Detta belyser även Andersson 

och Jungert (2013) i sin undersökning då de kom fram till att barn med matematiksvårigheter hade lägre 

prestationer men även lägre självförtroende.  

 

Flickans diagnos av ADHD och pojkens bristande språk kan ses som källor till självförtroendet i läsning 

likt den koppling Yurt (2014) gör till självförtroende i matematik. Yurt lyfter personliga erfarenheter, 

sociala övertygelser och fysiologiska tillstånd som dessa källor (2014). Flickans diagnos kan ur detta 

synsätt ses som ett fysiologiskt tillstånd som påverkar hennes förmåga att prestera och i sin tur hennes 

självförtroende. I detta sammanhang påverkas det dessutom negativt. Pojkens bristande språk kan 

istället kopplas till hans personliga erfarenheter. Detta eftersom att han inte haft möjligheten att gå i 

skolan, befinna sig i landet samt höra språket. Med detta i åtanke förstår man att han inte har samma 

möjligheter att klara av att läsa svenska. Prestationerna uppnår inte samma nivå som övriga 

klasskamrater och självförtroendet blir lidande trots att kamraterna är hans förebilder.  
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7. Slutdiskussion 

Mitt resultat synliggör att det finns skillnader mellan flickor och pojkar som är värda att poängtera. Det 

visade sig att flickorna har bättre självförtroende än pojkarna i denna studie. Detta framkommer i 

tabellerna, där vi ser att det finns pojkar som har självförtroende på den lägre intervallen 0-5. Till 

skillnad från pojkarna har ingen flicka ett självförtroende på den lägre intervallen 0-5 utan alla placerar 

sig på ett resultat över sex. McGeown, Goodwin, Henderson och Wright (2012) kom fram till ett 

liknande resultat i sin studie där de fann att flickorna hade en signifikant högre inre motivation. Denna 

motivation väljer jag att se som ett komplement till självförtroendet och går därför att koppla till mitt 

eget resultat. 

 

Till skillnad från det resultat McGeown, Goodwin, Henderson och Wright (2012) kom fram till, att det 

inte fanns några könsskillnader i prestationerna i läsning, fann jag att det i min studie finns det. Det 

framgår utifrån tabellerna kring elevernas LUS-prestationer, där vi kan urskilja att det är fler flickor än 

pojkar som når högre nivåer. Det är 12 flickor som uppnår en nivå över 13 och 8 pojkar som uppnår en 

nivå över 13. Utifrån det motsatta, lägsta uppnådda nivå, är det för pojkar nivå 4 men för flickor nivå 10. 

Det är dock fler flickor som uppnår en nivå under 13 än pojkar motsvarande 5 flickor vs 1 pojke. 

Utifrån prestationerna i läsning kan vi urskilja att ett högre antal flickor uppnår högre nivåer men att det 

också är ett högre antal flickor som uppnår lägre nivåer i jämförelse med pojkar.   

 

I denna studie visar resultatet att sambandet är starkt mellan självförtroende och prestationer i LUS för 

dessa elever, framför allt för pojkarna. Detta innebär att självförtroendet och uppnådda prestationer är 

beroende av varandra. Självförtroende hör ihop med en människas görande dvs. i detta fall 

prestationerna i läsning. En individ med gott självförtroende har tillit till sin egen förmåga att prestera. 

Genom att exempelvis klara av uppgifter och få beröm stärks en människas självförtroende (Krantz 

Lindgren 2014, s. 21). Om en elev ständigt lyckas med sina prestationer stärks av denna anledning 

självförtroendet. När det istället går sämre för eleven och hen upplever ”misslyckade” prestationer 

försvagas självförtroendet. Motsatsen är att om en elev har ett högt självförtroende har denne en inre 

motivation som skapar en tilltro till sin egen förmåga. Det vill säga att om eleven tror på sig själv och 

sin förmåga lyckas hen med sina prestationer. Om eleven har ett svagt självförtroende finns ingen inre 

motivation och hen tvivlar på sin egen förmåga. Konsekvensen av detta blir att eleven misslyckas med 

sina prestationer eftersom att hen tror det. Med tanke på detta bör alla människor, inte minst lärare, vara 

medvetna om självförtroendets betydelse för prestationerna och tvärtom. 
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8. Avslutning 

Denna studie har varit väldigt intressant att genomföra och jag anser att detta val av ämne alltid kommer 

vara aktuellt i skolsammanhang. Självförtroendet kommer alltid ha en central plats i skolans värld. 

Vidare forskning för denna studie skulle kunna vara att genomföra en liknande studie med fokus på att 

jämföra elever i olika åldrar. Det skulle vara intressant om forskaren kommer fram till ett resultat som 

synliggör i vilken ålder självförtroendet spelar störst roll för prestationerna i läsning. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Läsutvecklingsschema (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 151f) 

Fas 1 UTFORSKANDE 

Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med 

innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet budskapet kräver den förståelsebaserade 

avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet tillägnat sig 

fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare texter med färre bilder. 

Successivt minskar fokus på avläsningen. 

 

1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 

2. Känner till läsriktningen. 

3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 

4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 

5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 

6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i 

texten. Korrigerar sig själv ibland. 

7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. 

Självkorrigering vanlig. 

8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 

9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 

10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier 

11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill förstå texten. 

12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de fastnar. 

 

Fas 2 EXPANDERANDE 

Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med allt större 

omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för berättelsen framåt. Vid 

tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den löpande läsningen, nya 

läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att efter fördjupad läsning av en text överblicka. 

 

13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 

14. Sökläser, dvs. hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 

15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att läsa tyst. 
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16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex ett recept, och visar förståelse 

genom handling. 

17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan. 

18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 

18 a Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs 

framåt, dvs. klassiskt bokslukande. 

18 b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med personteckningar, 

miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen. 

18 c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera böcker parallellt; läser 

och finner djupare dimensioner. 

19. Fördjupande och överblickande, dvs. kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik text, vid ett 

senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur. 

 

Fas 3 LITTERAT LÄSANDE 

Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt 

tänkande. Det innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en 

ordagrann formulering i texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs. 

kunna dra slutsatser om företeelser utanför den egna konkreta 

erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar för att självständigt tränga in i 

och igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer och successivt 

förstå innebörden i metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer. 

 

L. Litterat läsande 
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Bilaga 2 Enkäten till eleverna 

Läs frågan och kryssa i JA om du håller med och NEJ om du inte håller med.  

Skriv ditt namn här: _________________________________________________  

               JA  NEJ   

1. Jag är bra på att läsa           �     �  

2. Jag läser fort och med flyt          �     �  

3. Även fast jag läser mycket blir jag inte bättre      �     �   

4. Att läsa tar mycket energi          �        �  

5. Jag gör bra ifrån mig på läs-uppgifter       �     �  

6. Jag klarar av att läsa svårare texter         �    �  

7. När andra gör bra ifrån sig motiveras jag       �    �  

8. En dag kommer jag kunna läsa som min fröken     �    �  

9. Jag tycker om att läsa            �    �   

10. Jag kan se mig själv läsa svårare texter       �     �  

11. Läs-uppgifter gör mig stressad och nervös    

12. När jag läser fel är det otur     �     �  

13. När jag läser fel är det för att jag inte kan      �     �  

 

 


