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ABSTRAKT 

Synen på skolor varierar, och därmed synen på dess elever. När elever på en 

lågpresterande skola överförs till en högpresterande skola blir det liv på föräldrar som 

anser att nivån kommer att sjunka. Istället började de lågpresterande eleverna att 

prestera bättre. Denna sekvens i svensk utbildningshistoria är en del av debatten 

angående förväntningar, ett forskningsområde som startades upp av Robert Rosentahl 

på 60-talet och som domineras av tanken att elever presterar bättre med höga 

förväntningar. Förväntningsteorier finns idag närvarande som en viktig del i 

Skolverkets riktlinjer, och som del av dessa teorier är motivation en essentiell del. Men 

håller forskningen med Skolverket om att förväntningar genererar resultat?  

Vi har systematiskt sökt fram och läst igenom vetenskapliga artiklar som vi ansett vara 

lämpliga för studien. Artiklarna är granskade ur ett etiskt perspektiv och presenteras 

var för sig. Med ett sociokulturellt perspektiv vill vi besvara hur lärarnas förväntningar 

på eleverna ser ut samt vad som motiverar eleverna. 

Studiens resultatdel baseras på tretton vetenskapliga artiklar som alla är på engelska 

från världens alla hörn. Förväntningar baserade på etnicitet och socioekonomiska 

skillnader existerar överallt, elevers motivationsfaktorer är även de homogena i alla 

länder och bygger på värderingar. Lärare baserar sina förväntningar på etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund, och skapar självuppfyllande profetior. Alla elever har 

samma chans att lyckas i skolan, men förväntningar och motivation kan påverka dem, 

både positivt och negativt.  

Med engagemang från föräldrar och lärare och genom att se varje elev som en enskild 

individ kan vi skapa motivation som i kombination med höga förväntningar generar 

goda skolresultat. 
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1 INLEDNING 
 

2006 bestämde Hyllie stadsdelsfullmäktige i Malmö att man skulle projektera en 

ombyggnad och renovering av skolan i det problemfyllda området Kroksbäck. 

Elevunderlaget hade under flera år minskat som en följd av att föräldrar valt friskolor 

och andra kommunala skolor framför Koksbäcksskolan. Men nu planerades ett av de 

största utbyggnadsområdena i just Hyllie stadsdel och skolan var av den anledningen 

i behov av utbyggnad. Redan våren 2007 började man successivt tömma skolan på 

elever och man hade inför detta rådfrågat andra närliggande skolor om hjälp. Vilka 

kommunala skolor kunde tänka sig att ta emot elever från den problemfyllda 

stadsdelen Kroksbäck?  

När Linnéskolan belägen i den mindre problemfyllda stadsdelen Limhamn-Bunkeflo 

accepterade förfrågningen och ingick avtal med representanter från Kroksbäck, 

utmynnade det i ett pressmeddelande i mars samma år. Man klargjorde att den 

planerade elevflytten efterlevde Malmö stads ambition om att motverka segregation, 

vid tiden kallad Välfärd för alla – det dubbla åtagandet (Wigerfelt, 2010). När 

pressmeddelandet senare gick ut i pressen lät inte reaktionerna vänta på sig. 

Kritiken från föräldrar i Limhamn var tydlig och tjänstemännen blev tidigt varse om 

att lösningen inte skulle komma att bli helt oproblematisk. Föräldrarna uttryckte främst 

oro över att de låga betygsnivåerna på Kroksbäcksskolan skulle ha en negativ inverkan 

på eleverna på Linnéskolan. Farhågorna resulterade i informationsmöten vilka 

Sydsvenskan beskrev som hätska (Sydsvenskan, 2007). De negativa kommentarerna 

och uttryckta betänkligheterna haglade så pass att en Kroksbäckselev som till hösten 

skulle börja på Linnéskolan menade att slagsmål nog skulle utbryta eftersom hon hade 

”hört att dom hatar att vi ska gå där” (Sveriges Radio, 2007). 

När Malmö stad 2010 skulle utvärdera vilka effekter elevflytten hade och vad utfallet 

blev konstaterades i Kroksbäck möter Linné – en utvärdering av integration mellan 

två skolor i Malmö att Limhamnselevernas betyg inte förändrats i någon riktning. 

Däremot hade eleverna från problemfyllda Kroksbäck avsevärt höjt sina (Wigerfelt, 

2010). I utvärderingen uttalade både utbildningschefen i Limhamn Mats Bååth och 

Linnéskolans rektor Johan Ravemark, vikten av att eleverna ställdes inför högre 

förväntningar för att höja sin motivation. Den sammanfattande diskussionen fastslog 

att de dåliga prestationerna Kroksbäcksskolans omotiverade elever burit med sig i stort 

handlade om de låga förväntningar eleverna hade på sig i sin tidigare skola. 

Vilka generella slutsatser går att dra från händelsen våren 2007 i Malmö och det 

faktiska utfallet? Fanns det enskilda faktorer som gjorde att elever från välbärgade 

Limhamn inte sänkte sina betyg utan fick se sina nyvunna kamrater från invandrartäta 

Kroksbäck höja sina? Att elevernas skolsituation förändrades drastiskt är en sak. Men 

vilka framgångsfaktorer går att säkerställa med bestämdhet? 

Vi har valt att i vår litteraturstudie presentera vilka effekter förväntningar och 

motivation har på skolprestationer och närmare granska på vilka grunder lärare formar 

och förmedlar sina förväntningar ur ett sociokulturellt perspektiv.   
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet avser vi att presentera den forskning som bedrivits inom 

förväntningsteori.1 Vår avsikt är att försöka ge vetenskaplig tyngd till svenska 

skolmyndigheters rekommendationer inom ämnet samt att presentera vårt teoretiska 

perspektiv, syfte och frågeställning.  

 

2.1 Pygmalion i klassrummet 

1948 diskuterade den amerikanska professorn i sociologi vid Columbia Univeristy, 

Robert K. Merton sin kollega W. I. Thomas’ teorem om människan som social och 

påverkbar individ. Han menade att ifall Thomas’ fras ”if men define situations as real, 

they are real in their consequences” fick större spridning utanför den akademiska 

världen skulle teoremet påverka många, om inte alla sociala processer (Merton, 

1948:193). Hans spekulationer skulle exakt 20 år senare få sina verkningar inom 

skolans domäner. 

När Robert Rosenthal och Leonore Jacobsen publicerade Pygmalion in the classroom 

1968, öppnades en ny typ av dörr in till klassrummet. Forskningsresultatet som 

presenterades visade att elever som delgivits höga förväntningar vid studiens 

inledande skede hade bättre resultat än de elever som inte delgivits några förväntningar 

alls. Studiens resultat fick de båda forskarna att dra slutsatsen att inte bara resultat 

kunde förändras med högre förväntningar utan även intellektuell mognad (Rosenthal 

& Jacobsen, 1968). Den centrala idén att en persons förväntningar, i det här fallet en 

lärares, på en annan persons resultat, i det här fallet en elevs, kom att fungera som en 

självuppfyllande profetia gav eko inom läraryrket och öppnade ögonen för de så 

kallade ”pygmalioneffekternas” inverkan (Håkansson & Sundberg, 2012). Tidigt efter 

att studien publicerats och tagits för sanning diskuterades vilka effekter förväntningar 

kunde få i samhället i stort. Om det var så att resultat och verkningar var beroende på 

förväntansgrad kunde det då skapas social ojämlikhet och orättvisa? För visst har vi 

olika förväntningar (Jussim & Harber, 2005).  

Studien är idag betraktad som en klassiker inom förväntningsteorin men är med det 

sagt inte fri från meningsmotståndare. Den inledande kritiken mot Rosenthal och 

Jacobsons resultat handlade ironisk nog om att de båda forskarna, möjligtvis lyckligt 

ovetandes, även de omfattades av pygmalioneffekter. Om man följer 

förväntningsteorins logiska slutsats måste man ta hänsyn till det faktum att de som 

studerar pygmalioneffekter också deltar i dem (Spitz, 1999).  

Vidare menade man att Rosenthal och Jacobson inte tillräckligt styrkt effekterna då 

man inte kunde avgöra huruvida de högre förväntningarna delgivits de elever som 

                                                 

 

 

 

1 Vi använder begreppet förväntningsteori arbetet igenom, i huvudsak med hänvisning till Hedegaard 

Heins (2009) kartläggning av den kanadensiske psykologen Victor Vrooms verk Work and Motivation 

utgiven 1964. 
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faktiskt redan var högpresterande. Studien gav ingen information om träffsäkerheten i 

lärares förväntningar (Jussim & Harber, 2005). Eleverna som fått högre förväntningar 

visade för all del bättre resultat, men det gjorde alla studiens elever när allt 

summerades (Raudenbush, 1984). Det tyngsta argumentet mot Rosenthal och 

Jacobsons upptäckter handlade i stort om deras misslyckade försök att replikera deras 

initiala resultat. Från den ursprungliga studien fram till 1971 utfördes en rad studier, 

varav Rosenthal var medverkande i tre, som aldrig lyckades replikera resultaten från 

1968 eller för den delen ge styrka åt påståendet att intellektuell mognad var en direkt 

pygmalioneffekt (Spitz, 1999).  

Oavsett vad man anser om Pygmalion in the Classroom så medförde studien en 

omedelbar diskussion om förväntningsteorins faktiska implikationer. Oavsett om 

studien var överdriven, direkt missvisande eller korrekt kom det en våg av 

forskningsresultat i dess kölvatten. R. L. Thorndike, president vid American 

Educational Research Association, uttryckte sig i viss mening profetiskt i American 

Educational Research Journal 1968, när han efter sin granskning av studien 

kommenterade att ”in spite of anything I can say, I am sure that it will become a classic 

– widely referred to and rarely examined critically” (Spitz, 1999).   

 

2.2 Hur förväntar vi 

Trots kontroverserna efter Pygmalion in the classroom var meningsmotståndarna ändå 

övertygade om förväntningsteorins faktiska påverkan och förväntningars betydelse. 

Det var inte teorin i sin helhet man kritiserade utan forskningsmetoden och 

överdrifterna av studiens förtjänster (Jenner, 2004). Det råder idag med få undantag 

en enighet bland forskare om pygmalioneffekter. Lärares positiva och negativa 

förväntningar påverkar elevers beteenden och prestationer i olika grad. Men 

ovissheten rörande hur pygmalioneffekterna fungerar bör understrykas. Vad kan man 

med säkerhet hävda om teorin? 

För att kunna besvara den frågan har mycket forskning intresserat sig, parallellt med 

”bevisningen” av förväntningsteorin, för hur pygmalioneffekter fungerar. 

Utgångspunkten i sådan forskning har varit att besvara frågor som: 

1. Hur förväntningar formas? 

2. Hur förväntningar förmedlas? 

 

2.2.1 Hur formas förväntningar 

Att en människa drar slutsatser om sina medmänniskor, andras barn och närmaste 

grannar är i sig ingenting ovanligt eller unikt. Människor har i allmänhet en benägenhet 

att bilda sig intryck av och förväntningar om sin omgivning. Att en pedagog gör 

detsamma är alltså i sig ingenting unikt. 

Skillnaden i pedagogen som professionell och pedagogen som ’vanlig’ människa 

ligger alltså inte i sättet att forma förväntningar, utan i konsekvenserna. 

Jenner, 2004:70 

Håkan Jenner (2004) listar fyra faror och varningsflaggor för den professionella 

pedagogen. För det första, som alltid, betraktar man andra utifrån den egna 



7 

 

personligheten. Olika pedagoger föredrar olika elever. Detta leder till att varje elev 

uppfattas olika av olika pedagoger och våra förväntningar skapas i mångt och mycket 

beroende på vad man föredrar. För det andra menar Jenner att pedagogen formar dessa 

intryck i globala termer. Pedagogen etiketterar gärna med ”bra” eller ”dålig”, 

”motiverad” eller ”omotiverad”, ”framåt” eller ”trög”. Detta får konsekvenser när man 

närmare tittar på den tredje farhågan. Jenner menar att all information som strider mot 

de etiketter man delat ut, omorganiseras för att rådande uppfattning eller förväntan inte 

ska rubbas. Lyckas en ”trög” elev är det en engångsföreteelse precis som det usla 

resultatet från den ”duktige” eleven avslöjar hans eller hennes dåliga dag. Den fjärde 

varningsflaggan som hissas är speciellt intressant utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Vi ska titta närmare på det. 

Jenner (2004) varnar för att pedagoger har en tendens att skapa stabila och varaktiga 

intryck baserade på väldigt begränsad och kort information. Knapphändiga intryck vid 

första anblicken blir avgörande för vilken grad av förväntningar som kommer att 

delges. Dusek och Josephs (1983) metastudie var tidigt ute med att konstatera att 

förväntningar i hög grad är beroende av elevers fysiska attraktivitet, 

klassrumsbeteende, köns- och klasstillhörighet, syskons beteende, namn och etnicitet. 

Dessa attribut eller egenskaper formar alltså pedagogers förväntningar och senare 

forskning bestyrker detta (Rubie-Davies, 2008; Hattie, 2009).  

Vi kommer i vår litteraturstudie närmare titta på hur elevers sociokulturella bakgrund 

påverkar graden av förväntningar. Vilka effekter får det när våra generaliseringar och 

vardagliga antaganden träder in i skolan?  

 

2.2.2 Hur förmedlas förväntningar 

Förväntningar förmedlas i samspelet mellan lärare och elev. När man närmare studerar 

pygmalioneffekter är det därför enligt Jenner (2004) viktigt att man ägnar tid åt att 

observera elevernas reaktioner på ställda förväntningar.  En elevs reaktion eller 

agerande utifrån vad de förväntas göra är alltså en isolerad effekt som inte kan eller 

bör tillskrivas ett kollektiv. En unik elevs mottagande av budskap är särställd från en 

annan elevs mottagande av lärarens budskap. Därtill, bör sägas, att de båda 

individuella mottagandena av budskap sker i ett klassrum med sina kontextuella 

egenheter. 

Inom forskningen använder man sig av Brophy-Good-metoden som grundlades 1970 

(Jenner, 2004). Utgångspunkterna berättar för oss hur förväntningar kommuniceras i 

ett klassrum. Enligt metoden skapas, tidigt på läsåret, olika förväntningar om elevers 

framtida agerande vilka sedan läraren agerar utefter. I nästa steg uppfattar eleverna 

lärarens differentierade uppträdande och bemötande varefter de också uppfattar vilket 

bemötande de får.  Om lärarens bemötande och beteende håller sig över en längre 

period är sannolikheten stor att lärarens agerande kommer att påverka elevers 

självuppfattning, motivation, uppförande och interaktion med läraren. Till och med 

ambitionsnivån kommer att påverkas (Good, 1987). Elevernas grad av motivation kan 

alltså ses som en direkt konsekvens av de förväntningar som ställs. 

Detta kommer i sin tur att stärka lärarens ursprungliga förväntansnivå i det Jenner 

varnade för som den tredje varningsflaggan. Elevernas prestationer rättas efter vad 

som förväntades i första början.  
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Denna modell förklara att förmedlandet av förväntningar i slutändan är avgörande för 

hur studieframgången faktiskt blir. Det är, menade Brophy och Good (1987), detta 

förfarande som fungerar som en självuppfyllande profetia. 

 

2.3 Förväntningar och motivation 

Den kanadensiske psykologen och motivations- och ledarskapsforskaren Vicor H. 

Vroom har formulerat en förväntingsteori i en matematisk formel som i ett enkelt 

utförande ser hur så här: "Valens x Förväntning = Motivation" (Hedegaard Hein, 

2012:171). Kärnan i teorin är att individen motiveras om dennes handlingar leder till 

ett bestämt resultat som individen värdesätter. Det är alltså resultatets värde som avgör 

individens motivation och arbetsinsats. Generellt så kallas förväntningsteori för VIE-

teori, som är en sammansättning av de tre grundbegreppen: "Valens - Instrumentality 

- Expectancy (förväntning)" (Hedegaard Hein, 2012:171).  

Valens handlar om alternativen som individen får. En positiv valens innebär att 

individen vill få det givna alternativet istället för att inte få det, negativ valens innebär 

vice versa. Valensen kan även vara likgiltig inför de alternativ som presenteras. 

Handlandet påverkas av valensen, men värdet av den slutförde handlingen kan skilja 

sig mellan valensen och det faktiska resultatet. Något som ansågs vara av högt värde 

kan efter handlingen visa sig ha ringa värde, och vice versa. Men det är valens som 

avgör handlandet. Subjektivitet är alltså det som styr valens (Hedegaard Hein, 2012). 

Instrumentalitet är länken mellan arbetsprestation, "resultat av första ordningen" 

(Hedegaard Hein, 2012:172) och resultatet av prestationen, "resultatet av andra 

ordningen” (Hedegaard Hein, 2012:172). För att motiveras till att genomföra ett 

handlande så vill individen veta att handlandet generar positiva konsekvenser. Genom 

ett väl genomfört arbete (resultat av handlingen) så erhåller individen löneförhöjning 

(resultat av resultatet). Av den anledningen kopplas instrumentalitet ihop med 

valensbegreppet.  

Förväntning  

beskriver förhållandet mellan handling och konsekvens eller resultat. Förväntning 

beskriver styrkan i individens tro på att hans handlingar leder till önskat resultat. 

Hedegaard Hein, 2012:173 

Inför ett val är det inte bara det förväntade resultatet som styr valet, utan även 

sannolikheten för individen att faktiskt uppnå det önskvärda resultatet (Hedegaard 

Hein, 2012).  

Som vi ser i Vrooms resonemang så handlar förväntningar om så mycket mer än att 

ställa krav. Motivation är en mycket viktig faktor som tillsammans med våra 

subjektiva preferenser avgör om något är värt att göras (Hedegaard Hein, 2012). 
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2.4 Svenska myndigheters direktioner 

2.4.1 Rätt till kunskap – Skolinspektionen 

År 2010 granskade Skolinspektionen 40 grundskolor runt om i landet och fastslog att 

”rektorer och lärare många gånger misslyckas med skolans uppdrag att låta varje elev 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar” (Skolinspektionen, 

2010:1). Granskningen vid namn Rätt till kunskap kunde påpeka en rad olika 

missförhållanden varav graden av förväntningar var en. Myndigheten menade att ”en 

av de viktigaste förutsättningarna för att alla elever ska kunna utveckla sitt lärande och 

nå högre resultat är att lärarna har höga förväntningar på dem” (Skolinspektionen, 

2010:1).  

I sina slutsatser lyfte Skolinspektionen i första hand fram låga eller stereotypa 

förväntningar som ett av de fyra största problemområdena. Man menade att över 

hälften av de granskade skolorna hade lärare och rektorer förväntningar som kunde 

klassas som låga. De skolorna med låga resultat hade en benägenhet att inte ta sitt 

ansvar utan att påpeka problem utanför skolorna. Skolorna hade, menade man, nöjt sig 

med att eleverna nått nivån för godkänt. 

I sina rekommendationer framhölls, förutom goda exempel där höga förväntningar var 

ställda, vikten av att höga förväntningar ställs på alla elever. Alla rekommendationer 

som lyftes fram var åtgärder som kunde ”vidtas för att öka elevers möjligheter att nå 

goda resultat” (Skolinspektionen, 2010:2).  

  

2.4.2 Synligt lärande – Sveriges Kommuner och Landsting 

Författare till Synligt lärande är universitetslektorn i pedagogik vid Linnéuniversitet 

Jan Håkansson. Tydligt inspirerad av John Hatties Visible learning (2009) ger boken 

en översiktlig presentation av vad som påverkar elevers studieresultat ur ett svenskt 

utbildningsperspektiv. 

Boken eller publikationen från 2011 har en mer dämpad tilltro till förväntansteorin än 

vad Skolinspektionen har.  Det görs väldigt tydligt när man tittar närmare på vilka 

påverkansfaktorer man relaterar till läraren. Håkansson presenterar precis som Hattie 

(2009) resultat i form av effekter kallade påverkansfaktorer. Dessa rör sig mellan 0.00 

där effekterna är noll, till 0.4 där effekterna börjar bli eftersträvansvärda till allting 

över det. 

Håkansson citerar Hattie och menar att ”påståendet om att ”lärare gör skillnad” är 

missvisande” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011:28). När man sammanställer 

forskningen menar Håkansson att graden av förväntningar endast når upp till en siffra 

av 0.44, vilket är precis över det man menar är måttliga effekter. 

Förväntningsprocesser är inte bara en del av lärarens medvetande utan snarare 

inbyggt i våra institutioner och i samhället [...] lärare med låga förväntningar 

tenderar att omfatta alla elever med dessa förväntningar. Rekommendationen är 

att istället fokusera på utveckling för alla elever oavsett utgångsläget.  

Sveriges Kommuner och Landsting, 2011:30 

Håkansson sammanfattar med att poängtera vikten av att ha goda relationer till sina 

elever och dess utveckling. Att ha höga förväntningar måste föregås av särskilda och 

goda uppfattningar om utveckling, relationer och elever. 
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2.4.3 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – 
Skolverket 

Skolverket menar precis som Jenner (2004) att det råder en enighet bland forskare idag 

om förväntanseffekternas verkliga existens. Däremot är det inte lika lätt att reda ut 

orsakssambanden mellan lärare och formandet av förväntningar. Skolverket ställer sig 

frågan om lärares förväntningar på elever styrs ”av en på förhand given uppfattning 

eller styrs läraren av de erfarenheter han eller hon gör i det pågående samspelet med 

eleverna?” (Skolverket, 2009:19) Skillnaden är viktig. Om det är så att det rör sig om 

det förra skapas problem ifall det är så att vi skapar oss kategorier av elever med 

tillskrivna förväntningar. Det blir enligt Skolverket problematiskt ur ett 

likvärdighetsperspektiv. 

Skolverket är den enda skolmyndighet vi tittat närmare på som understryker 

föräldrarnas förväntningar på sitt barn vilket man kopplar till den internationella 

forskningen om elevers socioekonomiska bakgrund kontra skolresultat. Man talar även 

om de olika sociala förväntningar vi tillskriver olika kön (Skolverket, 2009).  

Även Skolverket refererar till Hatties (2009) Visible learning som understryker vikten 

av att inte ge för låga förväntningar. Att alla elever ska delges höga förväntningar är 

lika viktigt som att alla elever ska ingjutas självförtroende inför en uppgift.  

 

2.5 Teoretiska perspektiv - sociokulturella ramar 

I det sociokulturella perspektivet lägger man stor vikt vid att barn inte skapar sina 

verkligheter utan föds in i redan utformade sociala världar. Dessa världar har ramar 

och normer som efterlevs utan vare sig din eller min ansträngning eftersom vi bara är 

ett led i en kulturell och historisk process. Hundeide (2006) menar att barns utveckling 

sker i detta kulturella landskap där det inte finns en väg att gå utan flera. Till skillnad 

från Piagets stadieteori existerar inte någon utveckling med universella drag inom det 

sociokulturella perspektivet utan i stället tar man fasta vid mångfalden i ett barns 

utveckling.  

Denna utveckling är i hög grad påverkad av barnets eller ungdomens sociala, kulturella 

och ekonomiska villkor och kapital. Utvecklingen är också påverkad av sensitiva 

vägledare och kompetenta deltagare som leder barnet in i den sociokulturella 

gemenskapen. Barnets utveckling är alltså en process som omfattar flera aktörer som 

alla omfattas av och verkar i det som Foucault kallar för ”diskurser” (Hundeide, 2006, 

s.7). Dessa diskurser talar om för oss vad som bör anses som ”normalt” och ”naturligt”. 

I dessa diskurser ska vi ta tillvara på våra olikheter inom den socialt konstruerade 

verkligheten. Våra olikheter och våra olika vägval ska alla uppmuntras för vad de är.  

Utifrån vårt valda perspektiv kan man mena att en elevs sociokulturella bakgrund har 

stor betydelse när det kommer till skolans värld. Allmänna uppfattningar om 

utbildning och kunskap kan se olika ut i olika kulturer. Studietraditioner kan pådyvlas 

eller anammas olika vilket också visar sig i elevers olika prestationer och resultat. Vår 

litteraturstudie tar avstamp i detta för att närmare studera vilka allmänna uppfattningar 

vi skapar eller har skapat utifrån våra kulturella skillnader. I vilken grad kan läraren i 



11 

 

sin yrkesroll eller föräldern som vårdnadshavare påverka sina barn i den ena eller den 

andra riktningen? 

Enligt Homburger Eriksons psykoanalytiska jag teori existerar det möjligheter och 

begränsningar för barns tillväxt eller hämning. Det kan alltså uppstå positiva som 

negativa utvecklingsmöjligheter för barn som är bortom deras kontroll. Skolan är en 

sådan institution, där möjligheter och begränsningar kan te sig olika för olika sociala 

varelser vilket, ska understrykas, inte är den svenska skolans mål. Målet i svensk skola 

är att ge en allsidig utbildning som är likvärdig – en skola för alla (Jerlang, 2008). 

 

2.6 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna litteraturstudie är att presentera artiklar som belyser de 

problemställningar som kan uppstå vid studier om förväntningar och motivation. Vi 

har även avsikt att försöka skapa reda i begrepp som förväntansteori och 

motivationsteori samt försöka ge tyngd och relevans till skolmyndigheters 

rekommendationer i dessa frågor. Är forskningen om förväntansteorins resultat 

tydliggjord i svenska myndigheters publikationer eller krävs det förtydliganden? Är 

det så att det existerar en mer problematiserad bild än vad som görs gällande?  

För att eleverna ska kunna uppnå de förväntningar som ställs på dem måste de 

motiveras. Utan motivation så försvinner värdet i att utföra en handling och förväntan 

förvandlas istället till en stoppkloss. Därav vill vi lyfta fram motivation och hur 

föräldrar, lärare och eleverna själva påverkar motivationen för skolans arbete. 

Förhoppningen är att vår studie ska användas som ett verktyg i utformningen av mer 

forskarnära direktioner för en lärorik kunskapsmiljö för alla. 

 

Baserat på detta är vår frågeställning: 

- Finns det skillnader i lärares bedömningar och förväntningar på elever 

baserade på etnisk tillhörighet? Och vilka eventuella konsekvenser får det? 

- Vilka faktorer påverkar elevernas motivation och hur kan skolan arbeta för att 

skapa motivation? 

 

2.7 Disposition 

I kapitel tre presenterar vi metoden för vårt arbete, uppdelat i metodiska överväganden, 

sökstrategi, avgränsning, benämning elev/student, referens i andrahand, presentation 

av de vetenskapliga artiklarna, etiskt förhållningssätt samt etisk diskussion. Resultatet 

av de vetenskapliga artiklarna tas upp i kapitel fyra och är indelade efter teman för att 

enkelt ge en överblick av studien. Sedan kommer diskussionen med avslutande 

slutsats. 
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3 METOD 
Denna studie bygger på en kvalitativ ansats då vi vill ge en klarare bild angående 

förväntningar och motivation i skolan, vi vill ”skapa mening och förståelse i 

människans subjektiva upplevelse av omvärlden” (Forsberg & Wengström, 2013:54). 

Under vår granskning av artiklar så ger den kvalitativa ansatsen oss möjligheten att ta 

in nya rön eller ny forskning som uppkommer under arbetes gång, vilket gör att vi hela 

tiden har möjlighet att möjliggöra oss den senaste forskningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att vi använder oss av ett 

kritiskt förhållningssätt till de artiklar som vi har som underlag. De ska vara granskade 

och publicerade i vetenskapliga tidskrifter/magasin och därmed ha fått godkännande 

av den vetenskapliga gemenskapen. Det ska finnas en tydlig frågeställning som den 

insamlade empirin ska besvara (Forsberg & Wengström, 2013).  

Alla artiklar vi tittat på som behandlar förväntningar och etnicitet har följt ungefär 

samma metod. Förväntningar från lärare inhämtas i början av en ny termin och man 

följer sedan upp de förväntningarna mot faktiska resultat i slutet av terminen. Därefter 

jämför man de uppskattade möjligheterna indelade efter etnisk tillhörighet för att om 

möjligt kunna utröna mönster eller återkommande lärarstrategier för att bedöma 

förväntade resultat. Alla de artiklar vi tagit del av som närmare tittat på förväntningar 

från lärare har visat att just etnicitet är en avgörande faktor när det handlar om vilka 

föreställningar lärare skapar för sina elever. Det är till och med så att en av våra artiklar 

inte ens ursprungligen letade efter sociokulturella skillnader i förväntansteorin men 

fick det som svar ändå.  

 

3.1 Metodiska överväganden 

I denna studie får endast vetenskapliga artiklar användas i resultatdelen, något som 

begränsar urvalet av underlag. Det finns ett stort underlag av litteratur som behandlar 

just förväntningar och motivation, men då vi är begränsade till at använda dessa i 

bakgrunden har vi fått sålla fram det material som vi anser är av betydelse. 

Våra artiklar spänner över hela världen och alla är på engelska. För våra studier har 

det inte funnits något behov av att använda material från ett bestämt område. Forskning 

om förväntningar och motivation är allmängiltiga och går att applicera generellt. 

 

3.2 Sökstrategi 

Vår resultatdel bygger på tretton vetenskapliga artiklar. 

Vi har valt att använda oss av databaserna Educational Resources Information Center 

(ERIC) som innehåller artiklar och avhandlingar kopplat till utbildningsforskning och 

det mesta av materialet är författat på engelska. Databasen är skapad av Department 

of Education i Washington D.C.  

PsycINFO innehåller enbart artiklar som är peer-reviewed inom ämnena 

beteendevetenskap och psykisk hälsa. PsycINFO tillhandahålls av American 

Psychological Association vilket är den största organisationen för psykologi i USA.  
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Förväntningar och motivation i skolan skapas på pedagogiska grunder, men har 

psykologiska effekter, och därmed behöver vi kombinera dessa områden.  

Som urvalsstrategi har vi valt att använda oss utav strategiskt urval. Genom denna 

metod har vi valt ut ett kvalitativt urval som ger oss den information vi behöver för 

studien (Forsberg & Wengström, 2013). Vårt urval består utav vetenskapliga artiklar 

som behandlar förväntningar och motivation kopplat till skolan.  

Vetenskapliga artiklar på svenska av kvalitet har vi inte funnit, detta ser vi dock inte 

som något problem då denna forskning är universell och inte bunden till Sverige 

specifikt. Den forskning som Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Kommuner 

och Landsting hänvisar till är dessutom internationell. 

Sökningen har skett uteslutande via databaser på Internet. Davidsson & Patel (2011) 

anser att internetbaserade databaser är att föredra då de innehar en stor mängd artiklar 

och avhandlingar.  

Vi har använt oss utav fritextsökning och de sökord som vi har använt oss utav är: 

 

När vi sökte hos PsycInfo och ERIC så bockade vi att vi endast ville söka fullständiga 

texter som är förhandsgranskade mellan åren 2005-2013. På PsycInfo var det möjligt 

att kategorisera ner på ämne, vilket inte var möjligt på ERIC utan där fick vi avgränsa 

via var artiklarna har publicerats. När vi avgränsat antalet artiklar så letade vi fram 

intressant material via titlarna och deras abstrakt. 

 

PsycInfo:  

”Teacher expectations & students” gav 135 träffar. Genom att sedan även kategorisera 

via ämne kom vi ner till mellan 69 till 3 träffar, och dessa gick vi sedan igenom titlar 

och abstrakter på för att finna lämpligt material.  

”Self-fulfilling prophecies” resulterade i 100 artiklar, men via ämnesavgränsningen 

fann vi mellan 30 och 3 artiklar, genom att lägga till sökordet ”expectancy” fick vi 

fram enbart 6 artiklar som kontrollerades. 

”Student motivation” gav oss 538 träffar som vi avgränsade genom lägga till sökorden 

”school” och ”learning”, vilket resulterade i 213 träffar. Genom ämnesavgränsningen 

kom vi sedan ner till mellan 78 och 4 artiklar. 

”Student motivation & parents” genererade 25 träffar som vi kontrollerade.  

”Parents expectations” och ”school” resulterade i 69 träffar. Genom avgränsningar på 

ämne kom vi ned till mellan 13 och 1. 

 

ERIC: 

”Teacher expectations & students” gav 456 träffar, men med avgränsning på 

publikation, så kom antalet artiklar ned till mellan 16 till 3 artiklar som vi sedan 

kontrollerade om de var lämpliga.  

”Self-fulfilling prophecies” genererade 16 artiklar, vilket vi ansåg inte behövdes 

avgränsas ned mer, utan dessa kontrollerades. 
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”Student motivation” genererade hela 3204 träffar. Med tilläggen ”school” och 

”learning” kom vi ned till 904. Via publikationsavgränsningen kunde vi sedan omma 

ned till mellan 38 och 4 artiklar. 

”Student motivation & parents” resulterade i 205 träffar, genom avgränsning kom vi 

sedan ned till mellan 9 och 1. 

”Parents expectations” och ”school” resulterade i 66 träffar. Med avgränsningen fick 

vi sedan ned antalet till mellan 3 och 1. 

 

 

3.3 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på det sociokulturella perspektivet utifrån två kategorier: 

eleverna och deras föräldrar.  Störst fokus får eleverna. De är den grupp som berörs av 

förväntningarna och som motivationen skapas hos, och det är också här vi har funnit 

mest material. Åldersspannet på eleverna sträcker sig från de första åren i skolan (6-7 

år) till mitten av tonåren (15-17 år). Vi använder oss som sagt av internationell 

forskning, då forskningen om förväntansteorier och motivation inte är fenomen knutna 

till Sverige. 

Vi har tidsmässigt avgränsat oss till 1996 och framåt vad gäller de vetenskapliga 

artiklarna men vår betoning ligger efter 2006 och flertalet utav artiklarna är 

publicerade under 2012 och 2013. Anledningen till att vi sträcker oss tillbaka 18 år 

med en artikel är för att den kan ge oss värdefull data om relationen mellan 

förväntningar och sociokulturella aspekter över tid.  

 

3.4 Benämning elev/student 

Av bekvämlighetsskäl har vi beslutat oss för att enbart använda oss av benämningen 

”elev/elever” istället för ”student/studenter”. Detta för att få en enhetlig benämning 

och inte skapa ett förvirrat intryck genom att använda olika benämningar för en 

studerande individ. 

 

3.5 Referens i andrahand 

Under rubriken ”5.2 Lärarnas/skolans förväntningar och dess påverkan på elevernas 

motivation” så är det första citatet, ”a set of states of necessity, of stimuli and inner 

reasons, of psychic structures that activate and are open, that energize and guide 

behaviour”, en andrahandshänvisning. Cracsner & Serguntu hänvisar i sin artikel till 

Cretu (2006:129) och anledningen till att vi inte hänvisar till Cretu är att Cracsner & 

Serguntu har glömt Cretu i sin referenslista, och våra sökningar på Internet har inte 

kunnat hjälpa oss att få fram vem denna Cretu är. Vi anser att citatet är av sådan 

karaktär att vi inte vill utesluta det på grund av andrahandsreferering.   
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3.6 Självkänsla 

I resultatet under kapitel 4.4 lyfter vi Lawrence & Vimalas (2013) om självkänsla. För 

att tydliggöra definitionen av självkänsla väljer vi här att återge Nationalencyklopedins 

definition: 

 

självkänsla, självuppfattning, inom psykologin en med känslor och värderingar 

förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på 

antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt 

sig eller hur man tror att man uppskattas av andra. 

        NE.se 

 

3.7 Presentation av de vetenskapliga artiklarna 

 Expecting the best for students: Teacher expectations and academic 

outcomes. Författad av Christine Rubie-Davies, John Hattie och senior 

lecturer Richard Hamilton vid Faculty of Education, The University of 

Auckland, New Zeeland. Publicerad i British Journal of Educational 

Psychology nr 76, 2006.  

Artikelns syfte är att granska huruvida förväntningar ställs beroende på etnicitet. 

Studien tittar på nya zeeländska lärares förväntningar och bedömningar av elevers 

läsförståelse och gör en jämförelse med den faktiska prestationen. Studien kunde visa 

att förväntansgraden var högre än den faktiska prestationen bland alla etniska grupper 

förutom för maorier. Författarna fastslår att självuppfyllande profetior opererar bland 

vissa men att dessa är etniskt betingade och lägger därtill att detta fenomen måste 

uppmärksammas och ligga till grund för fortsatt forskning. 

 Teacher expectations, classroom context, and the achievement gap. Studien 

är författad av Clark McKown vid University of Illionois och Rhona S. 

Weinstein vid University of California. Artikeln är publicerad i Journal of 

School Psychology vol 46, 2008.  

Syftet är att jämföra tre utförda studier för att kunna få svar på hur förväntningar skapas 

i ur ett mer socialt perspektiv med tillägget att man vägt in elevernas uppfattningar om 

hur förväntningar skapas. Studien omfattar över 1872 barn i 83 olika klassrum. Studien 

fastslår att förväntningar bottnar i stereotypa uppfattningar rörande etnicitet men 

kommer också med avvikande resultat då det visar sig att klasskonstruktioner påverkar 

lärares förväntningar. Metoden är kvantitativ.  

 

 Early teacher expectations disproportionately affect poor children’s high 

school performance är skriven av Nicole S. Sorhagen vid Department of 

Psychology, Temple University, Philadelphia USA. Artikeln är publicerad i 

Journal of Educational Psychology vol. 105 nr 2, 2013. 

Syftet med studien är att närmare studera lärares under- och överskattning av elevers 

förmågor i matematik, läsförståelse samt språkinlärning samt försöka se en korrelation 

mellan förväntningar och demografiska förutsättningar.  
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 Teacher’s beliefs about former head start and non-head start first-grade 

children’s motivation, performance, and future educational prospects. 

Studien är författad av Allan Wigfield, Alice Galper, Kristin Denton och 

Carol Seefeldt, alla knutna till University of Maryland. Artikeln är publicerad 

i Journal of Educational Psychology vol 91 nr 1, 1999. 

Studiens syfte är att närmare studera 33 lärare i grundskolan och kartlägga deras 

förväntningar på elevernas olika förmågor och framtida utsikter. Intressant med 

studien är att man jämför lärarnas förväntningar på ”nya elever” med förväntningarna 

på de ”gamla”. 

 Some considerations regarding the rapport between motivation-performance 

in primary school. Denna studie är författad av Constantin-Edmond Cracsner 

& Eugenia Sergentu båda vid Institute of Philosophy and Psychology 

”Constantin Eadulescu-Motru”, Cracsner även vid Ecological University in 

Bucharest, båda i Bukarest Rumänien. Publicerad i Procedia Social and 

Behavioral Sciences, 78, 446-450, 2013. 

I denna artikel så har författarna fokuserat på lärarens roll i matematik. 58 deltagare i 

åldern 10-11, 27 stycken i en kontrollgrupp och 31 stycken i en experimentgrupp. Båda 

grupperna följde läroplanen men experimentgruppen fick extra stöd genom psyko-

pedagogiska inslag för att stimulera motivationen, särskilt den kognitiva. Studien 

skedde under tre månader. Som metod har författarna genomfört intelligenstest samt 

”of school knowledge evalutation”. 

 Why does parents’ involvement enhance children’s achievement? The role of 

present-oriented motivation. Författad av Cecilia Sin-Sze Cheung & Eva M. 

Pomerantz vid University of Illinois, Illinois USA. Journal of Educational 

Psychology, Vol. 104, No. 3, 820-832, 2012. 

Författarna vill med denna studie lyfta föräldrarnas påverkan på sina barns motivation 

i skolan. De har följt 274 amerikaner, snittålder 12,78 år, och 451 kineser, snittålder 

12,69 år. Föräldraengagemang skapar motivation, och motivation kan skapas genom 

antingen belöningar eller bestraffningar. Föräldrarnas grundläggande värderingar av 

skolan övergår lätt till deras barn vilket generar positiva eller negativa känslor för 

skolarbetet. Speciellt under tonåren är föräldrarnas stöd extra viktigt. Metoden för 

studien var frågeformulär i fyra omgångar med max sex månaders mellanrum och 

varje tillfälle tog fyrtiofem minuter.  

 Within-person configurations and temporal relations of personal and 

perceived parent-promoted aspirations to school correlates among 

adolescents. Artikelns författare är Willy Lens vid Department of Psychology, 

Catholic University of Leuven,  Leuven Belgien och Unit for Professional 

Training and Service Behavioural Sciences,  University of the Free State, 

Bloemfontein Sydafrika; Aikaterini Michou vid Graduate School of Education, 

Bilkent University, Ankara Turkiet; Athanasios Mouratidis vid Department of 

Psychology, Catholic University of Leaven, Leuven Belgien; Bart Soenens & 

Maarten Vansteenkiste vid Department of Psychology , University of Gent, 

Gent Belgien. Journal of Educational Psychology, Vol. 105, No. 3, 895-910, 

2013. 
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De studerade 880 elever på middle och high school under drygt ett år. Fokus för studien 

var elevernas inre och yttre ambitioner och vad för värderingar som föräldrarna 

försöker överföra. Inre ambition handlar om att utveckla sina talanger, utveckla sin 

person och skapa känslomässiga kontakter; yttre ambition handlar om social status, 

fysiskt utseende och ekonomisk/materiell framgång. Studien har tittat på hur elevernas 

ambitioner relaterar till deras prestationer i skolan samt exempelvis ångest inför prov. 

Datainsamlingen skedde genom frågeformulär  

 Self-concept and achievement motivation of high school students författades av 

Arul A. S. Lawrence & A. Vimala vid St. Joseph College of Education, 

Tirunelveli Indien. Conflux journal of education, Vol. 1, No. 1, 141-146, 2013.  

250 elever i Indien har studerats för att se på relationen mellan självbild och 

prestationsmotivation (strävan att öka sin kapacitet eller aktivitet som kan lyckas eller 

misslyckas). De har jämfört elever i stad, mindre tätort och landsbygd samt skillnader 

mellan könen. Det intressanta i resultatet är att kön, miljö och faciliteter spelar stor roll 

för självbilden och elevernas arbetsinsatser. Som metod för data insamling användes 

frågeformulär.  

 The role of motivation and self-regulation in dropping out of school. Raymond 

Meyers vid Paris West University Nanterre La Défense, Nanterre Frankrike; 

Claude Houssemand & Anne Pignault vid University of Luxembourg, 

Walferdange Luxemburg. Procedia Social and Behavioral Science, 89, 270-

275, 2013. 

Författarna har studerat 46 klasser från sex olika skolor med elever i åldrarna 14-16 

år. Utifrån lärarnas bedömning för hur elevernas framtidsutsikter ser ut skapades ett a-

lag och ett b-lag. Fokus var svaga elevers med risk att hoppa av skolan och hur deras 

motivationsfaktorer ser ut. Kamrater kan påverka motivationen mer än skolan, men 

skolan kan lära ut självkontrollerande förmågor i syfte att få färre elever att hoppa av 

skolan. De har använt ett frågeformulär, som de sedan tvingades revidera till två 

versioner, en längre för de högre presterande eleverna och en kortare för de eleverna 

som ansågs ha risk att hoppa av skolan. 

 Perfectionism in adolescent school students: relations with motivation, 

achievement, and well-being. Skriven av Anna Rambow vid Department of 

Educational Sciences, Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Halle 

Tyskland & Joachim Stoeber vid Department of Psychology, University of 

Kent, Kent Storbritannien. Personality and Individual Differences, 42(7), 

1379-1389, 2007. 

121 elever i åldern 13-14 år har observerats angående deras strävan efter fullkomlig 

perfektion i skolarbetet, detta är relaterat till hoppet om framgång, motivation för 

skolan och skolresultat. Strävan efter perfektion höjer prestationen och ses som normal 

och hälsosam. Den andra sidan är negativa attityder mot misslyckande, hård självkritik 

och känslan av diskrepans mellan förväntningar och resultat. Föräldrarna spelar här en 

stor roll hur deras barn hanterar motgångar. Om de är hårda mot misslyckanden 

riskerar barnen psykisk ohälsa. Data är insamlat via frågeformulär. 

 Secondary school student’s motivation and achievment in combined science. 

Författad av Shean Jen Chow vid Department of Biology, DPM Al-Muhtadee 

Billah College & Bob Chui Seng Yong vid Science Education Academic 

Group, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education., Universiti Brunei 
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Darussalam, Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. US-China Education 

Review B. Vol. 3, No 4, 213-228. David Publishing, 2013. 

Författarna har observerat 324 elever med en genomsnittsålder på 16,4 år gällande 

deras motivation i naturkunskap. Eleverna motiveras via yttre ambition för att kunna 

få ett bra arbete i framtiden, vilket också leder till ångest inför prov vilket drar ner 

deras självförtroende och därmed prestation. Lärarna bör arbete för att göra ämnet mer 

intressant och roligt. Datainsamlingen skedde via frågeformulär. 

 School context, achievement motivation, and academic engagement: a 

longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. 

Jacquelynne S. Eccles vid University of Michigan, Ann Arbor USA & Ming-

Te Wang vid Univesrity of Pittsburgh, Pittsburgh USA. Learning and 

Instruction, 28, 12-23, 2013. 

Skoluppgifter kopplade till elevernas intressen skapar en större motivation för 

skolarbete. Med bra struktur och meningsfulla mål behöver inte eleverna många 

valmöjligheter, faktum är att det är bättre om läraren gör valen om resultatet är val 

baserade på elevernas personliga intressen, än att om eleverna får välja mellan 

alternativ som inte korrelerar med deras personliga intressen. Data samlades in dels 

via frågeformulär och dels tidigare skolresultat. 

 

 Investigating teacher expectations by ethnicity in New Zealand. Studien är 

författad av Elizabeth Peterson, Annaline Flint, Lynda Garrett, Christine 

Rubie-Davies, Lyn McDonald, Penelope Watson och Heather O’Neill vilka 

alla är knutna till School of Learning Development and Professional Practice, 

Faculty of Educaiton, The University of Auckland. Artikeln är publicerad i 

The European Journal of Social & Behavioural Sciences, Vol. 2 250–259, 

2013 

Studien undersöker lärares förväntningar på fyra etniska minoritetsgrupper på Nya 

Zeeland. Studien fastslår att det prestationsgap som tycks finnas har en av sina 

förklaringar i det av lärare förväntar sig olika mycket av elever mer beroende av deras 

etnicitet än deras förmåga. Artikeln gör det tydligt att lägre ställda förväntningar på 

elever leder till mindre möjligheter för dem. Studien är kvalitativt utförd på 12 

grundskolor. 

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra grundläggande individskyddskrav inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav verkar för och skyddar den 

personliga integriteten hos de individer som deltar i vetenskaplig forskning.  

Informationskravet belyser frågan om att alla deltagare i vetenskapliga studier ska vara 

informerade om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Finansiärer, 

offentliggöranden och andra frågor som rör projektet ska vara tillgängliga för 

deltagarna. Deltagarna ska dessutom vara väl medvetna om att deras medverkan är 

frivillig och att det inte existerar något krav på att de är bundna till projektet utan är 

fria att avbryta närhelst de anser det passande.  
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Poängteringen att deltagandet är frivilligt kallas för samtyckeskravet. Detta krav 

innebär att det är forskarens uppgift att insamla alla de former av samtycke som är 

relevant beroende på projektets karaktär. I känsliga frågor av privat eller etiskt känslig 

natur bör samtycke inhämtas från diverse företrädare för deltagare och andra för 

forskningen viktiga uppgiftslämnare. För minderårigas deltagande krävs intyg från 

vårdnadshavare då omyndiga personer kan ha svårt att tillgodose sig den information 

som givits. 

Det tredje kravet kallas för Konfidentialitetskravet vilket innebär att 

forskningsdeltagares identiteter ska förvaras på ett sådant sätt att deras personuppgifter 

inte kan hamna i fel händer. Kravet existerar av den anledningen att etiskt känsliga 

frågor kan variera över tid. Det som kan vara etiskt godtagbart idag är möjligtvis inte 

det i morgon. Personuppgifter ska därtill vara förtäckta om så krävs. Detaljerad data 

kan göra att identiteter kan avslöjas och identifieras. Åtgärder i dessa fall ska verka för 

att försvåra för utomstående att identifiera deltagare. Tystnadsplikt om 

undersökningens alla ingående personer kan förekomma i tveksamma fall. Beslut om 

tystnadsplikt sker aldrig enskilt av forskaren utan fattas i samråd med Ämnesrådets 

etikkommitté. 

Det fjärde och avslutande kravet att deltagaruppgifter enbart får användas för 

forskningsändamål kallas för nyttjandekravet. Det är till och med så att insamlade 

uppgifter inte får användas eller utlånas i icke-vetenskapliga syften. Även myndigheter 

omfattas av detta krav vilket innebär att uppgifter som kan ligga till grund för sociala 

myndigheters ingripande inte får användas mot deltagarens vilja.  

 

3.8.1 Forskningsetisk diskussion 
I denna litteraturstudie kommer vi som författare aldrig i kontakt med respondenterna 

i de artiklar vi tittat närmare på. Vårt forskningsmaterial är inte utfört eller genomfört 

av oss. Det är därför viktigt att vi förhåller oss till hur våra artikelförfattare har 

behandlat de etiska individskyddskraven. 

Sorhagens (2013) urval av deltagare aktualiserade individskyddskravet. Mödrar under 

18 år exkluderades i forskningen precis som deltagare med språksvårigheter gjorde. 

Kravet att kunna tillgodogöra sig med relevant information ansågs inte uppfyllt. Även 

Wigfield (1999) omfattades av det vi kallar för samtyckeskravet. Alla de elever som 

deltog i studien hade föräldrars samtycke precis som Cheung och Pomerantzs (2012) 

och Wang och Eccles (2013). 

Petersons (m.fl 2013) studie startade inte förrän man mottagit ”ethical approval” vilket 

bör tolkas som att deras forskningsetiska dubier granskats i någon instans innan 

projektets början. Vilket råd eller vem som givit klartecken står inte att finna.  

Cracsner & Serguntu (2012) och Chow & Yong (2013) går tydligt igenom i sitt 

metodkapitel hur de har gått tillväga gällandes sina observationer, men de lyfter inte 

fram några etiska perspektiv. Liknande tillvägagångssätt har Rubie-Davies (m.fl 2006) 

och McKown och Weinstein (2008). Likaså Lawrence & Vimala (2013), Rambow & 

Stoeber (2007) och Houssemand (m.fl. 2013) undgår den etiska diskussionen i sina 

metodkapitel. Alla involverar elever via frågeformulär och bör således ha lämnat ut 

information angående premisserna för deltagande och lämnat öppet för eleverna att 

vara med eller inte. I de artiklar där den etiska diskussionen inte är framträdande har 

vi utgått från att de studerade oftast inte varit elever utan lärare, väl medvetna och 
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preparerade att tillgodogöra sig all nödvändig information för att kunna bedöma sitt 

deltagande.  

Med tanke på att Cracsner och Serguntu (2012) observerade 58 elever i åldern 10-11 

som delas in i två olika grupper där den ena gruppen får undervisning som vanligt och 

den andra gruppen får undervisning med specialstöd för kognitiv motivation, utgår vi 

från att forskarna har involverat föräldrarna i processen och vägt etiska dilemman mot 

varandra. Chow & Yongs (2013) observerade elever med en genomsnittsålder på 16 

år angående deras inställning till naturkunskap. Vi utgår från att observationerna 

skedde frivilligt då dessa skedde via enkäter. 

Lens m.fl. (2013) fick godkännande för sin studie av the Research Ethics Board vid 

värduniversitetet. De meddelade alla inblandade att deltagandet var frivilligt, och när 

eleverna skulle fylla i sina enkäter framförde de att det inte fanns några svar som var 

rätt eller fel och att deras svar inte kunde påverka deras betyg. Samt att allt var och är 

konfidentiellt. 

Vårt val att studera forskning gällande förväntningar och motivation gör att ett visst 

konstaterande måste göras angående just det forskningsområdets metodik och 

genomförande. För att kunna bedöma förväntningar i allmänhet och förväntningar på 

vissa etniska grupper i synnerhet ligger det i forskningens själva kärna att deltagarna 

inte är medvetna om att just detta kommer att studeras. Ett sådant avslöjande hade 

exempelvis kunnat alternera lärares inställning och uppskattningar av elevers framtida 

akademiska möjligheter baserade på etnisk tillhörighet. 
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4 RESULTAT 

 

4.1 Du Etnicitet och förväntningar 

Avsikten med Wigfields (m.fl., 1999) studie var att närmare studera förväntningar på 

nytillkomna elever i första klass och jämföra de med de ”gamla” eleverna som tidigare 

gått på den till skolan anslutna förskolan. Det visade sig att skillnaden mellan lärarnas 

förväntningar var marginell när man jämförde den ”nya” och de ”gamla”. De ”gamla” 

eleverna förväntades kunna utföra något mer än de nytillkomna. Intressant blev studien 

när det visade sig att elevers etnicitet var långt mer utslagsgivande. Artikelförfattarna 

kunde visa att inte bara förväntningarna på elevernas resultat vid terminsslutet avsevärt 

var påverkade av elevernas etniska tillhörighet utan även att elevernas uppskattade 

förmåga att tillskansa sig utbildning i ett framtidsperspektiv i allra högsta grad 

uppskattades med etnicitet som grund.  

Förväntningar baserade på etnisk tillhörighet var även återkommande fenomen i 

Petersons (m.fl., 2013) studie utförd på Nya Zeeland. Elevers förväntade läsförmåga, 

oavsett faktisk läsförmåga, var i högsta grad beroende av etnisk tillhörighet. Maoriska 

elever och elever från stillahavsområdet förväntades kunna uppnå betydligt mindre än 

europeiska och asiatiska grupper. Rubie-Davies (m.fl., 2006) resultat visade till och 

med att förväntningar ställda på maorier var de enda som var lägre än faktiska resultat. 

Förtydligande här krävs.   

En sammanställning av lärares uppskattningar av elevers framtida kunskaper gentemot 

elevernas faktiska resultat vid studiens slut visade att maorier var den enda grupp som 

förväntades kunna uppnå mindre än vad de uppnådde. När Rubie-Davies (m.fl., 2006) 

jämförde kunskaperna i slutet av terminen var resultaten lägst av de jämförda men 

ändå över det förväntade. Alla andra etniciteters resultat verkade i motsatt riktning. 

Resultaten var höga men under det förväntade. De höga förväntningarna som ställdes 

mot alla förutom maorierna kunde ha bidragit till de goda resultaten, fastslog 

artikelförfattarna. 

Wigfield (m.fl., 1999) kunde även visa att etnicitet var avgörande i lärarnas 

uppskattningar om elevernas eventuella vänskapsband eleverna emellan. Man 

förväntade sig alltså i den amerikanska studien att elever från spansktalande familjer 

och elever med afroamerikanskt ursprung skulle skaffa sig minde kamrater. Det var 

till och med så att lärarna förväntade sig uppleva mindre yrkesglädje med dessa elever. 

Att goda relationer är en bidragande orsak till goda skolresultat är väl känt och studiens 

resultat visar här att man förväntar sig mindre av vissa grupper när det kommer till 

relationella band. 

Mångfalden av etnicitet i klassrummet har en förmildrande effekt på lärares 

differentierade förväntningar. McKown och Weinstens (2008) kunde visa i sina tre 

jämförande studier att ju mer etniskt heterogena klasserna var desto mindre var 

differensen i förväntningar baserade på etnicitet. Det ska tilläggas här, vilket också 

artikelförfattarna gör, att detta talar emot att förväntningar bottnar i etnicitet utan 

snarare skapas i mer komplexa verkligheter. Resultatet är intressant. 

Studiens generella resultat är i linje med övrig forskning men artikelförfattarna 

utrycker försiktigt att deras studie visade att 
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In highly diverse classroom /…/ teacher expectations were very similar for children from different 

ethnic groups with similar records of achievement. These findings suggest that ethnic diversity within 

classrooms enables teacher bias when teachers create climates characterized by high differential 

treatment of high and low achievers  

McKown & Weinstein, 2008, s. 256 

 

Det är alltså viktigt att man i forskningen inte stirrar blint på etnicitet och förväntningar 

som en isolerad del av ett större problem. McKowns och Weinsteins (2008) resultat 

talar för att lärares uppfattningar och grad av förväntningar bör ses i det särskilda 

komplexa klassrummet. Klassrummet måste ses ur ett flertal kontextuella perspektiv 

och man måste noga beakta den specifika skolmiljöns alla särdrag. Från klassrummens 

mångfald till lärares bemötande av låg- och högpresterande elever.   

 

4.1.1 Konsekvenser 

Lärares differentierade förväntningar kan verka på flera vis. Förväntningar grundade 

på etnicitet kan förverkliga avstånd och olikheter som ursprungligen aldrig har 

existerat och på så vis skapa olikheter ur intet. Det kan som Sorhagen (2013) visade få 

långtgående konsekvenser när vissa elever förmås nå nya höjder medan andra 

begränsas i någon form av status quo. Hennes forskningsresultat gör att antagandet att 

förväntningar kan omöjliggöra ett rimligt kunskapssprång och i längden kan begränsa 

vissa elevers möjligheter, inte är orimligt.   

Om det är så att höga eller låga förväntningar är bidragande orsaker till 

kunskapsinhämtande och dessa förväntningar skapas på felaktiga grunder eller 

medieras olika kan det skapas olikheter. Det finns farhågor med dessa konstruerade 

kunskapsgap i just det att de eventuellt kan skapas, inte av elever utan av lärare 

(McKown & Weinstein, 2008). Sorhagen (2013) kunde med tydlighet visa att de 

förväntningar som ställdes tidigt i elevernas liv fick långtgående effekter som endast, 

enligt henne, kunde karakteriseras som självuppfyllande profetior.  Dessa slutsatser 

kunde hon dra efter det att hennes forskning visat att förväntningar ställda och 

konstaterade i första klass efterlevdes vid 15 års ålder. Antagandet att lärarna var 

profeter och kunde se framtidens bistra utsikter för vissa kändes för henne orimligt. 

Det var snarare så att förväntningarna fungerade som självuppfyllande profetior. De 

tidiga förväntningarna av lärarna fungerade antingen som motiverande uppskattningar 

eller som oproportionerliga begränsningar.  

Två av våra artiklar är utförda på Nya Zeeland och det är också så att landet tidigt har 

belyst de problem som rör förväntningar baserade på etnicitet. Petersons (m.fl., 2013) 

drar slutsatsen att trots myndighetsbeslut och tillsatta åtgärder verkar fortfarande 

samma differentierade förväntningar. Däremot fanns det ljuspunkter inom 

matematikundervisningen. Deras studie kunde visa att arbetet med att medvetandegöra 

lärarkåren om nämnda problem visat sig bära frukt. 

However, the finding that there was no such differentiation in mathematics is 

heartening. It suggests that teachers’ expectations in mathematics were based on 

achievement rather than on ethnicity, and probably on prior achievement 

information  

Paterson m.fl 2013 s, 256 

Resultatet visar att det är fullt möjligt att frångå något som verkar förhärskat sig enligt 

forskningen. Paterson (m.fl., 2013) ser detta som en ljuspunkt i det mörker som verkar 

råda. Om det är fullt möjligt att inom matematikundervisningen att ställa höga krav på 
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alla elever oavsett sociokulturell bakgrund finns det ingenting som borde omöjliggöra 

detta inom andra ämnen.  

Språkundervisning, vilket också är det ämne man tittar närmare på i våra artiklar 

rörande förväntningar och etnicitet, är beroende av elevernas omgivning i högre grad 

än matematikkunskaper. Elever från minoritetsgrupper kommer ofta från hem som är 

socioekonomiskt utsatta vilket gör resurser för kunskapsinhämtning än mer knappa. 

Paterson (m.fl., 2013) menar att dessa elever har hört en miljon mindre ord vid 

skolstart vilket gör att ett eventuellt kunskapsgap redan kan vara etablerat. Paradoxen 

ligger just här. När kunskapsgapet ska förminskas sker det motsatta. De elever som 

redan av olika skäl ligger efter och av den anledningen redan har flera olika berg att 

bestiga är också de som hämmas av stereotypa föreställningar. Forskningen verkar visa 

att de lägre ställda förväntningarna på dessa elever cementerar det tillstånd som det 

ska förändra till det bättre. 

 

 

4.2 Föräldrarnas förväntningar och påverkan för 
elevernas motivation 

Motivation beskrivs som ”a set of states of necessity, of stimuli and inner reasons, of 

psychic structures that activate and are open, that energize and guide behaviour” 

(Cracsner & Serguntu, 2013:447). 

Elever är inte isolerade för enbart skolans påverkan, i hemmet finns deras föräldrar 

som spelar en grundläggande roll för elevernas skolmotivation. Föräldrar som 

engagerar sig i deras barns utbildning skapar en plattform för ökad kunskapsinlärning 

och därmed bättre skolresultat (Cheung & Pomerantz, 2012). Forskning visar här att 

höginkomsttagare tenderar att ha högre förväntningar på sina barn än låginkomsttagare 

(Sorhagen, 2013). 

Den motivation som skapas via föräldrarnas engagemang kallas föräldrarorienterad 

motivation (”parent-oriented motivation” (Cheung & Pomerantz, 2012:820)) och 

baseras på barnens vilja att tillfredsställa sina föräldrar, vilket de kan göra på olika sätt. 

Dels kan den föräldrarorienterade motivationen skapa positiva mål, belöningar (en 

present, uppmuntran, pengar etcetera); men den kan också skapa negativa mål, risken 

för straff (privilegier som dras tillbaka) (Cheung & Pomerantz, 2012). 

Föräldrarnas ambitioner med livet påverkar deras barn, speciellt vad det är föräldrar 

och deras barn vill uppnå med livet. Lens m.fl. (2013) har identifierat vad de kallar 

inre ambition (”intrinsic […] aspirations” (Lens m.fl., 2013:895)) och yttre aspiration 

(”extrinisc aspirations” (Lens m.fl., 2013:895)).  

Inre ambition handlar om att utveckla sina egna talanger, att växa som person och att 

skapa och vårda meningsfulla relationer. Att vara en del av samhället och bidra till 

dess framgång kan vara en del i detta. Yttre ambition handlar istället om ekonomisk 

framgång, materiell vinning, popularitet och att vara attraktiv. Att inneha en hög social 

status kan vara en del av ambitionerna (Lens m.fl., 2013). 

Föräldrar påverkar sina barn, och deras påverkan spelar en avgörande faktor för deras 

barns hälsa. Elever som visar en hög grad av yttre ambition visar tecken på låg 

altruism, mer manipulation, mer fördomar och fler symptom på depression. Det skapar 

dessutom en större tävlingsinstinkt vilket skapar en press och stress som påverkar 
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skolresultaten negativt (Lens m.fl., 2013). Om föräldrarna förväntar sig de bästa 

resultaten och tydligt visar missnöje när deras barn inte lyckas så skapar föräldrarna 

en miljö där deras barn riskerar psykologisk missanpassning, somatiska besvär och 

depressiva symptom (Rambow & Stoeber, 2007).  

Som motsats visar elever med hög inre ambition på större självuppfyllelse, mer 

vitalitet och färre symptom på depression. Inre ambition är mer i klang med de basala 

psykiska behoven av autonomi, kompetens och samhörighet (Lens m.fl., 2013). I och 

med föräldraorienterad motivation så speglar föräldrarnas mål på barnen. Om det är 

positiv motivation så kan dessa mål socialiseras in hos barnen så att de uppfattar målen 

som sina egna, personliga, och därmed som att de har större frihet att välja själva, 

vilket stärker deras autonomi och tro på sig själva (Cheung & Pomerantz, 2012). 

Många elever ansåg att deras motivation var deras egen, när den i själva verket var 

föräldraorienterad. De har då övertagit sina föräldrars mål genom 

socialisationsprocessen. Föräldrar som dessutom stöttar sina barn att vara sig själva 

och ta egna beslut manipulerar omedvetet barnen att anta föräldrarnas mål och se dem 

som sina egna (Cheung & Pomerantz, 2012). 

 

Therefore, parent-oriented motivation may provide children with a particularly 

meaningful sense of purpose as they feel that they are working to fulfill the goals 

of central figures in their lives. 

     Cheung & Pomerantz, 2012:829. 

 

4.3 Elevernas motivation i lägre ålder 

Talang ses som den första basen för skolförmåga och motivation som den andra. 

Läraren har en grundläggande roll i elevernas lärande och måste uppmuntra elevernas 

talangfulla sidor för att skapa motivation till att göra sitt bästa (Cracsner & Serguntu, 

2013). 

I en studie av Sorhagen (2013), som presenterats ovan, har hon följt lärarnas 

förväntningar på barnen i första årskurs i matte, språkkunskaper och grundläggande 

läsförståelse och hur utfallet sedan slog ut när de var femton år gamla. Hon tittar på 

elevernas demografiska bakgrund och jämfört låg- och höginkomsttagarfamiljer med 

varandra för att se om det finns skillnader i elevernas prestationer baserat på 

socioekonomiska skillnader. 

Redan från årskurs ett får elever från välbärgade familjer i snitt mer uppmärksamhet 

från lärarna än elever från familjer med låg inkomst, dessutom satte lärarna upp högre 

förväntningar på de barnen som kom från familjer med hög inkomst. Konsekvensen 

av detta är att barnen från lägre samhällsklasser redan från ruta ett befinner sig långt 

ner på lärarnas ambitionslista. Till följd av detta låg många av dessa elever redan i 

årskurs tre efter i matte jämfört med eleverna från högre samhällsklasser, då dessa fick 

mer hjälp och stöd av lärarna (Sorhagen, 2013).  

Baserat på elevernas kunskaper i första årskursen skulle lärarna sedan uppskatta hur 

deras förmågor kommer att ha utvecklat sig när de fyllt 15 år. Resultatet visar att i 

matte och språkkunskaper fick de elever som lärarna hade höga förväntningar på 

genomslag på elevernas förmåga, oavsett vilken samhällsklass de tillhör. Om lärarna 

istället hade låga förväntningar så slog detta hårdast mot elever från lägre 



25 

 

samhällsklasser. När det gäller grundläggande läsförståelse så spelade samhällsklass 

ingen roll, de som placerades i grupper för starka läsare blev starka läsare, och vice 

versa (Sorhagen, 2013). 

Under- and overestimation of early math and language abilities […] seemed to 

have a more meaningful effect on students from lower income families […] that 

teachers’ underestimation of poor children’s academic abilities may be one factor 

that contributes to the persistent and worrisome gap in achievement between 

children from different socioeconomic backgrounds.  

      Sorhagen, 2013:475. 

        

Vi kan å andra sidan se att om lärarna hade högre förväntningar på elever från lägre 

samhällsklasser så fick dessa oproportionerligt stora positiva effekter på deras lärande 

i matte och språkkunskaper. Läraren har här en stor makt att hjälpa eleverna (eller 

stjälpa) att skapa självuppfyllande profetior genom att tro (eller inte tro) på eleverna 

och deras kunskaper (Sorhagen, 2013). 

Cracsner & Serguntu (2013) jämförde istället två grupper i matematik som båda hade 

goda förutsättningar för studier, men där ena gruppen fick extra stöd i form av 

psykopedagogiska inslag för att stimulera motivationen (speciellt den kognitiva).  

Som vi skriver i första stycket till detta kapitel så spelar läraren en stor roll för 

elevernas inlärning. De som fick extra stöd utvecklade också sina förmågor i 

matematik i snabbare takt än de som inte fick det extra stödet (Cracsner & Serguntu, 

2013).  

The theoretical, methodological and practical implications must consist of: 

synthesizing information, attractive communication of knowledge, didactic 

simulation and modulation etc. 

     Cracsner & Serguntu, 2013:450 

 

4.4 Elevernas motivation i tonåren 

Under tonåren sker väldigt mycket för individen både fysiskt och psykiskt, här läggs 

grunden för vem vi kommer att utvecklas till. Därav är tonåren en väldigt viktig och 

känslig period. Många forskare anser att självkänslan är det centrala temat i livet och 

att den påverkar i princip allt, positivt som negativt (Lawrence & Vimala, 2013). 

Motivation och inlärning korrelerar starkt med varandra och självkänslan påverkar 

individens motivation och vilja till inlärning. Vissa studenter drivs av att inhämta 

kunskap som de vet att de kommer att ha användning av senare (inre ambition (Lens 

m.fl, 2013)) medan andra individer behöver morötter för att motiveras (yttre ambition 

(Lens m.fl., 2013)). Med bra självkänsla vet eleven om sina styrkor och svagheter, och 

kan därmed på ett bättres sätt utveckla sina styrkor och hantera sina svagheter 

(Lawrence & Vimala, 2013). 

Lawrence & Vimala (2013) fann att elever i städerna hade högre självkänsla än elever 

som bodde och gick i skola på landsbygden eller i mindre tätort, en del i detta kan vara 

att eleverna i städerna ofta har bättre faciliteter och utrustning. De kunde även se att 

elever i skolor utan statligt finansiellt stöd hade högre självkänsla, de kommer från 

familjer med stabil ekonomi som lan ge dem goda förutsättningar för lärande och 

personlig utveckling. 
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På landsbygden arbetar däremot eleverna hårdare, något som antagligen har att göra 

med att de inte har samma förutsättningar som eleverna i städerna och därmed arbetar 

hårdare. Lawrence & Vimala (2013:141-145) benämner detta som ”achievement 

motivation”. Men skolor utan finansiellt stöd uppvisar högre ’achievement 

motivation’, detta beror på att eleverna får mer stöd från skolan för att kunna arbeta. 

En skillnad mellan könen kunde också uppvisas. Tjejer har både högre självkänsla och 

högre ’achievement motivation’ än killar. De arbetar hårdare, är mer intresserade av 

studierna samt att de distraheras mindre av exempelvis tekniska objekt (Lawrence & 

Vimala, 2013). Dock har forskning i naturkunskap visat att tjejer är mer ängsliga inför 

prov än killarna, resultaten är dock liknande. Alla elever upplevde stor ångest inför 

proven, och denna ångest skapar negativ inverkan på elevernas prestation då den 

underminerar deras självförtroende (Chow & Yong, 2013).  

”From the present study it is found that the self-concept and achievement motivation 

of high school students is moderate” (Lawrence & Vimala, 2013:145). Lärare måste 

kunna ge eleverna rätt verktyg samt skapa en undervisningsmiljö där det är intressant 

och roligt att lära sig (Chow & Yong, 2013) och som bygger på elevernas personliga 

intressen (Eccles & Wang, 2013).  

Genom tydliga och meningsfulla aktiviteter från läraren ökar delaktigheten i 

skolarbetet från eleverna och det skapas en mer positiv skolmiljö. Det behöver heller 

inte skapas mer motivation för att eleverna får valmöjligheter. Om valen är 

ointressanta så genererar inte valet motivation, utan då är det bättre om läraren gör val 

som återspeglar elevernas mål och intressen. Elevernas proximala utvecklingszon är 

starkt kopplat till deras akademiska färdigheter. Mycket frihet gynnas de med hög 

akademisk färdighet medan de med lägre akademisk färdighet behöver mer socialt 

stöttande strukturer. Läraren måste hitta en balans mellan det akademiska och det 

sociala; läggs för mycket fokus på det akademiska så riskerar läraren att skapa en miljö 

där eleverna är oroliga för att begå misstag, om fokus istället ligger för mycket på det 

sociala så riskerar läraren att tappa elevernas engagemang i skolarbetet (Eccles & 

Wang, 2013). 

Dessutom spelar kamraternas påverkan stor roll. Om kamraterna i umgängeskretsen 

ser negativt på studier så påverkar det i större grad om kamraterna ser positivt på 

studier. Om individen då dessutom lätt påverkas av grupptryck så kan detta få negativa 

konsekvenser för individens skolresultat (Houssemand, Meyers & Pignault, 2013). 

 



27 

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Förväntningar 

  

Våra artiklar om förväntningar är rörande överens om att just förväntningar skapas, 

formas och förmedlas olika beroende på faktorer som ibland inte är för eleverna 

påverkbara.  

Petersons (m.fl., 2013) studie kunde visa att förväntningar på elever i läsförståelse inte 

var baserade på faktisk läsförmåga eller kunskaper i språk utan på etnicitet. 

Förväntningar på elever i matematik visade ett annat resultat vilket är intressant. Om 

förväntningar inom matematik är gränsöverskridande och lika för alla finns principiellt 

inget hinder för att detta skulle kunna ske i andra ämnen. Läsförståelse må vara ett 

speciellt krävande ämne där etniska minoriteter av särskilda skäl inte har eller har haft 

möjlighet att förvärva de kunskaper som möjliggör högre betyg (Peterson, m.fl., 2013). 

Men det finns ingen anledning att förvänta sig mindre av dessa elever, än mindre att 

betrakta alla individer inom denna grupp som en och samma person med samma 

förutsättningar och behov.  

Det är till och med kontraproduktivt visar våra forskningsresultat att förvänta sig 

mindre av de elever som ”ligger efter”. Detta är intressant. Vi har i våra artiklar inga 

hänvisningar till uppfattningen om att för höga förväntningar kan skada eller hämma 

kunskapsinhämtning. En uppfattning som vi båda stött på och som verkar vara en 

instruktion i tiden. Det var i och för sig inte detta vi skulle undersöka men det blir 

relevant för vår litteraturstudie då för höga förväntningar på dessa elever skulle kunna 

vara gynnande. Peterson (m.fl., 2013) menade att de lägre ställda förväntningarna på 

maorier i någon mening kunde förklara denna grupps lägre resultat. Varför inte ställa 

för höga förväntningar? Vidare sondering av forskningen svarar säkerligen på denna 

fråga. Vi har den inte. 

McKown och Weinsteins (2008) artikel påvisade en rad omständigheter som påverkar 

lärarens, i vanliga fall, etiketterande förväntningar. Deras resultat och 

sammanställning kunde visa att hur problematisk verkligheten än verkar vara finns det 

variabler som påverkar och förmildrar det som tycks allmänrådande. Lärarnas 

förhållningar till låg- och högpresterande elever påverkade de annars normativa 

förväntningarna precis som klassen särdrag gjorde. Artikelförfattarna manade till en 

viss försiktighet i att inte dra för hastiga slutsatser inom forskningen samt poängterade 

förväntningsteorins komplexitet då hela skolmiljön måste ses ur ett flertal kontextuella 

perspektiv.  

Det blev däremot problematiskt och mindre försiktigt när Wigfield (m.fl., 1999) kunde 

visa att lärares förväntningar på elevers kamratliga förmågor skilde sig beroende på 

vilken etnisk grupp eleverna tillhörde. Förutom att framtida studier inte uppskattades 

utefter prestationer och kunskaper utan med en förtäckt, kanske omedveten, 

hänvisning till deras etnicitet, visade alltså Wigfield (m.fl., 1999) att relationer 

eleverna emellan kunde förutspås utefter kulturell och etnisk tillhörighet. 

Förväntningarna verkade här vara ställda utan verklighetsförankring. 

Även Rubie-Davies (m.fl., 2006) kunde visa att maoriernas resultat långt ifrån 

speglade den verklighet förväntningarna menade att de befann sig i. Just detta är det 
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som är kärnan i den forskningen vi tagit del av. Om förväntningar skapas, av lärare 

och pedagoger, baserade på begränsad, ögonblicklig och fördomsfull information 

föreligger en risk att dessa förväntningar inte bara skapas och konstrueras på 

missvisande och felaktiga premisser utan även att de efterlevs (Jenner, 2004; Rubie-

Davies, 2008; Sorhagen. 2013). Då aktualiseras den självuppfyllande profetians största 

farhågor och får de vingar som Jussim & Harber (2005) varnat för. 

  

5.2 Motivation 

 

Ett genomgående tema i den forskning som vi har redovisat är motivation. Olika 

faktorer och aspekter lyfts fram såsom ambition, föräldrar, kamrater med mera. 

Motivation är det som driver oss framåt, och om vi tappar motivation så avstannar vi, 

därmed är motivation en otroligt viktig del av arbetet i skolan. Detta är en svår 

balansgång för läraren att förhålla sig till. 

 

Eccles & Wang (2013) påpekar att olika elever behöver olika strukturer för att 

motiveras i undervisningen, vissa behöver mer akademiska strukturer och andra mer 

sociala. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(skolverket.se) står att läsa: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. 

                       

                                                                                                                            Skolverket.se 

 

Som lärare ska du stimulera individerna till inlärning, och tillsammans med hemmen 

utveckla eleverna.  

 

Som Lawrence & Vimala (2013) tar upp så innebär tonåren stora känslomässiga 

förändringar som lärare, och främst föräldrar, måste förhålla sig till. Under denna 

period tappar eleverna mycket av motivationen i skolan just för att det är så mycket 

runt omkring deras person som utvecklas. Av den anledningen ställs det extra stora 

krav på lärarna som undervisar tonåringar, att kunna skapa en undervisning som 

kopplar an till elevernas personliga intressen (Eccles & Wang, 2013) och som även i 

vissa aspekter är rolig (Chow & Yong, 2013). Det är då också viktigt att föräldrarna 

visar intresse och stöttar sina barn i skolarbetet (Cheung & Pomerantz, 2012). 

Om det är motigt i skolan och mycket stress runtomkring samtidigt som eleven drivs 

av yttre ambitioner (Lens m.fl., 2013) och har föräldrar som använder sig av negativ 

föräldraorienterad motivation riskerar eleven att dessutom må väldigt dåligt både 

fysiskt och psykiskt (Cheung & Pomerantz, 2012). Med detta vill vi visa på vilken 

bredd av individer som läraren har att hantera, och att det är svårt att skapa motivation 

för alla varje dag. 

Sorhagen (2013) presenterar i sin artikel att elever från stabila socioekonomiska 

familjer sannolikt har mer utbildade föräldrar och därmed större möjlighet till stöd i 

hemmet för skolan. Detta innebär att elever från svaga socioekonomiska familjer i 
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större utsträckning har sämre möjligheter till positiv/utvecklande föräldraorienterad 

motivation. Om eleven då dessutom har en annan etnicitet än majoriteten visar vår 

litteraturstudie att motivationsfaktorerna antagligen vilket kan ha samröre med de 

lägre ställda förväntningarna på dessa elever (Rubie-Davies m.fl., 2006; Peterson 

m.fl., 2013). Som Sorhagen (2013) påpekar skapar många lärare profetior om eleverna 

som blir självuppfyllda, som både hjälper och stjälper de mest utsatta eleverna. Dock 

är det kamraterna själva som har en väldigt stor påverkan, och återigen är det främst 

kamrater som inte tycker om skolan som påverkar mest (Houssemand m.fl., 2013). 

Och detta är ett område där lärare och föräldrar har lite påverkan. 

 

5.3 Pedagogiska reflektioner och implikationer 

 

Strax över 40 år av studier har visat att pygmalioneffekter existerar om än i varierande 

grad. Tidvis kan och har forskningsresultaten avvikit i mindre frågor men som Jenner 

(2004) konstaterar finns inga större meningsskiljaktigheter om förväntningars 

påverkan. Alla våra artiklar om förväntningars betydelse har odelat varit eniga i frågan 

om förväntningsteorins existens. Däremot råder oenighet rörande frågor om vilken 

betydelse man kan tillskriva pygmalioneffekter (Hattie, 2009).  

Vårt resultat från artiklarna kan däremot visa att lärares förväntningar baserade på 

etnicitet, sociokulturell och socioekonomisk bakgrund är en realitet. Detta är något 

problematiskt då det finns en direkt korrelation mellan förväntningar och motivation 

vilket således påverkar elevers skolgång. 

Som Jenner (2004) påpekade har vi alla som individer en benägenhet att skapa oss 

sammanhang och förväntningar. Det är i yrkesrollen som lärare detta blir 

problematiskt. Om pygmalioneffekter förmår vissa elever att höja sina resultat 

respektive sänka dem blir den logiska slutsatsen att lärare är mer involverade i elevers 

misslyckanden än vad som är önskvärt. Om det dessutom visar sig att förväntningar, 

omedvetna eller inte, baseras på vilken etnisk tillhörighet elever har blir det i det 

närmaste rysligt. Då står lärarens agerande i direkt motsats till vad lärarens uppgift är, 

nämligen att bistå alla elever efter deras individuella behov. Elevernas utgångsläge bör 

inte spela roll, vilket SKL (2011) påpekar.  

Skolinspektionen (2010) och Skolverkets (2009) rekommendationer handlar i stort om 

att låga förväntningar inte är önskvärt utan höga förväntningar ska ställas på alla. Vi 

menar att detta möjligtvis inte är tillräckligt utan det krävs, som Peterson m.fl., (2013) 

påpekar att Nya Zeeland gjort, ytterligare information och tydliggöranden. Om det är 

så att lärares förväntningar bottnar i generaliserade uppfattningar med elevers 

kulturella grupptillhörighet som grund bör det också nämnas i våra myndigheters 

publikationer. Det verkar som att detta är någonting man duckar för eller inte 

tillräckligt uppmärksammar och förtydligar. Vi kan inte dra några andra slutsatser än 

så. 
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5.4 Slutsats 

Vi kan konstatera att låga förväntningar slår väldigt hårt mot elever från svåra 

socioekonomiska förhållanden, och att lärare tenderar att ha lägre förväntningar på 

elever från just sämre socioekonomiska förhållanden och elever med annan etnicitet 

än majoriteten. Vi kan också konstatera att om läraren har höga förväntningar på elever 

från svara socioekonomiska förhållanden, så gynnas de väldigt mycket. Förväntningar 

skapar motivation, men det krävs mer än förväntningar för att motivera eleverna. 

Speciellt eftersom forskningen visar att eleverna påverkas av föräldrarnas attityder till 

skolan och deras möjlighet till att få hjälp med skolarbetet hemma. Höginkomsttagare 

är ofta mer välutbildade och har bättre möjlighet att hjälpa sina barn med studier, vilket 

ger dem ett försprång. Då måste undervisningen konstrueras så att alla elever har 

samma möjligheter att uppnå målen, genom motivation och goda förväntningar. 

Föräldrarengageman, undervisning som är kopplad till personliga intressen och att 

göra lärandet roligt är tre centrala aspekter för motiverande undervisning. 

Den ultimata lösningen är inte att sätta upp höga förväntningar på alla elever och tro 

att det ska öka deras motivation i strävan efter goda skolresultat. Höga förväntningar 

är bra men får inte trivialisera och vara det stora svaret på något så komplext som en 

god lärandemiljö.  

 

5.5 Avslutning 

Good (1987) beskrev tydligt när självuppfyllande profetior har bäst chans att uppfyllas 

och slå in. Han menade att barn och ungdomar som kommer nya till skolan och är 

främmande för sina lärare respektive pedagoger bäst befinner sig i position att dra 

fördel av pygmalioneffekter. Det blir en nystart om man så vill, fri från förutfattade 

meningar och förväntningar. När ungdomarna från den invandrartäta stadsdelen 

Kroksbäck flyttade in i det välbärgade Limhamns skolkorridorer fick det nästan 

sagolika effekter. Andelen elever som gick ut med gymnasiebehörighet steg från 55-

60 procent till 80 vilket är en remarkabel ökning.    

När Lärarnas Nyheter (2011) var ute i Limhamn och intervjuade lärare och rektorer 

hade projektet, eller det oplanerade experimentet, avslutats och man lät summera det 

hela:  

En del av lärarna skulle ha velat fortsätta arbeta med mera blandade klasser. Andra 

ville det inte. Sedan i höstas är Kroksbäcksskolan nyrenoverad och har börjat ta 

emot sjätteklassare igen. Linnéskolan tog denna gång inte emot några barn från 

höghusen på andra sidan stora vägen — den som rektor Johan Revemark beskriver 

som en mental mur.  

Lärarnas Nyheter 2011-03-25 

Vi är i våra framtida roller som lärare numera väl medvetna om att förhastade 

föreställningar om elever är mentala murar värdiga att raseras.  
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