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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om lärarens förvänt-

ningar på elevernas målsättning och prestationer har betydelse för elevernas betyg. Syftet var 

även att undersöka eventuella skillnader i uppfattningar om lärarens förväntningar utifrån kön, 

årskurs och gymnasieprogram. Förväntningarna studerades utifrån det centrala innehållet i äm-

nesplanen för idrott och hälsa. Studien var en kvantitativ undersökning, med en egenkonstrue-

rad enkät. Deltagarna i undersökningen studerade på två gymnasieskolor i södra Sverige, med 

både män och kvinnor i samtliga årskurser, och som var från både högskoleförberedande- och 

yrkesprogram. Den insamlade empirin har bearbetats i SPSS och analyserades med hjälp av 

Chi2-test. Den teori som använts i studien var Pygmalioneffekten. Resultatet visade att gymna-

sieelever uppfattar att dessa förväntningar hade betydelse för elevernas betyg. Eleverna uppfat-

tade även att kön, årskurs och gymnasieprogram hade nästintill ingen betydelse för lärares för-

väntningar på elevernas prestationer i ämnet idrott och hälsa. Resultatet i studien tyder på att 

Pygmalioneffekten kan ses som ett redskap i ämnet idrott och hälsa. Lärare som har höga för-

väntningar på elevernas prestationer kan skapa möjligheter för eleverna att utveckla intresse, 

motivation, engagemang och positiva resultat i detta ämne.  

 

Nyckelord: lärares förväntningar, gymnasieelevers prestationer, betyg, Pygma-

lioneffekten, samt idrott och hälsa 
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1. Inledning 
 

Lärares förväntningar kan ha en påverkan på elevers skolprestationer. Detta framförde Robert 

Rosenthal och Lenore Jacobson (1968) i och med ett experiment de gjort. Syftet med experi-

mentet var att undersöka lärares förväntningar på elevernas prestationer i skolan. Elevernas 

intelligens och deras förutsättningar att utveckla sin prestationsförmåga testades. Rosenthal och 

Jacobson berättade för läraren efter avslutat test vilka elever som hade bäst förutsättningar för 

en framgångsrik utveckling angående prestationsförmågan. Dessa elever fick vid ett senare till-

fälle utföra samma experiment igen. Resultatet visade att de elever som presenterades ha bättre 

förutsättningar att utveckla prestationsförmågan, även hade det denna gång. Läraren hade dock 

inte funderat eller reflekterat över experimentets syfte, och därmed inte heller sin egen inverkan 

i experimentet. Läraren hade inte fått information om att de elever som presenterats ha de bästa 

förutsättningarna, enbart valts slumpmässigt och därmed har forskarna frångått vad det första 

testtillfället visade (Karlsson, 2007; Rosenthal & Jacobson, 1968). 

 

På senare tid har även Skolinspektionen (2010; 2012) intresserat sig för hur lärares förvänt-

ningar kan ha en inverkan på elevernas skolprestationer. Resultatet visar att många lärare enbart 

har höga förväntningar på ett fåtal elever, på deras prestationsförmåga (ibid), vilket påverkar 

utformningen av undervisningen. Undervisningen bidrar inte till att eleverna utmanas och där-

igenom minskar möjligheterna att nå de högre kunskapsmålen. I de situationer en lärare har 

höga förväntningar på elevernas prestationer ökar möjligheterna till kunskapsutveckling, samt 

att nå ett högre betyg. Har läraren däremot låga förväntningar på elevernas prestationer, mini-

meras chanserna till kunskapsutveckling och att nå ett högre betyg. Resultatet visade även att 

var tionde elev upplever att lärarna tror att eleverna är inkompetenta inom vissa ämnesområden, 

samtidigt som var fjärde lärare framför att de inte tror på elevernas förmåga att nå kunskaps-

målen (Skolinspektionen, 2012). Det framkommer även att både lärare och rektorer upplever 

att deras förväntningar inte har betydelse för elevernas skolprestationer, utan förklarar att det 

är andra faktorer utanför skolan som påverkar elevernas betyg. Exempelvis omotiverade elever, 

familjen, orten eller stökig klass. Skolans inställning är även att det räcker att eleverna når upp 

till lägsta godkända betyget, vilket gör att elevernas kunskapsutveckling hämmas (Skolinspekt-

ionen, 2010).  
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Lärare har skyldighet att följa rådande läroplan; läroplan, examensmål och gymnasiegemen-

samma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11), där det står att skolans uppdrag är att skapa 

möjligheter för alla elever till lärande och utveckling, oavsett deras förutsättningar. Anled-

ningen var för att eleverna åtminstone ska kunna nå det lägsta betyget för godkänt, men också 

ge eleverna möjlighet till att nå något av de högre betygen (Skolverket, 2011). En av de viktig-

aste faktorerna för att elevernas lärande och kunskapsutveckling ska gynnas är lärarens förvänt-

ningar. Har läraren höga förväntningar på elevernas prestationer, främjas elevernas prestations-

förmåga (Skolinspektionen, 2010). 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om lärarens förvänt-

ningar på elevernas målsättning och prestationer har betydelse för elevernas betyg. Syftet är 

även att undersöka eventuella skillnader i uppfattningar om lärarens förväntningar utifrån kön, 

årskurs och gymnasieprogram.  

 

Uppsatsen utgick från följande frågeställningar: 

o Finns det samband mellan gymnasieelevers uppfattningar om deras betyg och lärares 

förväntningar på deras a) målsättning och b) prestationer?  

 

o Vilka skillnader finns mellan gymnasieelevers uppfattningar om lärares förväntningar 

på deras prestationer utifrån a) kön, b) årskurs och c) gymnasieprogram?  

 

Studiens syfte och frågeställningar har sin utgångspunkt i det centrala innehållet i ämnespla-

nen för idrott och hälsa. 
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2. Bakgrund 

Nedan behandlas de begrepp som är centrala för denna undersökning, Läroplan GY11 och för-

väntningar.   

 2.1. Läroplan GY11 

Gymnasieskolan, lärare och övrig personal ska förhålla sig till den aktuella läroplanen i skol-

verksamheten: läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 (GY11). Läroplanen är uppdelad i fyra avsnitt, skolans värdegrund och uppgifter, över-

gripande mål och riktlinjer, examensmål för alla nationella program, samt gymnasiegemen-

samma ämnen. Läroplanen ger information, stöd och styr lärare i hur de ska bedriva undervis-

ningen och utforma arbetsuppgifter, samtidigt som det ska utgöra grunden för lärares förhåll-

ningsätt till yrkesrollen (Skolverket, 2011). Läroplanen ska även ge information om vilka kom-

petenser, kunskaper, färdigheter och förmågor eleverna ska utveckla i skolan (Giota, 2002). 

Läroplanen GY11 innehåller alltså de mål och förmågor eleverna förväntas uppnå i varje kurs 

(Skolverket, 2011). 

 

I ämnesplanen anges bland annat de olika ämnenas specifika centrala innehåll. Det centrala 

innehållet innehåller information om vad undervisningen ska behandla. Det centrala innehållet 

representerar övergripande moment som är centrala för undervisningen. Momenten beskrivs i 

punktform och alla dess delar oavsett ordning måste ingå i kursen (Skolverket, 2011). Exempel 

på centralt innehåll för ämnet idrott och hälsa är: ”Den fysiska aktivitetens och livsstilens bety-

delse för kroppslig förmåga och hälsa, rörelse till musik samt dans och säkerhet i samband 

med fysiska aktiviteter och friluftsliv” (Skolverket, 2011 s. 84). 

 

I ämnesplanen finns även kunskapskraven som lärare använder sig av vid betygsättning. Betyg 

förekommer i skolsammanhang som ett skriftligt dokument och ett ”mått” på elevernas prestat-

ioner, kunskaper och förmågor i skolan, samt fastställs och delas ut vid avslutad kurs och ut-

bildning. Eleverna får alltså en bedömning av sina prestationer, kunskaper samt förmågor uti-

från de kunskapskrav kursen bygger på (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). Betyg är alltså 

ett mätinstrument för bland annat elevernas prestationer (Rosenthal, 2010). Betygen represen-

terar kunskapskraven F till A. Betyget F innebär att eleverna inte uppnår de krav som förväntas 

vid avslutat kurs och utbildning. Betygen E, D, C, B och A representerar de krav som anses 
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godkända vid avslutad kurs, där E är det lägsta och A det högsta godkända betyget (Skolverket, 

2011). 

 2.2. Förväntningar 

Begreppet förväntningar inbegriper förmodan och den tro en person har om framtiden och som 

tas i uttryck i nuet. Förväntningar handlar även om det människan fruktar, eller hoppas på ska 

ske i framtiden. Relaterat till skolverksamheten kan begreppet förväntningar förklaras som de 

antaganden och förhoppningar en pedagog har om sina elevers framtida prestationer. Förvänt-

ningar kan kategoriseras in i olika indelningsgrupper, vilka är höga och låga förväntningar (Ro-

senthal, 2010). 

 

Förväntningar ges i uttryck via verbal och icke-verbal kommunikation till de underordnade 

personerna i ett visst sammanhang (Reynolds, 2007). Eleverna vet vilka förväntningar lärare 

har på dem, vilket medvetengörs genom de uttryck lärare förmedlar via verbal, icke-verbal, 

medveten och omedveten kommunikation till eleverna (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 

1987). Med verbal kommunikation menas muntlig dialog mellan individer (Aspelin, 2003) där 

lärare bland annat säger till eleverna att de gjort något bra eller mycket bra (Doverborg, Pram-

ling & Qvarsell, 1987). Icke-verbal kommunikation innefattar handlingar samt gester mellan 

individer (Aspelin, 2003) där lärare exempelvis ger längre eller kortare tid till att besvara en 

fråga (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987).  
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3. Teoretiskt perspektiv 

I teoriavsnittet redovisas det ramverk som denna studie använt. Nedan beskrivs Robert Ro-

senthal och Lenore Jacobson teori om Pygmalioneffekten och tillhörande begrepp. Denna teori 

utgår från samma begrepp som denna studie utgår ifrån, nämligen: lärares förväntningar och 

elevers prestationer. Ramverket har applicerats på studiens resultat, vilket skapade möjligheten 

till en förklaring över det resultat undersökningen fått fram.  

3.1. Pygmalioneffekten 

Pygmalioneffekten handlar om mellanmänskliga förväntningar (Rosenthal, 2010) och att över-

ordnades förväntningar bygger på antaganden och förhoppningar om underordnades potential 

att utvecklas, samt deras prestationer i olika sammanhang. Med denna förväntning kommer den 

arbetsledare ha ett beteende som leder till att medarbetarna uppfyller de förväntningarna (Ro-

senthal & Jacobsons, 1968; Eden, 1984).  

 

Jenner (1992) menar att underordnades uppfattningar om överordnades förväntningar kan be-

skrivas på följande sätt: ”vad du säger om mig, det du tror om mig, sådan du är mot mig, hur 

du ser på mig, vad du gör mot mig, hur du lyssnar på mig, sådan blir jag” (Jenner, 1992, s. 

14). Dessa förväntningar handlar om att arbetsledarna sänder signaler till de underordnade om 

vilken måluppfyllelse och prestationsnivå de förväntas förhålla sig till, där förväntningar inne-

bär en hög prestationsnivå. Beroende på vilka signaler som förmedlas av överordnade personer 

via deras förväntningar, kommer medarbetarna att agera och prestera på ett sådant sätt så att de 

förväntningarna uppfylls (Jenner, 1992). 

 

I relation till skolsammanhang kan Pygmalioneffekten förstås utifrån både specifika individer, 

helklassen och grupper av studenter (Rosenthal, 2010). Vidare används Pygmalioneffekten till 

att förklara hur lärares förväntningar på elevernas prestationer kan leda till att eleverna uppfyll-

ler förväntningarna. Förväntningarna leder till att eleverna presterar bättre i skolan (Eden, 1984; 

Rosenthal & Jacobson, 1968). Till exempel om läraren har förväntningar på en elevs prestat-

ioner kommer eleven att utvecklas i snabbare takt (Rosenthal & Jacobson, 1968). Lärares för-

väntningar kan alltså skapa positiva effekter på elevernas prestationer (Babad, Inbar & Ro-

senthal, 1982).  
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3.2. Självuppfyllande profetia 

I Pygmalioneffekten förekommer begreppet självuppfyllande profetia. Begreppet handlar om 

att en person har en sann eller falsk vision av en viss situation som skapar beteenden och som 

därmed gör att den sanna eller falska visionen uppfylls (Rosenthal & Jacobson, 1968). I 

skolsammanhang innebär självuppfyllande profetia utifrån Pygmalioneffekten att eleverna 

kommer prestera i enlighet med de förväntningar lärarna har på deras prestationer (Kierein & 

Gold, 2000). Inom skolverksamheten kan elevernas intellektuella utveckling vara elevernas 

prestationer som läraren har förväntningar om (Rosenthal & Jacobson, 1968).  

 

Brophy och Good (1970) förklarar cykeln för självuppfyllande profetia i relation till lärares 

förväntningar på elevernas prestationer. Nedan följer bakomliggande faktorer till dessa förvänt-

ningar: 

 

o Lärarna formar förväntningar på sina elever. 

o Lärarnas förväntningar om sina elever gör att eleverna behandlas olika av lä-

rarna, genom förslagsvis får de elever som har högre förväntningar på sig mer 

stöd, uppmärksamhet, utmanande uppgifter, längre och oftare interaktionssitu-

ationer, samt oftare återkoppling. 

o Eleverna accepterar lärares förväntningar och reagerar utefter dem, genom att 

exempelvis de elever som har högre förväntningar arbetar hårdare och utvecklar 

intresse och motivation till skolan. 

o Den elev som är mer engagerad kommer i framtiden förbättra sina skolprestat-

ioner.  

o Läraren accepterar elevernas positiva beteende och läraren uppfattar att sina för-

väntningar om elevernas prestationer varit sanna, oavsett om de egentligen speg-

lar en sann eller falsk vision av elevernas prestationer. 

                (Brophy & Good, 1970 s. 2) 

 

Jenner (2004) hävdar att ramverket kan i praktiken användas av lärare som ett redskap för att 

öka elevernas möjligheter till bättre prestationer i skolan, där lärare via sina förväntningar bland 

annat förmedlar positivitet, hopp och socialt stöd till sina elever.  

 



 

13 

4. Tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs tidigare forskning om överordnades och lärares förväntningar på 

underordnades och elevers prestationer.  

4.1. Överordnades förväntningar på underordnades prestationer på arbets-

platsen 

Överordnades förväntningar har betydelse för underordnades prestationer i olika sammanhang 

såsom organisatoriska verksamheter och idrottsliga sammanhang (se McNatt, 2000; Bezuijen 

et al., 2009; Whiteley, Sy & Johnson, 2012; Ruzek et al., 2015; Reynolds, 2007; Siekanska, 

Blecharz & Wojtowicz, 2013). McNatt (2000) har undersökt hur effektiv arbetsledares förvänt-

ningar på medarbetares prestationer var i olika förvaltningssammanhang. Studiens resultat vi-

sade att effekten av arbetsledares förväntningar kan vara mer eller mindre effektiva i olika sam-

manhang. Förslagsvis kan effekten ha påverkats av olika faktorer såsom nivån av förväntning-

arna på de medarbetarnas prestationer, utbildningens sammanhang, kön och användandet av 

militär inställning. Främst har dessa förväntningar haft effekt vid militära tillställningar. Vidare 

visade resultatet att förväntningarna haft en inverkan på medarbetarnas teoretiska och praktiska 

prestationer i olika sammanhang (McNatt, 2000). 

 

Personer som har yrkesprofessionaliteten managers, arbetsledare, medarbetare, elittränare, eli-

tidrottare arbetar med både teoretiska och praktiska prestationsförmågor. Exempelvis kan teo-

retiska prestationsförmågor representera människans samtliga förmågor exklusive de kropps-

liga. Praktiska prestationsförmågor kan representera människans samtliga förmågor och kun-

skaper inklusive de kroppsliga (se Bezuijen et al., 2009; Whiteley, Sy & Johnson, 2012; Sie-

kanska, Blecharz & Wojtowicz, 2013). Managers och arbetsledares förväntningar kan ha haft 

effekt på sina medarbetares prestationer på arbetsplatserna, där höga förväntningar bidrog till 

bättre prestationer på arbetsplatsen (Bezuijen et al., 2009; Whiteley, Sy & Johnson, 2012). Be-

zuijen et al (2009) visade att förväntningar skapades redan vid första mötet mellan individer på 

en arbetsplats. Vidare framkom det att chefernas höga förväntningar ledde till att de chefer tog 

ett ledarbeteende som gav mer feedback och att personalen strävade efter mer svåra och speci-

fika mål. Höga förväntningar uppstod då cheferna förväntade sig att personalen hade tillräckliga 

kunskaper och färdigheter i de arbetsuppgifter de blivit tilldelade. Siekanska, Blecharz och 

Wojtowicz (2013) visade att effekten av chefernas förväntningar hade varit påtaglig för perso-
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ner som arbetade i idrottsliga sammanhang. Resultatet i denna undersökning visade att tävlings-

idrottarna upplevde att tränaren betedde sig olika, beroende på dennes förväntningar på idrot-

taren. Upplevelsen av tränarens förväntningar påverkade även idrottarens prestationer i idrotts-

grenen, där höga förväntningar lett till att tävlingsidrottaren presterat på hög nivå i samman-

hanget (ibid).  

4.2. Lärares förväntningar på elevernas prestationer i skolan 

Lärares förväntningar på elevernas prestationer har påverkan på elevernas prestationer i 

skolsammanhang (se Ruzek et al., 2015; Reynolds, 2007; Feldman & Theiss, 1982; Friedrich 

et al, 2015; Trouilloud et al, 2002). Rosenthal & Jacobsons (1968) var de första som undersökte 

lärares förväntningar på elevernas prestationer i skolan och de visade att elever som förväntades 

prestera bra också gjorde detta. Reynolds (2007) visade på liknande resultat om hur elevernas 

kognitiva förmåga mer allmänt påverkades fördelaktigt, om lärares förväntningar var höga. Ru-

zek et al (2015) och Friedrich et al (2015) har visat att lärares förväntningar även påverkar 

elevernas prestationer i matematik. Trouilloud et al (2002) har studerat lärares förväntningar på 

elevernas prestationer i ämnet idrott och hälsa, samt visat att det fanns ett samband mellan 

lärares förväntningar på elevernas prestationer och elevernas faktiska prestationer i ämnet idrott 

och hälsa (ibid). Den betygsättning som lärare gjort påverkades av de förväntningar de hade på 

sina elever (Feldman & Theiss, 1982).  

Lärares förväntningar på elevernas prestationer i skolan hade även studerats utifrån ett elevper-

spektiv av både Lazarides och Watt (2015), samt Tylar och Boelter (2008). Resultaten i studi-

erna visade att elevernas upplevelser av lärares förväntningar hade en betydande och viktig roll 

för deras prestationer i skolan. Eleverna uppfattade att lärarna förväntade sig att vissa elever 

satte upp högre prestationsmål, vilket gjort att eleverna även strävade efter att nå ett högt betyg. 

Chansen att klara av att nå det högre betygen ökade om eleverna även strävade efter det (ibid). 

Lärares förväntningar på elevernas prestationer kan variera, men också vara densamma på 

gruppnivå (se Friedrich et al, 2015; Whiteley, Sy & Johnson, 2012). Friedrich et al (2015) vi-

sade att lärares förväntningar påverkade enbart elevernas prestationer om läraren hade olika 

förväntningar på elevernas prestationer. Vidare fungerade dessa förväntningar enbart då lärare 

hade förväntningar på en enskild individs prestationer, och läraren inte hade samma höga för-

väntningar på resterande elever i klassen (ibid). Whiteley, Sy och Johnson (2012) hävdade istäl-

let att lärares förväntningar kunde påverka elevernas prestationer även om lärare hade samma 

förväntningar på alla elever. 
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4.3. Lärares förväntningar på elevernas prestationer utifrån kön, årskurs 

och gymnasieprogram  

Lärares förväntningar påverkas bland annat på grund av individuella faktorer hos eleverna (se 

Lazarides & Watt, 2015; Korp, 2006; Skolinspektionen, 2012). De olika faktorer eleverna hade 

gjorde att läraren placerade in dem i olika elevgrupper, vilket i sin tur påverkade de förvänt-

ningar läraren hade på elevernas utveckling, lärande, prestation och därmed betyg, vilket gyn-

nade eller missgynnade eleverna i skolsammanhang (se Lazarides & Watt, 2015; Korp, 2006; 

Skolinspektionen, 2012). Olika faktorer hos underordnade individer (elevgrupper) var bland 

annat kön, årskurs och gymnasieprogram (se Lazarides, & Watt, 2015; Collins, Hair, & Rocco, 

2009; Korp, 2006; Skolinspektionen, 2012). 

 

Kön, årskurs och gymnasieprogram kan vara bidragande faktor till lärares förväntningar på 

elevernas prestationer i skolan (se Lazarides, & Watt, 2015; Korp, 2006; skolinspektionen 

2012; Collins, Hair, & Rocco, 2009). Lazarides och Watt (2015) visade att elever upplevde att 

lärare hade högre förväntningar på pojkar än flickor. Eleverna upplevde även att de förvänt-

ningarna gav bättre förutsättningar i klassrummet. Lärare var mer övertygade om att pojkarna 

skulle klara av högre uppsatta mål och betyg, vilket gjorde att de sträva efter dessa mål/ betyg 

i högre grad än flickorna, och därmed klarade de också av de högre målen.  

 

Skolinspektionen (2012) visade att lärares förväntningar på elevernas prestationer bland annat 

påverkades av vilken gymnasieprogram eleven valt. Skolverksamheten delade in programin-

riktningar i två kategorier, vilka var högskoleförberedande och yrkesprogram. Elevers prestat-

ioner och betyg förväntades vara högre om eleverna gick på högskoleförberedande program i 

jämförelse med yrkesprogram. Anledningen var för att läraren förväntade sig att gymnasieele-

ver på högskoleförberedande program var mer intresserade av teoretiska ämnen än elever på 

yrkesprogram (ibid). Liknande resultat har Korp (2006) visat, att lärares förväntningar speglas 

vid skapandet och utformandet av prov och betygsättning.  

 

Lärare förväntade sig att elever på högskoleförberedande program kunde nå och strävade efter 

det högsta betyget, vilket fler i detta gymnasieprogram nådde. Elever på yrkesprogram förvän-

tades istället att enbart nå godkänt. De högre betygen nåddes av fler elever som studerade på 

högskoleförberedande program i jämförelse med elever på yrkesprogram.  
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Collins, Hair och Rocco (2009) har däremot studerat förväntningar och personers egenskaper 

på arbetsplatser. Vidare har forskarna studerat ålder i relation till överordnades förväntningar. 

Resultatet i undersökningen visade att ålder kunde vara en faktor till dessa förväntningar på 

personalens prestationer. Har överordnade personer höga förväntningar på underordnade per-

soner ledde det till att dessa individer hade förutsättningar till att prestera på en bra nivå i olika 

moment. Ålder kategoriserades av erfarenheter och kunskaper, vilket medförde att dessa för-

väntningar var högre när de medarbetarna var äldre (Collins, Hair, & Rocco, 2009). Friedrich, 

et al (2015) har däremot fått fram ett resultat som visat att elevernas ålder och kön inte hade 

någon påverkan på lärares förväntningar av elevernas prestationer. 

4.4. Sammanfattning  

Förväntningar har betydelse för människors prestationer både på arbetsplatsen, idrottsliga sam-

manhang och i skolan. Personer som har en högre maktposition i sammanhanget kan med sina 

förväntningar påverka prestationerna hos individer som har en lägre maktposition i kontexten. 

Dessa förväntningar kan skapas av de egenskaper eller faktorer som underordnade personer 

har. Kön, ålder och gymnasieprogram kan vara bidragande till att olika förväntningar uppstår 

hos arbetsledare och lärare (se McNatt, 2000; Bezuijen et al., 2009; Whiteley, Sy & Johnson, 

2012; Ruzek et al., 2015; Reynolds, 2007; Siekanska, Blecharz & Wojtowicz, 2013; Feldman 

& Theiss, 1982; Friedrich et al, 2015; Trouilloud et al, 2002; Lazarides & Watt, 2015; Korp, 

2006; Skolinspektionen, 2012; Collins, Hair, & Rocco, 2009). 
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5. Metod 

I följande avsnitt förklaras studiens tillvägagångssätt. Den första delen beskriver övergripande 

anledningarna till valet av metod. Därefter följer en förklaring till studiens design.  Avslut-

ningsvis behandlas studiens reliabilitet och validitet, samt etiska ställningstaganden.  

5.1. Val av metod  

Valet av studiens tillvägagångsätt grundar sig i det som Bryman (2011) förklarat om att syftet 

med en studie avgör lämplig metod. Kvantitativ ansats utmärker en objektiv syn på vetenskap 

om människan och forskare mäter numerisk data. Denna metod är att föredra om syftet är att 

finna samband och skillnader mellan forskningsvariabler. Datainsamlingen kan bestå av enkä-

ter, där fördelen är att insamlingen sker under kort tid, samt att frågorna är formulerade på 

samma sätt oavsett deltagare och forskare (ibid). För att uppnå studiens syfte valdes en egen-

konstruerad enkät som mätinstrument, där både identifiering av deltagarnas bakgrundsfakta, 

målsättning, betyg och lärares förväntningar på eleverna prestationer gjordes. Identifieringen 

användes för att kunna finna samband och skillnader mellan denna studies forskningsvariabler. 

Det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa användes vid utformningen av enkä-

ten, eftersom det innehöll moment som all idrott och hälsa undervisning ska bedrivas utefter. 

Valet av att använda både slutna och öppna frågor samt påståenden kan strykas med det som 

Bryman (2011) hävdar vara fördelaktigt med olika typer av frågor samt påståenden. Slutna frå-

gor och påståenden kan förenkla besvarandet av enkäter och ökar möjligheterna att deltagarnas 

svar är inom ramen för studiers syfte, eftersom svarsalternativen redan är utskrivna. Vidare 

menar Bryman att öppna frågor ger utrymme för deltagarna att beskriva utförliga svar på frågor 

och påståenden som kan variera i stor utsträckning (ibid). För mer djupgående information om 

enkäten se bilaga 1. 

5.2. Urval 

Studiens urval gjordes utifrån det som Bryman (2011) förklarat om att syftet i en undersökning 

avgör urvalet, där deltagarnas egenskaper ska stämma överens med den målgrupp som är av-

sedd att studeras. Egenskaperna kan bland annat innefatta kön och utbildning. Enligt Heiman 

(2002) kan externa och interna bortfall förekomma i studier. Externa bortfall innebär de delta-

gare som väljer att avstå sin medverkan i undersökningen. Interna bortfall handlar istället om 

att deltagarna inte besvarat enkäten på ett korrekt sätt, vilket gör att bearbetningen av data inte 

kan bedrivas.  
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Deltagarna i studien studerade på två olika gymnasieskolor i södra Sverige med åtta olika pro-

graminriktningar vilka var: el och energi, samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

beteendevetenskap eller samhäll, estet inriktning media, barn och fritid, teknik, samt naturve-

tenskapliga, ekonomi. Dessa programinriktningar hade delats in i två grupper, vilka var: hög-

skoleförberedande program och yrkesprogram. De programinriktningar som kategoriserades 

med högskoleförberedande program var: samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

beteendevetenskap eller samhäll, ekonomi och naturvetenskapliga programmen. De som kate-

goriserades som yrkesprogram var: el och energi, estet med inriktning media, barn och fritid, 

samt teknik. Sammanlagt var det 85 deltagare från högskoleförberedande program och 53 i 

yrkesprogram. Valet av att dela upp eleverna utefter dessa två kategorier berodde på att det inte 

fanns tillräckligt med deltagare i varje inriktning, för att kunna genomföra ett statistiskt test. 

Dessa programinriktningar finns framskrivet i läroplanen GY11.  

 

Antal tillfrågade deltagare var 156 personer. Det var tolv stycken externa bortfall, eftersom 

dessa personer valde att avstå sin medverkan i studien. Det var fyra stycken interna bortfall på 

grund av att frågor och påståenden inte besvarats korrekt enligt beskrivningarna i enkäten. De 

deltagare som medverkat i studien var 138, varav 77 kvinnliga och 61 manliga gymnasieelever. 

I årskurs ett var det 78 deltagare, i årskurs två och tre var det både 30 deltagare, vilket gjorde 

att det både var elever som höll på att studera ämnet idrott och hälsa, samt de som hade avslutat 

detta ämne. Anledningen till valet av att det både var kvinnliga och manliga deltagarna från 

samtliga årskurser berodde på urvalets tillgänglighet. Dessa deltagare var elever som befann 

sig i de klassrum under den tid enkätundersökning ägde rum.  

5.3. Genomförande 

Kontakt med skolor skedde via mail, där datum och tid för genomförandet av enkätundersök-

ningen bestämdes. Insamlingen av data skedde i november år 2015 under en veckas tidsperiod. 

Deltagarna fick information om studiens syfte. Dock gjordes ingen presentation av frågeställ-

ningarna för att undvika social önskvärdhet i resultatet. Bryman (2011) menar att social önsk-

värdhet handlar om att deltagarna kan besvara enkäter utifrån vad de tror sig vara rätt svar 

(ibid). Enkäterna besvarades i deltagarnas klassrum och pågick i ungefär 10 minuter. Kontakt-

uppgifter informerades både verbalt och skriftligt för att deltagarna skulle ges möjlighet att få 

ta del av resultatet.  
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5.4. Bearbetning av data 

Data från enkätundersökningen matades in i SPSS och analyserades med Chi2-test. Brace et al 

(2012) menar att Chi2-test är användbart när forskare vill beräkna signifikanta samband och 

skillnader mellan forskningsvariabler som kan vara på ordinalskalenivå. Ordinalskalenivå 

handlar om kategorisering av en skala som har en inbyggd rangordning, men avståndet går inte 

att avgöra. Till exempel kan svarsalternativen se ut på följande sätt: ”stämmer inte alls”, ”stäm-

mer ibland” och ”stämmer mycket bra”. I Chi2-test beräknas dessa samband och skillnader med 

hjälp av procent (ibid). Testet användes för att analysera och beräkna studiens empirimaterial. 

Identifikation av beroende och oberoende variabler gjordes, genom det sätt som Brace et al 

(2012) menar att forskare identifierar forskningsvariabler, vilket beskrivs på följande sätt:  

 

o Den beroende variabeln är beroende av den oberoende variabeln.  

o Den oberoende variabeln är oberoende av den beroende variabeln.  

           (Brace et al, 2012) 

 

Nedan följer de analyssteg som gjorts för att kunna besvara studiens frågeställningar som ut-

gick från det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa. Nedan presenteras även 

beroende och oberoende variabler för varje frågeställning.  

 

1. Analysera vilka samband det fanns mellan gymnasieelevers uppfattningar om deras 

betyg och lärares förväntningar på deras a) målsättning och b) prestationer. 

 

o Beroende variabeln: elevernas betyg.  

o Oberoende variabeln: a) lärares förväntningar på elevernas målsättning och b) prestat-

ioner. 

 

2. Analysera om elever uppfattade om det fanns skillnader i gymnasieelevers uppfatt-

ningar om lärares förväntningar på deras prestationer utifrån a) kön, b) årskurs och c) 

gymnasieprogram?  

 

o Beroende variabeln: gymnasieelevernas uppfattningar om lärares förväntningar på 

gymnasieelevernas prestationer. 
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o Oberoende variabeln: a) kön, b) årskurs och c) programinriktning. 

 

3. Varje analys visade när eleverna uppfattade att påståendena: ”stämde inte alls”, ”stämde 

ibland” och ”stämde mycket bra” utifrån höga förväntningar. Signifikanta samband och 

skillnader har identifierats vid svarsalternativen ”stämmer mycket bra” och presenteras 

i resultatdelen.  

5.4.1. Utformning av tabellerna i resultatavsnittet 

Resultatdelen redovisar de påståenden som visat på signifikanta samband och skillnader. För 

att se alla påståenden utförligt som analyserats (både de påståenden som visat och inte visat på 

signifikanta samband eller skillnader) se bilaga 2. Tabellerna förklarade vilka signifikanta sam-

band det fanns mellan gymnasieelevers uppfattningar om lärares förväntningar på elevernas 

prestationer och målsättning samt betyg, utifrån det centrala innehållet i läroplanen för idrott 

och hälsa. Dessa tabeller behandlade även vilka signifikanta skillnader det fanns i gymnasiee-

levernas uppfattningar om lärares förväntningar på elevernas prestationer, utifrån kön och års-

kurs, med utgångspunkt i det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa. Ingen tabell 

har redovisat, avseendet om det fanns någon signifikant skillnad mellan gymnasieelevernas 

uppfattningar om lärares förväntningar på elevernas, utifrån programinriktning, med utgångs-

punkt i det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa, eftersom inga signifikanta 

skillnader har identifierats.  

 

Tabellerna i resultatavsnittet har liknande uppbyggnad. Till vänster i tabellerna ”Påståenden” 

presenteras enbart de påståenden som visat på signifikanta samband och skillnader. Dessa på-

ståenden har används för att identifiera gymnasieelevers uppfattningar om lärarens förvänt-

ningar på deras målsättning och prestationer, utifrån det centrala innehållet för ämnesplanen i 

idrott och hälsa. Samtliga påståenden har förkortats, för att se utförligt innehållet av påståen-

dena se bilaga 3. Därefter följer de olika betygen ”Betygsskalan” (F-A) eller ”Kön” (man och 

kvinna) eller ”Årskurs” (1-3) beroende på tabell. Nedanför varje betyg, kön och årskurs pre-

senteras andelen deltagare i procent för samtliga påståenden. Längst åt höger ”Differens mellan 

betygsskalan” eller ”Differens mellan kön” eller ”Differens mellan årskurs”, förklaras vilken 

signifikansnivå som fanns mellan de forskningsvariabler som undersökts i denna studie. Signi-

fikantnivån skrivs fram med hjälp av tecknet: *, där *p<0,5, **p<0,01 och ***p<0,001. 
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5.5. Reliabilitet  

Bryman (2011) hävdar att reliabilitet används som ett mått på följdriktighet och pålitlighet. För 

att förklara reliabiliteten i studier används stabilitet som en faktorer. Stabilitet innefattar hur 

stabil mätningen är över en tidsperiod med ett specifikt urval, vilket kan kontrolleras genom att 

samma personer får utföra testet två gånger vid olika tillfällen. I en situation då de två test 

resultaten korrelerar är studien stabil och har hög reliabilitet (ibid). Då ingen befintlig utprovad 

enkät kunde användas genomfördes två pilotstudier innan enkätundersökningen ägde rum. An-

ledningen var för att få fram information om analysverktyget fungerade eller inte, vilka frågor 

som kunde missförstås, vilka frågor som inte besvarades, hur frågorna uppfattades, samt om 

frågorna mätte det som var avsett att mätas. Del 1 och 3 i enkäten har varit densamma under 

procedurens gång. Däremot har del 2 i enkäten förändrats från att frågorna och påståendena var 

kopplade till kunskapskraven i första pilotstudien, till att i andra pilotstudien var frågorna och 

påståendena kopplade till det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa. Anled-

ningen var för att personerna som deltagit i pilotstudierna upplevde att de kunde relatera frå-

gorna och påståendena till sig själv om enkätens innehåll var kopplat till det centrala innehållet, 

vilket de inte upplevde att de kunde när innehållet var relaterat till kunskapskraven. Det centrala 

innehållet har omformulerats och tolkats för att förenkla språket för deltagarna. Deltagarnas 

lärare var varit med och utformat de exempel som fanns till varje fråga och påstående i enkäten. 

Motivet var för att säkerställa att eleverna kunde koppla frågorna och påståendena till den 

undervisning som skolorna bedrev.  

5.6. Validitet 

Bryman (2011) menar att validitet förklarar att valda indikatorer som används i mätinstrumentet 

för att mäta ett begrepp, verkligen mäter det begreppet. Enligt Heiman (2002) handlar validitet 

om att enbart de valda variablerna x och y avspeglar relationen mellan dessa variabler, där andra 

variabler som inte är tänkta att undersökas påverkar utfallet. Bland annat används begrepp från 

en tänkt teori vid skapandet av syfte, frågeställningar eller hypoteser (ibid). Validitet har be-

handlats genom att begreppen som utgjort studiens ramverk har används vid skapandet av 

undersökningens syfte, frågeställningar och mätinstrument, vilka var: lärares förväntningar, 

gymnasieelevernas prestationer (betyg) och Pygmalioneffekten. Även om begreppen kön, års-

kurs och gymnasieprogram inte beskrivs som tillhörande faktorer i studiens teori, användes de 

för att kunna beskriva skillnader i lärarens förväntningar utifrån kön, årskurs och programin-

riktning. Frågan om elevernas betyg placerades medvetet som sista fråga i mätinstrumentet för 
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att undvika bias, alltså att eleverna besvarade frågorna om lärares förväntningar på deras pre-

stationer, hur de verkligen var, istället för att besvara dessa frågor utefter det betyg deltagarna 

hade i ämnet idrott och hälsa. Hade frågan om betyg placerats först i mätinstrumentet, fanns 

större möjligheter att bias uppstått, än om frågan placerats sist i mätinstrumentet enligt oss. Inga 

externa faktorer har undersökts, vilket gjort att studiens slutsatser enbart beskrivit hur det kunde 

vara för deltagarna i denna studie, eftersom det inte fanns några garantier att andra faktorer som 

inte studerats påverkat utfallet i studien.  

5.7. Etiskt hänsynstagande  

Individsskyddskravet har tagits hänsyn till för att undvika att deltagarna utsatts för kränkande 

behandling, fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, skada eller förödmjukande. I individsskyddskravet 

ingår Informationskravet, Nyttjandekravet, Samtyckeskravet och Konfidentialitetskravet, vilket 

även tagits hänsyn till (Forskningsetiska principer, 2002).  

 

Deltagarna fick både verbal och skriftlig information om studiens syfte, genomförandet av en-

käten, frivillighet att medverka, samt kontaktuppgifter till oss under enkätundersökningen. Del-

tagarna fick information om studiens syfte. Dock har inte djupgående och detaljerad informat-

ion beskrivits för att minimera risken av att resultatet påverkades i fel riktning, alltså har fråge-

ställningarna inte synliggjorts för deltagarna. Deltagarna hade valmöjligheten att avstå sin med-

verkan under vilket tidpunkt som helst och frågor besvarades för att undvika oklarheter. Den 

information och data som framkommit via enkätundersökningen har enbart används till denna 

studie, samt att obehöriga personer inte fått tillträde av empirin. Frågor om privata fakta hos 

deltagarna, såsom namn och bostad har inte tagits med i enkäten för att de medverkande skulle 

vara anonyma i denna studie. Prioritering av tystnadsplikt har ägt rum för att obehöriga personer 

inte skulle kunna identifiera någon deltagare, men också för att inte kunna urskilja vilken del-

tagare som besvarat respektive enkät. 
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6. Resultat och analys 

I följande del behandlas studiens frågeställningar. Tabell 1 med tillhörande text besvarar studi-

ens första frågeställning. Tabell 2 och 3 med tillhörande text besvarar undersökningens andra 

frågeställning.   

6.1. Lärares höga förväntningar och elevernas betyg 

En faktor som kunde tänkas ha betydelse för gymnasieelevernas betyg var elevernas uppfatt-

ningar om lärares höga förväntningar på deras målsättning och prestationer. I tabell 1 present-

eras andelen elever i procent som har svarat ”stämmer mycket bra” och är fördelat på betygs-

skalan, F-A. Tabellen presenteras utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och 

hälsa. 

 

Tabell 1. Gymnasieelevers uppfattningar om lärares höga förväntningar på elevernas målsätt-

ning och prestationer har betydelse på elevernas betyg. 

Betyg 

 

Påståenden  

F 

(n=3) 

E 

(n=12) 

D 

(n=23) 

C 

(n=50) 

B 

(n=33) 

A 

(n=15) 

Differens 

mellan be-

tygsskalan  

Elevers målsättning  0,0 4,8 6,3 31,7 38,1 19,0 *** 

Genomför och väljer 

metoder för träning  

3,3 6,6 4,9 29,5 41,0 14,8 *** 

 

Genomför rörelse till 

musik samt dans 

2,6 0,0 5,1 43,6 38,5 10,3 *** 

 

Genomför och värderar 

olika former av mot-

ions-, idrotts- och fri-

luftsaktiviteter 

4,2 10,4 6,2 27,1 33,3 18,8 * 

 

Förklarar hur fysisk ak-

tivitet och livsstil på-

verkar kroppslig för-

måga och hälsa 

1,3 3,9 14,5 32,9 34,2 13,2 *** 

 

Genomför rörelseaktivi-

teter och rekreation i 

utemiljöer samt naturen 

5,0 2,5 10,0 20,0 47,5 15,0 *** 

 

Använder metoder och 

redskap för friluftsliv 

0,0 9,4 9,4 21,9 46,9 12,5 ** 

 

Planerar, genomför, och 

agerar på ett lämpligt 

sätt i rörelseaktiviteter 

och friluftsliv 

1,5 4,5 13,6 31,8 34,8 13,6 *** 

 

Kunskaper om skador 

och nödsituationer 

0,0 7,3 14,6 31,7 32,9 13,4 *** 
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Genomför mental trä-

ning och spänningsre-

glering 

3,3 6,7 3,3 13,3 53,3 20,0 *** 

 

Genomför och förklarar 

situationens krav och 

människans ergono-

miska aspekter  

4,2 6,2 6,7 33,3 31,2 18,8 *** 

 

Chi2 test  *p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

Analysen visade att samtliga påståenden visade att det fanns signifikanta samband mellan gym-

nasieelevernas uppfattningar om elevernas betyg och lärares höga förväntningar på elevernas 

a) målsättning och b) prestationer. Dock var signifikansnivån svagare vid påståendena, genom-

för och värderar olika former av motions – idrotts – och friluftslivsaktiviteter, samt använder 

metoder och redskap för friluftsliv, i jämförelse med resterande påståenden. Dessa samband har 

sin utgångspunkt i det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa. 

 

 6.2. Lärares höga förväntningar utifrån kön, årskurs och gymnasieprogram 
Faktorer som kunde tänkas ha betydelse för gymnasieelevernas uppfattningar om lärares höga 

förväntningar på deras prestationer var kön, årskurs och programinriktning. I tabell två presen-

teras andelen av eleverna i procent som har svarat ”stämmer mycket bra” och är fördelat på 

män och kvinnor. I tabell tre presenteras andel av eleverna i procent som svarat ”stämmer 

mycket bra” och är fördelat på årskurs ett till tre. Tabellerna presenteras utifrån det centrala 

innehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa. Avseende gymnasieprogram har ingen tabell pre-

senterats eftersom inga signifikanta skillnader identifierats mellan gymnasieelevernas uppfatt-

ningar om lärares höga förväntningar på deras prestationer och programinriktning. 

 

Tabell 2. Gymnasieelevers uppfattningar om lärares höga förväntningar på deras prestationer 

utifrån kön.  

Kön 

Påståenden  

Man 

(n=61) 

Kvinna 

(n=77) 

Differens mellan kön 

Förklarar hur fysisk 

aktivitet och livsstil 

påverkar kroppslig 

förmåga och hälsa 

42,1 57,9 * 

Chi2 test  *p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

Analysen visade att det fanns en signifikant skillnad mellan gymnasieelevers uppfattningar om 

lärares höga förväntningar på deras prestationer utifrån kön. Detta även om signifikansnivån 
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var svag. Den signifikanta skillnaden som identifierats har sin utgångspunkt i det centrala in-

nehållet i ämnesplanen för idrott och hälsa. Analysen visade alltså att nästan inga signifikanta 

skillnader kunde identifieras mellan gymnasieelevernas uppfattningar om lärares höga förvänt-

ningar på deras prestationer och kön.  

 

Tabell 3. Gymnasieelevers uppfattningar om lärares höga förväntningar på elevernas prestat-

ioner utifrån årskurs. 

Årskurs 

Påståenden  

Första 

(n=78) 

Andra 

(n=30) 

Tredje 

(n=30) 

Differens mellan 

årskurs 

Genomför och väl-

jer metoder för trä-

ning  

60,6 19,7 19,7  * 

Genomför och vär-

derar olika former 

av motions-, id-

rotts- och frilufts-

aktiviteter 

70,8 18,8 10,4 *** 

Chi2 test  *p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

Analysen visade att det fanns två signifikanta skillnader mellan gymnasieelevers uppfattningar 

om lärares höga förväntningar på deras prestationer utifrån årskurs. Vid påståendet, genomför 

och värderar olika former av motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter var signifikansnivån star-

kare än vid påståendet, genomför och väljer metoder för träning. Dessa signifikanta skillnaden 

som identifierats har sin utgångspunkt i det centrala innehållet i ämnesplanen för idrott och 

hälsa. Analysen visade alltså att nästan inga signifikanta skillnader kunde identifieras mellan 

gymnasieelevernas uppfattningar om lärares höga förväntningar på deras prestationer och års-

kurs.  
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7. Diskussion 
Nedan följer först en diskussion om studiens resultat i relation till tidigare forskning och teorin 

Pygmalioneffekten. Sedan följer en diskussion om den metod som studien använt. Avslutnings-

vis behandlas studiens slutsats och framtida forskning.  

7.1. Resultatdiskussion utifrån tidigare forskning och teorin 

Pygmalioneffekten 

I resultatdiskussionen förklaras och diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och 

Pygmalioneffekten.  

7.1.1. Lärares förväntningar på elevernas prestationer har betydelse för elevernas betyg 

i ämnet idrott och hälsa 

Resultatet i denna studie visar i likhet med tidigare studier (se Ruzek et al., 2015; Reynolds, 

2007; Feldman & Theiss, 1982; Friedrich et al, 2015), att lärares förväntningar på elevernas 

prestationer hade betydelse för deras betyg i skolan (ibid) och i ämnet idrott och hälsa (Trouil-

loud et al (2002). En anledning till studiens resultat kan bero på det som Bezuijen et al (2009) 

framfört om att cheferna gav feedback till personalen. Feedbacken gjorde så att arbetsstyrkan 

strävade efter specifika och svårare mål, eftersom arbetsledarna förväntade sig att medarbetarna 

hade tillräckliga kunskaper inom arbetsområdet. Detta har även Lazarides, och Watt (2015), 

samt Tylar och Boelter (2008) visat men mer specifikt utifrån lärare och elever. I relation till 

studien kan eleverna fått feedback, specifika och svårare mål, där läraren förväntade sig att 

eleverna hade tillräckliga kunskaper för att nå ett visst betyg i ämnet idrott och hälsa.  

 

Studiens resultat pekar på att teorin Pygmalioneffekten och dess tillhörande komponenter, 

måluppfyllelse samt cykeln för självuppfyllande profetia (se Kierein & Gold, 2000; Brophy & 

Good, 1970; Rosenthal & Jacobson, 1968; Rosenthal, 2010; Eden, 1984; Jenner, 1992; Babad, 

Inbar & Rosenthal, 1982) kan vara en möjlig förklaring till studiens utfall. Gymnasieeleverna 

uppfattade möjligtvis att läraren haft en vision om att dessa elever skulle prestera utefter de 

högre betygen i ämnet idrott och hälsa. Eleverna kan alltså ha uppfattat att läraren sänt signaler 

om att elevernas måluppfyllelse skulle vara på en hög nivå. Dessa elever har eventuellt fått 

uppmärksamhet, utmanande uppgifter, stöd, frekvent återkoppling, samt långa och återkom-

mande interaktionssituationer. Lärares beteende mot eleverna kan ha lett till att eleverna accep-

terat och reagerat på ett sådant sätt som gjort att de utvecklat intresse, motivation och engage-

mang till att nå de betyg de förväntas att uppnå i ämnet idrott och hälsa. Läraren uppfattade 
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möjligtvis att eleverna haft intresse, motivation och engagemang för att nå ett visst betyg, vilket 

läraren eventuellt uppfattade som ett positivt beteende och då sett sina uppfattningar som sanna. 

Eleverna i denna studie kan alltså uppnått de det betyg eleverna förväntades uppnå, utifrån det 

centrala innehållet för ämnesplanen i idrott och hälsa.  

 

I teoriavsnittet har en beskrivning gjorts av de steg som ingår i cykeln för självuppfyllande 

profetia, samt i bakgrundskapitel har en redogörelse för det centrala innehållet för idrott och 

hälsa gjorts. Nedan följer ett exempel om en tänkbar situation som kan uppstå i ämnet idrott 

och hälsa utifrån denna cykel i relation till en av de punkter som återfinns i det centrala inne-

hållet för ämnet idrott och hälsa.  

 

o Eleverna hade momentet: genomför rörelse till musik samt dans i undervisningen. 

o Läraren kan ha format förväntningar på sina elever som medverkat i denna studie vid 

momentet rörelse till musik samt dans. 

o Dessa förväntningar kan ha lett till att lärare behandlat eleverna i denna studie så att de 

fått uppmärksamhet, utmanande uppgifter, stöd, ofta återkoppling, samt långa och åter-

kommande interaktionssituationer vid momentet rörelse till musik samt dans.  

o Eleverna kan ha accepterat lärarens förväntningar vid momentet rörelse till musik samt 

dans och reagerat utefter dessa förväntningar. Ett antagande kan vara att eleverna har 

arbetat hårdare och utvecklat motivation, samt intresse för momentet, rörelse till musik 

samt dans.  

o  Eleverna kan ha utvecklat ett engagemang för momentet rörelse till musik samt dans, 

vilket kan ha förbättrat elevernas prestationer i området och därmed kan större andel 

elever ha angett de högre betygen i betygsskalan.  

o Elevernas lärare kan ha accepterat elevernas positiva beteende såsom motivation, in-

tresse och engagemang oavsett om förväntningarna byggde på sanna eller falska anta-

ganden och förhoppningar om eleverna prestationer i momentet rörelse till musik samt 

dans. Detta kan ha gjort att större andel elever uppnått de högre betygen i betygsskalan.  

 

Ovanstående exempel representerar både teoretiska och praktiska kunskaper. Anledningen var 

för att båda dessa typer av kunskaper ingår i det utvalda innehållet i ämnesplanen för idrott och 

hälsa som förklarats i exemplet. Det gör att resultatet i denna studie går i linje med det som 
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McNatt (2000) visat, att överordnades förväntningar hade en inverkan på underordnades prak-

tiska och teoretiska prestationer (se även Bezuijen et al, 2009; Whiteley, Sy & Johnson, 2012; 

Siekanska, Blecharz & Wojtowicz, 2013).  

 

Resultatet frångår det som Friedrich et al (2015) förklarat om att lärares förväntningar påver-

kade enbart elevernas prestationer om lärares förväntningar varierade. Studiens resultat pekar 

istället på det som Whiteley, Sy och Johnson (2012) visat att lärares förväntningar påverkade 

elevernas prestationer även om läraren hade samma förväntningar på sina elever. Studiens re-

sultat visade nämligen att eleverna uppfattade lärarens förväntningar som höga där den domi-

nerande delen av eleverna också angett något av de högre betygen. Hade studien istället fått ett 

resultat som enbart visat att ett fåtal elever angett ett högre betyg samtidigt som de haft höga 

förväntningar på sig, hade resultatet istället gått i linje med vad Friedrich et al (2015) visat.  

 

Resultaten i studien visade att signifikansnivåerna varierade beroende på påståenden som pre-

senterats i tabellerna. Anledningen till denna variation kan bero på det som McNatt (2000) 

förklarat att arbetsledares förväntningar på medarbetares prestationer kan vara mer eller mindre 

effektiva beroende på det sammanhang fenomenet studerats i (ibid). Detta kan alltså innebära 

att även i ämnet idrott och hälsa var effekten av lärares förväntningar på elevernas prestationer 

mer eller mindre påtaglig beroende på vilket centralt innehåll i ämnesplanen för idrott och hälsa 

eleverna arbetat med i undervisningen. 

7.1.2. Lärares förväntningar på elevernas prestationer i ämnet idrott och hälsa utifrån 

kön, årskurs och programinriktning 

Resultatet i denna studie visar i likhet med tidigare studier (se Lazarides, & Watt, 2015; Collins, 

Hair, & Rocco, 2009), att kön och årskurs kan ha betydelse för elevernas uppfattningar om 

lärares förväntningar på deras prestationer (ibid). Anledningen till varför kön och årskurs kan 

ha betydelse för dessa förväntningar var för att resultatet visade att det fanns (svaga och starka) 

signifikanta skillnader vid ett fåtal delar av det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa. En 

anledning till varför kön kan haft betydelse för dessa förväntningar, kan berott på det som 

Lazarides och Watt (2015) förklarat om att förväntningar kan leda till bättre förutsättningar i 

klassrummet och högre uppsatta mål för antingen män eller kvinnor. Dock kan studiens resultat 

enbart peka åt att antingen männen eller kvinnorna hade bättre förutsättningar i klassrummet 

och högre uppsatta mål, men inte vilka av männen och kvinnorna som hade detta. En anledning 

till varför årskurs haft betydelse för lärares förväntningar på elevernas prestationer kan förklaras 
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utifrån det som Collins, Hair och Rocco (2009) beskrivit om att överordnades förväntningar på 

underordnades prestationer för antingen yngre eller äldre personer, där antingen yngre eller 

äldre förväntades ha mer kunskaper och erfarenhet än de andra inom arbetsområdet. Resultatet 

pekar på att någon av årskurserna förväntades ha kunskaper och erfarenhet inom ämnet idrott 

och hälsa, men inte vilken av de tre årskurserna som hade detta. Studiens resultat frångår alltså 

det som Friedrich, et al (2015) förklarat om att kön och årskurs inte hade någon betydande roll 

för lärares förväntningar på elevernas prestationer. 

 

Trots att resultatet visat att gymnasieelevernas uppfattningar om att a) kön b) årskurs C) gym-

nasieprogram nästintill inte haft någon betydelse för lärares förväntningar på elevernas prestat-

ioner, kan cykeln för självuppfyllande profetia (se Brophy & Good, 1970) ses mer komplex 

utifrån faktorerna kön och årskurs. Anledningen var för att resultatet trots allt visat att dessa två 

faktorer haft betydelse för studiens utfall. För att illustrera detta följer nedan ett exempel, där 

cykeln för självuppfyllande profetia förklaras med ett tänkbart extra steg och har tagits fram på 

samma sätt som föregående exempel om denna cykel.  

 

o Eleverna hade ett moment där de skulle förklara hur fysisk aktivitet och livsstil påverkar 

kroppslig förmåga och hälsa. 

o Läraren kan ha format förväntningar på sina elever som medverkat i denna studie utifrån 

elevgruppen kön, alltså män och kvinnor. 

o Läraren kan därefter ha format dessa förväntningar på sina elever som medverkat i 

denna studie när eleverna förklarade hur fysisk aktivitet och livsstil påverkar kroppslig 

förmåga och hälsa. 

o Dessa förväntningar kan ha lett till att lärare behandlat eleverna i denna studie så att de 

fått uppmärksamhet, utmanande uppgifter, stöd, ofta återkoppling, samt långa och ofta 

interaktionssituationer när eleverna förklarade hur fysisk aktivitet och livsstil påverkar 

kroppslig förmåga och hälsa.  

o Eleverna kan ha accepterat lärarens förväntningar den haft när eleverna förklarade hur 

fysisk aktivitet och livsstil påverkar kroppslig förmåga och hälsa, och reagerat utefter 

dessa förväntningar. Ett rimligt antagande kan vara att eleverna har arbetat hårdare och 

utvecklat motivation, samt intresse när eleverna förklarade hur fysisk aktivitet och livs-

stil påverkar kroppslig förmåga och hälsa.  
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o  Eleverna kan ha utvecklat ett engagemang när eleverna förklarade hur fysisk aktivitet 

och livsstil påverkar kroppslig förmåga och hälsa, vilket kan ha förbättrat elevernas pre-

stationer i området och därmed kan större andel elever ha angett de högre betygen i 

betygsskalan.  

o Elevernas lärare kan ha accepterat elevernas positiva beteende som motivation, intresse 

och engagemang oavsett om förväntningarna bygger på sanna eller falska antaganden 

och förhoppningar om eleverna prestationer när eleverna förklarar hur fysisk aktivitet 

och livsstil påverkar kroppslig förmåga och hälsa. Detta kan ha gjort att större andel 

elever uppnått de högre betygen i betygsskalan.  

7.2. Metoddiskussion  

Bristfällighet i reliabiliteten fanns i undersökningen eftersom mätinstrumentet inte tidigare be-

prövats. Mätinstrumentet har heller inte testats flera gånger på samma personer, vilket gjort att 

det inte fanns några garantier att mätinstrumentet fungerade över tid. Anledningen var för att 

en redan befintlig enkät inte har kunnat hittas som liknar eller motsvarar studiens syfte. Dock 

har två pilotstudier gjorts för att öka möjligheterna till att mätinstrumentet skulle fungerat. Trots 

att pilotstudier har gjorts fanns fortfarande inga garantier för att mätinstrumentet fungerat. En 

detaljerad beskrivning av proceduren gjordes, för att andra forskare ska kunna utföra liknande 

studier och vidareutveckla mätinstrumentet som denna studie använt.  

 

Bristfällighet fanns även i validiteten för denna studie, trots att mätinstrumentet bidragit till att 

frågeställningarna i studien kunnat besvaras, eftersom beståndsdelarna berörde både bak-

grundsfrågor, identifiering av lärares förväntningar och elevernas betyg. Bristfälligheten i vali-

ditet fanns på grund av att det inte gått att utesluta att andra faktorer och variabler som inte 

undersökts i studien, påverkat resultatet. Resultatet har enbart gått att generalisera på de delta-

gare som denna studie baserats på, dels på grund av att antalet deltagare var begränsat, samt de 

egenskaper som deltagarna hade i form av kön, årskurs, programinriktning. Ett större urval hade 

skapat möjligheten att en generalisering på en större del av populationen varit tänkbart.  

 

Valet av att använda en kvantitativ forskningsansats skapade möjligheterna till att besvara stu-

diens syfte trots brister i reliabilitet och validitet. Användandet av enkätundersökning skapade 

möjligheten att datainsamlingen kunde ske under kort tidsperiod och att frågeformuleringarna 

var densamma oavsett vilken deltagare som läste och besvarade frågorna. Enkätundersökningen 
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kunde skett vid den tidpunkt som eleverna fått betyget i ämnet idrott och hälsa för att öka möj-

ligheterna till att eleverna angett rätt betyg vid frågan om deras betyg i ämnet. Nackdel med 

valet av studiens metod var avsaknad av djupgående information om studiens syfte, eftersom 

deltagarna enbart besvarat en enkät med begränsad information i svarsalternativen och enkäten 

var riktad enbart mot elever. Hade denna studie använt intervjuer kunde mer detaljerad inform-

ation identifierats och utökat förståelsen för elevernas uppfattningar kring studiens syfte. Stu-

dien kunde även haft ett lärarperspektiv för att öka förståelsen ännu mer för studiens syfte än 

vad som gjordes i denna studie som enbart fokuserade på ett elevperspektiv. 

7.3. Slutsats 

Gymnasieelever uppfattar att lärares förväntningar på elevernas a) målsättning och b) prestat-

ioner hade betydelse för elevernas betyg. Vidare uppfattade eleverna att kön, årskurs och gym-

nasieprogram hade nästan ingen betydelse för lärares förväntningar på elevernas prestationer i 

ämnet idrott och hälsa. Det argumentet som Jenner (2004) framfört om att teorin Pygmalionef-

fekten kan betraktas som ett redskap i skolan (ibid), kan även vara relevant i detta ämne. Sett 

ur studiens resultat kan lärares förväntningar användas som ett redskap i skolan för att öka 

möjligheterna till att samtliga elever utvecklar intresse, motivation och engagemang för ämnet 

idrott och hälsa. Eleverna kan nå positiva resultat och därmed åtminstone det minsta godkända 

betyget i ämnet idrott och hälsa vid använda. Dock finns inga garantier om att redskapet fun-

gerar i alla situationer eftersom förväntningarna inte alltid hade betydelse för elevernas betyg 

och kan i vissa avseenden vara mer komplext än vad Jenner (2004) beskrivit, eftersom denna 

studie visat att kön och årskurs kan vid fåtal tillfällen ha betydelse för förväntningarna. 

7.4. Framtida forskning 

För att få djupare förståelse av Pygmalioneffekten i ämnet idrott och hälsa kan framtida forsk-

ning utveckla studien genom att använda ett större och slumpmässigt urval. Motivet var för att 

kunna applicera framtagna resultat på en större del av populationen än vad studien kunnat göra. 

Framtida forskning skulle även kunna bedrivas ur både ett elev- och lärarperspektiv, för att få 

en djupare förståelse av hur Pygmalioneffekten förekommer i ämnet idrott och hälsa, än vad 

som gjorts i denna studie. Vidare kan mätinstrumentet vidareutveckla för förbättring, för att 

andra studier som undersöker överordnades förväntningar ska kunna visa på ett resultat som 

har hög reliabilitet samt validitet, vilket denna undersökning inte har. 
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9. Bilagor  
 

Bilaga 1. Enkät 
 

Enkät  
 

Enkätfrågorna handlar om dina uppfattningar om lärares förväntningar på dig som elev i äm-

net idrott och hälsa. Det är frivilligt att medverka i enkätundersökningen och du kan välja att 

avbryta din medverkan när du vill. Frågorna ska besvaras utifrån din personliga uppfattning 

och det finns därmed inget rätt eller fel svar. Enkäten bygger på tre delar med tillhörande be-

skrivning vid varje del om hur frågorna och påståendena ska besvaras. Du ska besvara alla 

frågor och påståenden genom att ge endast ett svarsalternativ per fråga och påstående. 
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Del 1. Bakgrundsfrågor 

Nedan följer 3 stycken frågor om din personliga bakgrund. Kryssa för den fyrkant eller skriv 

på linjen det svarsalternativ som stämmer in på dig. Du ska besvara samtliga frågor och enbart 

kryssa för ett svarsalternativ per fråga, även om det finns flera alternativ.   

 

Fråga 1. Kön?  

□ Man 

□ Kvinna 

 

Fråga 2. Vilken årskurs går du i? 

□ Första året 

□ Andra året 

□ Tredje året 

 

Fråga 3. Vilket gymnasieprogram studerar du på? 

Svar: _____________________________________________________________________ 

 

Del 2. Identifiering av lärares förväntningar 

Nedan följer 12 påståenden som beskriver hur lärarens förväntningar uppfattas av dig. Uppfat-

tar du att påståendet inte stämmer in på dig ringar du in siffran 1. Uppfattar du däremot att 

påståendet stämmer helt in på dig ringar du in siffran 6. Uppfattar du istället att påståendet 

befinner sig mitt emellan sifforna 1 och 6 ringar du in 2, 3, 4 eller 5 beroende på vilket svars-

alternativ som stämmer bäst in på dig. Kom ihåg att endast ringa in ett svarsalternativ per på-

stående. 

 

Fråga 1. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och väljer 

metoder för träning för att förbättra exempelvis kondition, koordination, styrka eller smidig-

het.  

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 
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Fråga 2. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför rörelse till 

musik samt dans exempelvis bugg, musikgympa, jumpstyle och linedans.  

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 3. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och värde-

rar olika former av motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter. Exempelvis vandring, bada isvak 

och orientering. 

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 4. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du förklarar hur fysisk 

aktivitet och livsstil påverkar kroppslig förmåga och hälsa. Exempelvis när du som elev dis-

kuterar kost, hälsa och återhämtning, samt hur fysisk aktivitet kan bidra till både positiva 

och negativa konsekvenser för din kroppsliga hälsa.    

  

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 5. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför rörelseak-

tiviteter och rekreation i utemiljöer samt naturen, exempelvis bo i vindskydd, paddla kanot 

eller göra upp eld. 

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 
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Fråga 6. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du använder metoder och 

redskap för friluftsliv. Exempelvis bygga vindskydd och laga mat på stormkök. 

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 7. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du planerar, genomför, 

och agerar på ett lämpligt sätt i rörelseaktiviteter och friluftsliv så att du och ingen annan i 

omgivningen utsätts för onödiga risker. Exempelvis ”fair play” (schyst spel), samt livrädd-

ning på land och vatten.  

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 8. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du visar kunskaper om 

skador och nödsituationer. Exempelvis Hjärt-och lungräddning (HLR) eller livräddning i 

vattenet med diskussion därefter.  

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 9. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du förklarar hur kost, 

dopningspreparat och droger påverkar prestation och hälsan. Exempelvis dopingföreläsning 

eller grundläggande kostkunskaper i relation till träningsprogram.  

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

 



 

39 

Fråga 10. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför mental 

träning och spänningsreglering. Exempelvis yoga, stresshantering, massage och mindful-

ness.  

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

Fråga 11. Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och för-

klarar situationens krav och människans ergonomiska aspekter. Exempelvis att lyfta på rätt 

sätt, ergonomibana eller blindbana. 

 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

 

Fråga 12. Läraren har höga förväntningar på din målsättning i ämnet idrott och hälsa. 

1 2 3 4 5 6 

                  Stämmer                      Stämmer 

                    inte                         helt 

 

 

Del 3. Identifiering av betyg 

Nedan följer 1 fråga om ditt betyg i ämnet idrott och hälsa. Besvara frågan på tillhörande linjen 

det svar som stämmer in på dig. 

 

Fråga 1. Vilket betyg tror du att du får i ämnet idrott och hälsa vid avslutad kurs. 

Svar: _________________________________________________________________ 
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Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Samtliga påståenden som analyserats med Chi2-test.  
 

Nedan presenteras alla de påståenden (både de påståenden som visat och inte visat på signifi-

kanta samband eller skillnader) som analyserats med hjälp av Chi2-test.  

 

o Läraren har höga förväntningar på din målsättning i ämnet idrott och hälsa 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och väljer metoder 

för träning  

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför rörelse till musik 

samt dans 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och värderar olika 

former av motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du förklarar hur fysisk aktivitet 

och livsstil påverkar kroppslig förmåga och hälsa 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför rörelseaktiviteter 

och rekreation i utemiljöer samt naturen 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du använder metoder och red-

skap för friluftsliv 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du planerar, genomför, och age-

rar på ett lämpligt sätt i rörelseaktiviteter och friluftsliv 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du kunskaper om skador och 

nödsituationer 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför mental träning och 

spänningsreglering 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och förklarar si-

tuationens krav och människans ergonomiska aspekter  

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du förklarar hur kost, dopnings-

preparat och droger påverkar prestation och hälsan 
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Bilaga 3. Samtliga påståenden som visat signifikanta samband och 

skillnader. 
 

Nedan presenteras utförligt samtliga påståenden som redovisats i resultatdelen och som enbart 

visat signifikanta samband eller skillnader.   

 

o Läraren har höga förväntningar på din målsättning i ämnet idrott och hälsa 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och väljer metoder 

för träning  

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför rörelse till musik 

samt dans 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och värderar olika 

former av motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du förklarar hur fysisk aktivitet 

och livsstil påverkar kroppslig förmåga och hälsa 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför rörelseaktiviteter 

och rekreation i utemiljöer samt naturen 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du använder metoder och red-

skap för friluftsliv 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du planerar, genomför, och age-

rar på ett lämpligt sätt i rörelseaktiviteter och friluftsliv 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du kunskaper om skador och 

nödsituationer 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför mental träning och 

spänningsreglering 

o Läraren har höga förväntningar på dina prestationer när du genomför och förklarar si-

tuationens krav och människans ergonomiska aspekter  


