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Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur instrumentallärare i kulturskolan uppfattar och 

tolkar begreppet förväntningar. I bakgrundskapitlet tas tidigare forskning och litteratur som be-

rör området förväntningar upp.  Som metod användes enskilda semistrukturerade fenomeno-

grafiska intervjuer med fem informanter. Studiens teoretiska utgångspunkt är fenomenografi.  

Resultatet visar att begreppet förväntningar uppfattas på olika sätt men att det också finns lik-

heter mellan informanternas synsätt. Förmågan att anpassa förväntningarna efter elevens am-

bition och mål är något som samtliga informanter beskriver. Eftersom uppfattningarna är for-

made utifrån informanternas levda erfarenhet finns det även variationer i deras sätt att beskriva 

förväntningarnas påverkan. Erfarenhet ses av informanterna som en viktig del i att lära sig att 

ha rimliga förväntningar på eleverna. Studien visar även att förmågan att anpassa förväntning-

arna efter situationen är viktigt för att undanröja hinder i undervisningen. Att inspirera eleverna 

att själva ta kontrollen över sin utveckling ses också som viktigt och kan påverkas av lärarnas 

förväntningar enligt informanterna. Avslutningsvis diskuteras delar av resultatet i förhållande 

till tidigare forskning och litteratur inom området förväntningar.  

 

Nyckelord: förväntningar, kvalitativa intervjuer, fenomenografi, instrumentallärare, kulturs-

kola 

 

Abstract  
 
The purpose of this study is to through the lens of phenomenography explore how instrumental 

teachers in the Swedish music school perceive the concept of expectations. The background 

chapter describes previous research and literature in the field of expectations. Semi-structured 

qualitative interviews were used as the method of analysis and five informants were inter-

viewed. Phenomenography was applied as both the theoretical foundation and analytical tool. 

The result reveals that the concept of expectations is perceived differently, however with certain 

similarities as well. The ability to adapt the expectations to the student's ambitions and goals 

turned out to be pertained by all informants. The informants have different ways of describing 

the impact of expectations, since they are formed based on the informed experience of the in-

formant. According to the informants, experience is seen as an important and part of learning 

in terms of having reasonable expectations for the students. Furthermore, the study shows that 

the ability to adapt expectations to the situation is important in eliminating obstacles in teach-

ing. Inspiring students to take control of their development themselves is also seen as para-

mount. This can be influenced by the teachers' expectations, according to the informants. In 

conclusion, key-findings are discussed in relation to previous research and psychological liter-

ature on expectations.  

 

 

Keywords: expectations, qualitative interviews, phenomenography, instrumental teachers, mu-

sic school 
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Förord  
Tack till min handledare Johannes Hatfield för givande diskussioner och stöttning under arbets-

processen. Jag vill även tacka mina informanter som har ställt upp och gjort denna studie möj-

lig. De gav mig många nya insikter som jag tar med mig i min kommande yrkesroll. Jag vill 

även tacka mina studiekamrater som alltid funnits där för att ta en kopp kaffe, spelat pingis eller 

diskuterat en fråga.    
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-

efter presenteras studiens problemområde och dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
Under min utbildning har jag mött instrumentallärare som har beskrivit sina elever på olika sätt 

inför mitt första möte med dem. Instrumentallärarna beskrev bland annat eleven som alltid övar 

och kommer förberedd till lektionen, men de beskrev även den elev som inte övar, som alltid 

eller ofta var sen och som kanske var lite trög att få igång på lektionerna. Min upplevelse är att 

lärarna inte reflekterar över sina förväntningar, vilket får mig att fundera över vilka förvänt-

ningar lärarna faktiskt har på sina elever.  

 

Begreppet förväntningar definieras av att det finns hopp om en sannolik utveckling (NE 2018a). 

Det innebär att det finns ett antagande eller tro på att något kommer att ske på ett visst sätt i 

förhållande till våra tidigare erfarenheter. Winter (1994) beskriver förväntningar som inflytel-

serika över vårt beteende och att de framtidsbilder som byggs upp är ändamålsenliga efter vår 

verklighet. Det kan till exempel handla om förväntningar inför en kommande resa till ett soligt 

land. I förväntningarna vägs många olika delar in, som till exempel att vi kommer att bli sol-

brända, äta god mat och få bada i havet. Förväntningar är alltså med och formar vardagen.  

 

Jag är intresserad av förväntningar inom skolvärlden och särskilt lärarens förväntningar på ele-

ven. Bonander (2013) försöker förklara vad det innebär att ha höga förväntningar på elever och 

menar att det implicerar tre olika delar: krav, uppmuntran och tilltro. Kraven består i att läraren 

sätter krav på att eleven faktiskt ska göra något, och tilltron och uppmuntran handlar om att 

läraren stöttar eleven och ger eleven förutsättningar för att klara av uppgiften. Vad händer om 

läraren har låga förväntningar om eleven? En potentiell risk skulle kunna vara att lärarens för-

väntningar blir självuppfyllda profetior genom deras agerande och bemötande gentemot ele-

verna. Eleven läser av lärarens förväntningar och anpassar troligtvis sin ansträngning i uppgifter 

utifrån dessa. Detta har fått mig att fundera över vilka förväntningar jag har haft på mina elever. 

Jag kan inte erinra mig om att jag aktivt har reflekterat över vad mina förväntningar faktiskt 

innebär för eleven och för mig själv. Jag kan heller inte ge en helt klar bild över huruvida mina 

förväntningar påverkas av faktorer som kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Det är 

troligt att jag liksom de instrumentallärare jag har mött har förväntningar på mina elever som 

inte är optimala för elevens lärande. Detta gör nyfikenheten stor att försöka ta reda på hur andra 

reflekterar över begreppet förväntningar och vad det faktiskt innebär i praktiken.  

 

Tillsammans med mina studiekamrater och lärare har diskussioner förts kring hur vi ska få våra 

elever att öva på sitt instrument mellan lektionerna på kulturskolan. Diskussioner har kretsat 

kring didaktik och vilka metoder som går att använda i form av olika övningsstrategier, lekar 

och härmningsövningar. Det har även diskuterats kring krav och mål, och på vilka sätt de kan 

påverka eleven och läraren. Något som inte har diskuterats särskilt mycket är hur förväntningar 

påverkar vår omgivning och oss själva. När eleven kommer in genom dörren har jag troligtvis 

en förväntning på vad som kommer att hända, vilket säkert eleven också har. Denna förväntan 

bygger troligtvis på tidigare erfarenheter kring eleven, till exempel om eleven brukar öva, kom-

mer i tid eller inte kommer alls. Förväntningar har alla oavsett om de är positiva eller negativa, 

och jag tror det är viktigt att jag som lärare kan reflektera över vilka förväntningar jag har och 

hur dessa skulle kunna påverka min undervisning. 
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1.2 Problemområde  
Skolinspektionen (2010:1284) beskriver i sin forskningssammanställning att elevers prestat-

ioner påverkas av hur läraren uppfattar deras potential för att lära. Lärares tilltro till elevernas 

lärande är en viktig förutsättning för att lärandet ska bli optimalt för eleven. En utmanande 

lärmiljö som tar avstamp i elevens nivå bygger enligt skolinspektionen på ändamålsenliga för-

väntningar och tilltro till elevens kapacitet och motivation. Detta ska göras med stöd från lära-

ren och det bör finnas en bra balans så att förväntningarna inte blir för höga, eftersom det kan 

leda till rädsla och onödig press. Det leder inte till fördjupat lärande utan ger den ytliga inlär-

ningen mer utrymme. Skolan ska alltså genom styrdokument och lärarens professionella arbete 

ha förväntningar som utgår från eleven men som kan leda fram eleven till ett givet mål.  

 

Kulturskolans verksamhet bygger på frivillig medverkan och har därför inte samma ramar som 

andra obligatoriska skolformer. Att vara lärare inom kulturskolan bär på egna utmaningar som 

inte finns på samma sätt i de andra skolformerna. En av dem handlar om att försöka behålla 

eleverna i verksamheten. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2016:99) är det viktigt att 

lärare utformar sina förväntningar efter elevens mål och erfarenhet. Eftersom kulturskolan ses 

som en fritidsaktivitet är det viktigt att göra undervisningen lustfylld, det ska vara roligt att 

spela. Jag tror lusten att spela kommer ur att det är en utmaning, och det är lärarens uppgift att 

göra undervisningen lustfylld men med utmaningar som lockar eleven att försöka övervinna 

dem. Att skapa realistiska utmaningar för eleven tror jag handlar mycket om vilka förväntningar 

jag som lärare har format.  

 

I likhet med Bonanders (2013) definition av begreppet förväntningar, upplever jag att förvänt-

ningar även handlar om vilka krav vi ställer på eleverna. Många lärare jag har pratat med menar 

att det inte går att ställa höga krav eftersom det finns en risk att eleverna slutar spela. Jag tycker 

det vore intressant att undersöka hur instrumentallärare i kulturskolan förhåller sig till vilka 

förväntningar som är rimliga att ha på eleverna i kulturskolan. Det skulle kunna ses som mer 

fördelaktigt att möta varje elev utifrån deras förutsättningar och erfarenheter, men jag tror ändå 

att det finns en inneboende förväntan hos lärare att elever ska få med sig allt läraren kan lära 

ut. Det är dock troligt att dessa förväntningar inte motsvarar dem som eleverna vill få med sig. 

Hur jag upplever begreppet förväntningar är på inga sätt allenarådande, vilket gör mig nyfiken 

på att undersöka hur andra lärare uppfattar begreppet.  

1.3 Arbetets disposition 
I det inledande kapitlet presenteras studiens intresseområde, begreppet förväntningar och sedan 

det problemområde som ska undersökas. I det andra kapitlet presenteras forskning inom det 

valda ämnesområdet, annan relevant litteratur samt problemformulering, syfte och forsknings-

frågor. I kapitel tre redovisas studiens teoretiska perspektiv, fenomenografi, och andra teore-

tiska utgångspunkter. Därefter följer studiens valda metod och utgångspunkter i kapitel fyra. 

Urval av informanter, studiens genomförande, etiska överväganden samt tillförlitlighet och gil-

tighet redogörs även där. I det femte kapitlet presenteras det resultat som framkommit ur de 

transkriberade intervjuerna och i kapitel sex, diskussionen, belyses resultatet i relation till rele-

vant litteratur och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras metodvalet, arbetets betydelse 

och idéer om framtida forskning- och utvecklingsarbeten.    



 8 

2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras aspekter som är relevanta för studien. Tidigare forskning inom det 

valda ämnesområdet presenteras fortlöpande i relation till centrala aspekter i litteratur inom 

området. Slutligen presenteras problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Perspektiv på området 
I detta avsnitt förklaras begreppet förväntningar och sätts i perspektiv till skolans verksamhet 

och läraren genom befintliga teorier och tidigare forskning. De perspektiv som presenteras är: 

förväntningar som begrepp och dess innebörd, förväntningar på lärare och skolan, pygma-

lioneffekten och den självuppfyllda profetian, förväntningar som formas av läraren, förvänt-

ningar som förmedlas av läraren och förväntningar på och inom kulturskolan.  

2.1.1 Förväntningar som begrepp och dess innebörd 

NE (2018a) beskriver ordet förväntan som ”hopp om viss utveckling som också bedöms som 

sannolik”. Enligt Winter (1994) styrs våra förväntningar av tidigare erfarenheter och spelar stor 

roll för vår uppfattning av världen. Förväntningar formas ofta kring saker som har skett tidigare 

och som förväntas hända igen. Winter beskriver ett scenario där en älg går förbi ett fönster, och 

händer detta bara en gång kommer vi inte att fundera så mycket över det. Händer det däremot 

vid flera tillfällen och kanske vid samma tidpunkt börjar vi fundera på om det är en vana och 

vi förväntar oss sedan att se älgen på samma plats vid samma tid. Om älgen en dag inte dyker 

upp kommer vi att undra vad den har tagit vägen. Detta exempel visar hur erfarenheten av det 

som skett tidigare formar förväntningar på eller runt något fenomen menar Winter. Förvänt-

ningar kan ha olika riktning både mot oss själva och vår omgivning. En teori som Bandura 

(1994) beskriver är Self-efficacy eller självförmåga, och handlar om en persons tro och förvänt-

ningar till sin förmåga att nå mål och slutföra uppgifter. Det finns enligt Bandura fyra olika 

källor som påverkar självförmågan hos varje individ. Den första källan, Mastery experiences, 

handlar om att erfarenhet av framgång ökar tilltron till den egna förmågan att klara av liknande 

uppgifter igen. På samma sätt fungerar det i motsatt riktning vid motgångar. För att klara mot-

gångar krävs ett förhållningssätt där individen inte räknar med att lyckas direkt varje gång, utan 

genom ihärdighet och upprepade försök. Det handlar alltså inte om att nå snabba resultat, utan 

att motgångarna motiverar till det faktum att framgångar oftast kräver ansträngning. Den andra 

källan är Vicarious experiences, vilket innebär att individen observerar andra och därigenom 

får tilltro till sin egen förmåga. Om en individ ser en vän lyckas med en uppgift är det mer 

troligt att det leder till en större ansträngning från individen att också lyckas. Det handlar oftast 

enligt Bandura om en observation av objektivt uppnåbara mål, som att till exempel simma 

längst eller få höga poäng på ett prov. Verbal Persuasion är den tredje källan till självförmåga 

och innebär att det är lättare att klara av motgångar och hinder om någon annan visar tilltro till 

ens förmåga att klara en uppgift. Denna person behöver ha någon betydelse för individen för 

att det ska ge effekt, och komplimangerna måste vara realistiska. Den sista källan är Psycholo-

gical and affective states, vilket innebär att tilltron påverkas av hur individen mår och tänker. 

Negativa tankar riskerar att bli självuppfyllande och skapa sämre förutsättningar för att klara 

av uppgiften. Det känslomässiga tillståndet påverkar individen och dess förmåga att bedöma 

sin självförmåga enligt Bandura.  

 

Winter (1994) menar att utan förväntningar finns det ingen perception1, eftersom varsebliv-

ningen riktas genom förväntningar. Allt uppfattas utifrån de förväntningar vi har gentemot vår 

                                                 
1 Perception handlar om hur vi relaterar vår uppfattning av omvärlden till vår omgivning och oss själva (NE, 

2018b).  
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omgivning och tolkas utifrån den kontext som förväntningen är riktad åt. Detta menar Winter 

skapar en paradox som balanseras mellan perceptionen och förväntningarna. Förväntningar 

finns där för att skapa en stabilitet i vår inre värld och göra världen förklarlig för oss själva: 

 
Den blir mer förklarlig ju fler fenomen som vi stöter på som hamnar i kategorier som 

vi redan har, för det får oss att tro att de slutsatser vi hittills har dragit var korrekta. 

Och om de har varit korrekta hittills ökar vår subjektiva säkerhet på att de ska fort-

sätta att vara det. (Winter, 1994, s. 25) 

 

Det skulle kunna tolkas som att förväntningarna styrs av våra erfarenheter och att de förstärks 

eller försvagas av våra upplevelser av nya intryck i förhållande till fenomenet. Enligt Bandura 

(1994) styrs våra liv utifrån tron på den egna förmågan. Bandura menar att individer med högre 

kognitiv förmåga ofta har lättare att anpassa sig och inte ge upp vid motgångar. Bandura menar 

att den inre motivationen är kognitivt genererad, vilket innebär att människor motiverar sig 

själva genom att forma bilder av vad de tror att de kan. Ansträngningen motsvaras av vad den 

troliga utgången kommer att vara, vilket bygger på tidigare erfarenheter.      

2.1.2 Förväntningar på lärare och skolan 

Skolinspektionen (Dnr 2010:1284) beskriver den framgångsrika läraren i sin forskningssam-

manfattning från 2011. En framgångsrik lärare kan motivera sina elever genom ändamålsenliga 

förväntningar samt att de kan relatera undervisningen till elevernas erfarenheter. De har även 

goda ämneskunskaper och kan omsätta dessa kunskaper i praktiken med god didaktisk kompe-

tens. Läraren är den tydliga ledaren i klassrummet och kan skapa strukturer i sitt arbete samt 

tydliggöra mål och de ansträngningar som krävs för att nå dem.  

 

Den framgångsrika läraren som skolinspektionen beskriver har sin utgångspunkt i Hatties 

(2012) beskrivning av expertläraren. Relationen mellan läraren och eleven samt höga förvänt-

ningar ses som viktiga faktorer för att främja god undervisning och att eleverna får djupinlärd 

kunskap i kontrast till den ytinlärda. Läraren ska skapa en miljö som inbjuder till delaktighet 

från eleven samt variera undervisningen och ha förväntningar som befinner sig lite bortom ele-

vens nuvarande kunskapsnivå. Håkansson och Sundberg (2012) sammanfattar Hatties resultat 

kring viktiga faktorer och menar att det är nödvändigt att läraren har genomtänkta uppfattningar 

om utveckling och relationer samt en inställning av att alla kan lära, innan läraren går in i klass-

rummet. Detta faller i linje med Banduras (1994) verbal persuation, där läraren kan stötta ele-

verna och uppmuntra dem till att nå målen. Vidare beskriver Jenner (2004) att det finns orga-

nisatoriska faktorer som kan påverka lärarens förväntningar. Stora klasser kan till exempel 

skapa förutsättningar till favorisering av de ”duktiga” eleverna och skapa mer segregation i 

klassrummet. 

2.1.3 Pygmalioneffekten och den självuppfyllda profetian 

Enligt Rubie-Davies (2009) har tanken om att lärarens förväntningar påverkar elevernas studi-

eresultat sedan länge varit ett erkänt faktum. Forskning om lärares förväntningar startade med 

Rosenthal och Jacobson (1968), och den teori som genererades kom att kallas för Pygmalionef-

fekten eller Rosenthaleffekten. Studien visade att lärarens förväntningar påverkade studieresul-

tatet mer hos de elever som forskarna hade beskrivit som potentiellt högpresterande än hos dem 

som skulle prestera sämre. Forskarna uppgav fel information till lärarna med hänsyn till goda 

tidigare resultat hos de elever som var med i en av forskningsgrupperna. Föreställningen av en 

framtida prestation påverkade lärarens attityd gentemot eleven och skapade mer gynnsamma 

förutsättningar för vissa elever. En förklaring till resultatet var att när lärarna trodde att vissa 

elever var smartare än andra påverkade det deras agerande gentemot eleverna. Det gjorde i sin 
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tur eleverna medvetna om vilka förväntningar som ställdes på dem och de agerade därefter. De 

elever med höga förväntningar presterade bättre än de som hade låga förväntningar på sig ef-

tersom de inte fick samma möjligheter att prestera på samma nivå. Det blev en självuppfylld 

profetia där den förväntade utgången realiserades utifrån de förväntningar som lärarna hade på 

eleverna. Studien fick likväl mycket kritik på grund av att den enligt många forskare genom-

fördes på felaktiga grunder. Brophy och Good (1970) menar att pygmalionsstudien endast visar 

att förväntanseffekten existerar, och att det inte går att se vilka orsakssamband som låg bakom 

resultaten i Rosenthals och Jacobsons studie. Det gav forskarvärlden anledning till vidare stu-

dier inom området vilket har lett till en samstämmighet kring det faktum att lärarens förvänt-

ningar påverkar eleverna (Rubie-Davies, 2009; Ellisson, 2015). Håkansson och Sundberg 

(2012) menar också att forskningen har visat att eleverna påverkas av lärarens förväntningar, 

men de poängterar att det är svårt att identifiera vilken typ av förväntningar det handlar om. De 

menar i likhet med Brophy och Good (1970) att det inte är helt lätt att se vilket orsakssamband 

som råder mellan förväntningar och elevernas resultat och prestationer. Det går inte anta att den 

självuppfyllda profetian alltid blir formad utifrån lärarens förväntningar i en skolmiljö.   

 

Ellison (2015) skriver i sin artikel att många forskare har undersökt pygmalioneffekten utanför 

skolmiljön och funnit att den existerar både i företagarvärlden, militären och andra konstellat-

ioner där det inspirerade ledarskapet kan göra skillnad. I en generell bemärkelse handlar pyg-

malioneffekten om att förväntningar på oss själva påverkar handlingarna gentemot andra. Enligt 

Ellisson inverkar våra handlingar på hur andra formar sina förväntningar på oss, vilket i sin tur 

påverkar orsaken av andras handlingar gentemot oss. Slutligen förstärker andras handlingar 

gentemot oss förväntningarna på oss själva. Ett exempel på detta skulle kunna vara att de för-

väntningar läraren har på en elev påverkan lärarens sätt att undervisa eleven. Eleven läser av 

lärarens förväntningar och agerar troligtvis utifrån dem. Elevens agerande skapar utifrån detta 

en förstärkning av de förväntningar som läraren format kring eleven. Ellison menar att positiva 

förväntningar kan skapa positiva resultat, men att det finns många andra faktorer som påverkar 

formandet av förväntningar.   

  

Brophy och Good (1970, 1983) började utifrån pygmalionstudien att undersöka vilka olika be-

teenden som lärare med höga respektive låga förväntningar uppvisade gentemot eleverna. Det 

framkom i studierna att lärare anpassade sitt agerande beroende på vilka förväntningar som 

fanns på den enskilda individen. Eleverna med låga förväntningar på sig fick en större mängd 

negativ återkoppling än de elever som hade höga förväntningar på sig. Det visade att det fanns 

en mycket högre risk att den självuppfyllda profetian realiserades om läraren formade sina för-

väntningar utifrån felaktiga och ogrundade fakta. Enligt Brophy och Good kan konsekvenserna 

av den självuppfyllda profetian bli allvarliga om lärare baserar sina förväntningar utifrån stere-

otypa faktorer som kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Chang (2011) har i en fallstu-

die undersökt pygmalioneffektens påverkan på studenter vid ett college kommit fram till att 

effekten kan påverkas av lärarens motivation. En lärare som visar entusiasm över sin undervis-

ning lyckas i högre grad motivera eleverna till att lära, eftersom eleverna läser av läraren och 

anpassar sig efter det. Är läraren omotiverad är det lika troligt att studenterna blir det. Chang 

menar dock att lärarens positiva förväntningar inte alltid leder till positiva resultat. Det är många 

faktorer som påverkar om eleven kommer att känna lust inför lärandet och läraren kan inte 

påverka dem alla. Enligt Rubie-Davies (2009) visar forskningen att den självuppfyllda profetian 

förekommer, men inte i sådan hög utsträckning att det går att generalisera det över alla lärare 

och klassrum. Alla dessa studier har gemensamt att de undersöker förväntningarnas påverkan, 

och inte hur läraren tolkar förväntningens innebörd. I föreliggande studie är inte pygmalionef-

fekten i direkt fokus, även om det har relevans eftersom det är grunden till hela forskningsfältet 
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om förväntningar i skolan. Fokus ligger istället på hur lärarna uppfattar förväntningarnas inne-

börd och hur de upplever att de formar och förmedlar sina förväntningar på sin omgivning.  

2.1.4 Förväntningar som formas av läraren 

Enligt Jenner (2004) formas förväntningar dagligen mellan människor och mellan lärare och 

elever. Jenner menar att ”skillnaden mellan pedagogen som professionell och pedagogen som 

’vanlig människa’ ligger alltså inte i sättet att forma förväntningar, utan i konsekvenserna” (s. 

70). Det skulle kunna innebära att de fördomar och uppfattningar om saker som inte innefattar 

skolan, kan få konsekvenser för hur läraren undervisar. Enligt Baker och Christ (1971) finns 

det några allmänna grunder som kan påverka formandet av lärarens förväntningar negativt. Lä-

rare formar sin uppfattning om eleven utifrån sin egen person, alltså utifrån sina egna behov 

och värderingar. Egenskaper som lärare har blir eftertraktade i eleverna, till exempel om läraren 

är aktiv och utåtriktad uppskattar de troligen den aktiva och utåtriktade eleven. Lärares uppfatt-

ningar kan skilja sig mycket om samma elev. En annan faktor är att lärare kan skapa sig en 

uppfattning om eleven utifrån relativt lite information. Det kan till exempel handla om första 

intrycket av elevens uppförande, prestationer eller utseende. Att läraren skapar etiketter som 

”duktig” eller ”trög” är också något som kan få negativa konsekvenser för formandet av för-

väntningar på eleven. I Brophys (1983) fallstudie konstaterar han att förväntningar påverkas 

relativt mycket beroende på vilken information läraren ges om elevens prestationer, kunskaper 

och klassrumsbeteende. I likhet med Baker och Christ (1971) menar Rubie-Davies (2009) att 

lärarens förväntningar påverkas av elevens beteende och tidigare prestationer. Dessa förvänt-

ningar påverkas av lärarens tillit till elevers förmåga att lära, och den enskilde elevens möjliga 

behov. Rubie-Davies menar också att lärarens olika attribut och fördomar påverkar förvänt-

ningar i högre grad än elevens karaktärsdrag.   

 

Rangel (2009) har i en enkätstudie undersökt om lärarens förväntningar påverkas utifrån olika 

stigmatiserade faktorer som socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet. Rangel undersökte 

hur elevers betyg och inlärningsförmåga samt demografiska2 faktorer kan påverka lärarens för-

väntningar. Skolans karakteristiska inflytande som påverkande faktor på lärarens förväntningar 

undersöktes också, alltså vilken skolkultur som fanns på skolan. Det Rangel kommer fram till 

är att alla dessa faktorer påverkar lärarens förväntningar, särskilt om flera faktorer stämde in på 

eleven. Studien visade att de elever som hade lägst förväntningar på sig var de som passade in 

i flera stigmatiserade faktorer.  

 

I likhet med Rangels (2009) studie har Williams (2012) i sin kvasi-experimentella studie un-

dersökt vilka effekter förväntningar har på lärare och elevers relationer utifrån olika faktorer 

som bland annat kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Syftet med studien var att försöka 

hitta samband mellan dessa olika faktorer och lärarens agerande. Det var en enkätstudie och de 

resultat som kom fram var att det inte fanns några direkta samband mellan lärarens agerande i 

förhållande till faktorerna kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Williams menar att lä-

rare måste vara flexibla med sina förväntningar och att det är viktigt att inse att lärare och elever 

förändras. Rubie-Davis, Hattie och Hamilton (2006) har i likhet med Rangel och Williams 

kommit fram till att fasta föreställningar om olika demografiska faktorer som etnicitet påverkar 

lärares förväntningar. I deras survey-studie visade det sig att lärarna hade högre förväntningar 

gentemot vissa elever beroende på vilken etnicitet de hade. Williams (2012) menar att fasta 

föreställningar och etiketter kan vara felaktiga och det är viktigt att läraren har en flexibilitet i 

förhållande till detta. Det ligger även en tyngdpunkt i att höga förväntningar i klassrummet 

                                                 
2 Demografi är enligt nationalencyklopedin en vetenskap som är inriktad mot befolkningsstatistik. Centrala in-

delningsvariabler är ålder, kön och civilstånd. Det handlar ofta om att jämföra samband med det demografiska 

och ett annat beteende som till exempel förväntningar. (Ne, 2018c) 



 12 

måste kompletteras med en varm och inbjudande miljö som skapar en trygghet för både lärare 

och elever. Saknas någotdera blir det en obalans som bara gynnar vissa elever. Williams menar 

att höga förväntningar inte har samma innebörd för alla elever och sammanfattar det på följande 

sätt:  

 
Om lärare vill utnyttja den självuppfyllda profetian med syfte att maximera elevernas 

prestationer, behöver de integrera förväntningar med en tydlig bild av varje elevs 

nuvarande nivå, förmåga att lära och lärstil kopplat till värme och höga krav på fram-

tida prestationer för att kunna utveckla en tydlig plan över hur dessa elever kan 

lyckas. (Williams, 2012. s.100, min övers.) 

 

Williams (2012) beskriver i likhet med Hattie (2012) vikten av att ha tydliggjorda förväntningar 

på eleverna. Det är viktigt att lärare kan tydliggöra sina förväntningar och forma förväntningar 

utifrån rimliga bedömningar av elevens kunskap och nuvarande färdighetsnivå, helst utan att 

påverkas av yttre faktorer som kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Rubie-Davies 

(2009) menar att det är läraren som strukturerar klimatet i klassrummet och av den anledningen 

är det viktigt att läraren har höga förväntningar på alla elever, oavsett kön, etnicitet eller socio-

ekonomisk bakgrund. Läraren bör även reflektera kontinuerligt för att kunna rätta till felaktiga 

och olämpliga förväntningar. Det är även viktigt att läraren skapar meningsfulla och utmanande 

mål för eleverna baserat på lärarens kunskap om elevernas lärande.  Giota (2002) betonar att 

det är betydelsefullt att läraren försöker utgå från elevens inre värld och inte enbart utgå från 

sina egna värderingar. När förväntningarna har formats är det viktigt att de förmedlas på ett sätt 

där elevens lärande hamnar i fokus.  

2.1.5 Förväntningar som förmedlas av läraren 

Brophy och Good (1970) har i sina observationsstudier om lärares förväntningar utifrån färdiga 

modeller kommit fram till att elevernas beteenden speglas i lärarens förväntningar och vice 

versa. Enligt Jenner (2004) är det viktigt att se på samspelet mellan läraren och eleven för att 

kunna förstå hur förväntningarna från läraren förmedlas till eleven. Läraren beter sig inte lika 

mot alla elever, vilket kan bero på en rad olika saker. I föreliggande studie är uppfattningen av 

förväntningarna central, vilket skulle kunna ge indikationer på vilka förväntningar lärarna i 

studien har och vilka förhållningssätt de utgår ifrån när de förmedlar sina förväntningar.  Jenner 

menar att Brophy och Goods (1970, 1983) forskning bekräftar att elever med positiva förvänt-

ningar på sig var mer delaktiga i undervisningen och fick mer tid av läraren än andra elever. De 

faktorer som kan påverka är till exempel elevens beteende, tidigare prestationer och utseende. 

Detta kan härledas till Banduras (1994) self-efficacy där tidigare erfarenheter styr tilltron till 

den egna förmågan att klara av uppgifter. Enligt Jenner (2004) kan dessa faktorer påverka lära-

rens förväntningar i olika riktningar beroende på läraren. Har läraren negativa fördomar om till 

exempel punkare, är risken stor att förväntningar formas och förmedlas utifrån de fördomarna. 

Det kan leda till att eleven uppfattar att läraren inte har höga förväntningar på eleven. Bandura 

(1994) menar att den sociala kontexten och förmågan till positiv återkoppling är nödvändig för 

att eleven ska utveckla tilltron till sin egen förmåga. Om läraren inte har tilltro till sin förmåga 

som lärare eller till eleverna är det troligt att det skapar negativa förutsättningar för eleven att 

lära sig. Eleverna bygger sin self-efficacy på sin erfarenhet av sin omgivning, vilket gör lärarens 

förmåga att identifiera elevens behov viktigt för att stimulera en lärande utveckling. Det kan 

bland annat göras genom att läraren tydliggör förväntningarna på eleven.     

 

Även Jönsson (2013) menar att det är viktigt att läraren tydliggör vilka förväntningar som finns 

på eleven. På kort sikt kan eleven få stöd för att kunna prestera bättre och på lång sikt kan det 

ge förutsättningar för större autonomi i elevens lärande. Den framgångsrika läraren kan enligt 
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Jönsson anpassa undervisningen utifrån elevens behov samt forma och förmedla sina förvänt-

ningar efter det. Förväntningar kan enligt Rubie-Davies (2009) underlätta utformandet av upp-

nåeliga men utmanande mål och uppgifter till eleverna. Det är sedan upp till läraren att skapa 

förutsättningar för detta lärande genom tilltro till elevens förmåga samt att skapa en bra lärmiljö 

och stödja eleven. 

 

Giota (2002) har i sin forskning undersökt skoleffekter på elevens motivation och lärande. 

Undervisningen i klassrummet förhindrar eller uppmuntrar lärande och autonomi genom lära-

rens krav och förväntningar samt genom interaktionen mellan läraren och eleven. Enligt Giota 

är vissa av dessa effekter direkta, till exempel vid instruktioner inför en uppgift som lärare ger 

till eleven. Instruktionen ger då en direkt effekt på elevens lärande eftersom den skapar förut-

sättningen för att eleven ska förstå uppgiften. Det finns även mer indirekta effekter såsom lära-

rens förväntningar på olika elever. Uppgifter av hög eller låg svårighetsgrad kan delas ut till 

eleverna utifrån lärarens förväntning på att eleven kan klara av dem. Detta kan i sin tur påverka 

elevens självuppfattning och motivation negativt, vilket i sin tur leder till sämre prestationer. 

Giota beskriver vidare att:  

 
Denna princip är dock central för samtliga målteorier och refererar till nödvändig-

heten av att kunna aktivera eller skapa ett personligt relevant mål om en uppgift skall 

kunna slutföras. Uppgifterna och aktiviteterna skall samtidigt ha en viss svårighets-

grad och kunna lösas med viss ansträngning. Svårighetsgraden skall då inte vara för 

låg, så att uppgifterna och aktiviteterna blir för tråkiga, och inte så hög att de skapar 

ångest. (Giota, 2002. s.297)  

 

Vidare menar Giota (2002) att det handlar om att anpassa uppgifternas svårighetsgrad efter 

elevens förmåga, men det får inte grundas på falska förväntningar som inte överensstämmer 

med verkligheten. Det ska finnas en balans mellan det som är svårt och det som är lätt. Lärare 

ska inte utforma uppgifter efter vad den tror att eleven bör klara av, utan istället göra det utifrån 

vad läraren vet om vad eleven kan och inte kan. Det skulle kunna handla om att läraren har en 

förmåga att läsa av hur eleven lär sig, och sedan anpassa sig efter det för att på bästa sätt gynna 

elevens lärande.  

 
Jenner (2004) menar att läraren förhållningsätt kan vara avgörande för huruvida insatser och 

förväntningar visar sig vara framgångsrika eller inte. Det är inte säkert att lärarens höga för-

väntningar alltid skapar goda resultat eftersom det finns många yttre faktorer som kan påverka 

samspelet mellan läraren och eleven. Det är dock inte troligt att eleven uppnår goda resultat 

utan lärarens positiva eller höga förväntningar. Lärarens engagemang är viktigt för att eleven 

ska se att läraren visar intresse för elevens framgång i utbildningen. Finns inte detta engage-

mang är det svårt att motivera eleven till att lära sig något. Det kan därför ses som viktigt att 

inte forma och förmedla förväntningar som kan verka negativt för elevens lärande, vilket inte 

alltid är helt lätt enligt Jenner.  

2.1.6 Förväntningar på och inom kulturskolan 

Eftersom studiens riktar sig till att undersöka instrumentallärares syn på förväntningar kommer 

inte de andra konstformerna som finns inom kulturskolans verksamhet tas upp, utan det ligger 

ett fokus på musikundervisningen. Förväntningar är naturligt i alla sammanhang och kulturs-

kolan är inget undantag. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2016:69) påverkas barn och 

ungdomars val av fritidsaktivitet av förväntningar från sin omgivning. Föräldrarnas engage-

mang inom kulturlivet och deras tidigare erfarenheter från eget musicerande påverkar deras 

förväntningar på sina barn. Det finns även en ambition från kulturskolan att eleverna ska få 

möjlighet att möta något som eleverna troligtvis inte hade valt själva. Kulturskolan ses enligt 



 14 

utredningen som en fritidsaktivitet som har ett flertal viktiga uppgifter utifrån ett kulturperspek-

tiv. Det är även en skattefinansierad verksamhet vilket skapar förväntningar från samhället att 

verksamheten ska kunna erbjuda det som efterfrågas. Kulturskolan ska kunna möta alla barn 

och kräver därför en mångfald både i innehåll och underlag. Det råder delade meningar kring 

vilket syfte kulturskolan har i samhället. Det kan handla om ett fokus på kultur eller på skola, 

bildning eller utbildning. Det kan även handla om förväntningar på att kulturskolan ska skapa 

framtidens musiker, både inom populärkulturen och den västerländska konstmusiken. Det ska 

även ges grundläggande utbildning inom dessa områden. Kulturskolan ses alltså som en grund-

läggande utbildningsinstitution för musiker och skapar det underlag som högre musikutbild-

ningar behöver. Enligt statens offentliga utredning finns det även ett bildningsideal i att kultur-

skolan ska utveckla elevernas umgänge med och genom kultur, alltså finns det sociala och sam-

hälleliga förväntningar på kulturskolan. Tillsammans skapar utbildnings- och bildningsfokuset 

den bredd som kulturskolan ska erbjuda. Spetskompetensen som genererar framtidens musiker 

är inte intressant för alla, eftersom alla har olika mål med att delta i kulturskolans verksamhet. 

En förutsättning är att lärarna har kompetens att arbeta både utifrån spets och bredd vilket fram-

kommer i statens offentliga utredning.  

 

Schenk (2006) menar att det är viktigt att formulera tydliga mål för undervisningen, men lägger 

även till vikten av att vara flexibel och hela tiden utveckla nya mål efter vad situationen kräver. 

Det beror enligt Schenck på att ”varje undervisningssituation och varje möte med elever och 

föräldrar ger oss nämligen nya kunskaper och infallsvinklar vad gäller målen” (s. 28). Lärare 

behöver hela tiden reflektera över sin undervisning för att inte fastna i stagnerande stereotyper 

som undervisar på sitt sätt. I likhet med Rubie-Davies (2009) menar Schenck (2006) att det är 

viktigt att läraren kan identifiera elevens mål och tidigare erfarenheter för att göra undervis-

ningen meningsfull för eleven. Att kunna sätta sig in i elevens situation är enligt Schenck en 

viktig förutsättning för att uppnå det. Förväntningar bygger alltså på elevens tidigare erfaren-

heter och mål. Eftersom kulturskolans verksamhet enligt statens offentliga utredning (SOU 

2016:69) bygger på frivillig medverkan kan det ses som ännu viktigare att ha förmågan att sätta 

sig in i elevens situation. Schenck (2006) menar att innehållet helt ska anpassas efter vad eleven 

redan vet, men förväntningarna får inte enbart bygga på att eleven ska enbart ska lära sig saker 

som ligger långt ifrån elevens musikaliska intresse och erfarenhet.  

 

Schenck (2006) menar att utmaningar som är krävande för eleven är en förutsättning för att det 

ska bli lustfyllt för eleven att spela ett instrument. Läraren ska även enligt Schenck stimulera 

elevens jag-kan-känsla, vilket handlar om att eleven får bekräftelse genom att göra något den 

bemästrar i kombination med en utmaning. Detta är även i linje med det Bandura (1994) be-

skriver som mastery experiences, där tilltron till den egna förmåga ökar om eleven får utföra 

uppgifter som den vet att den klarar av. Schenck (2006) menar att det ska vara roligt att spela 

och eleverna ska bli inspirerade att utvecklas musikaliskt. Läraren måste kunna ställa krav och 

skapa förutsättningar för ett kvalitativt bra musikutövande. Schenck menar att det är musiklä-

rarens största utmaning att bedriva undervisning som är både kravfylld och lustfylld. Det kan 

tolkas som att det är viktigt att ha höga förväntningar även inom en verksamhet som bygger på 

frivillig medverkan. Balansen mellan utmaningen och det lustfyllda är i likhet med det Giota 

(2002) beskriver. Utmaningen skapar en förutsättning för lärande om det är inom räckhåll för 

elevens nuvarande kunskapsnivå. Det är även i linje med Banduras (1994) teori om självför-

måga.  

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Förväntningarnas innebörd har det forskats mycket kring sedan slutet av sextiotalet (Rosenthal 

& Jacobsen, 1968; Brophy & Good, 1970; Rubie-Davis, 2009). Det finns dock, efter vad jag 
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vet, ingen forskning kring förväntningar i kulturskolan. Även om mycket är överförbart från 

annan skolforskning är kulturskolan lite mer speciell eftersom den bygger på frivillig medver-

kan. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2016:69) ska kulturskolan verka för att alla barn 

och ungdomar ska få vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och mål.I de obligatoriska skol-

formerna finns det gemensamma mål som eleverna ska uppnå, och eftersom detta inte finns i 

den svenska kulturskolan kan det vara av vikt att fundera över vad som faktiskt kan förväntas 

av eleverna där. Det går att se det som en definitionsfråga av vad gemensamma mål innebär, 

och kulturskolans mål kan vara mångsidiga och gemensamma. Det finns dock inget som ger en 

tydlig bild av vilka mål som ska eftersträvas när det kommer till vad eleverna ska lära sig i 

kulturskolan.  

 

I den forskning jag har redovisat finns det en klar bild av att lärarens förväntningar påverkar 

elevernas skolgång på många olika sätt. Rubie-Davies (2009) menar att lärarens synsätt och 

världsuppfattning påverkar förväntningarna mer än vad elevernas karaktärsdrag gör. Det råder 

viss enighet om vikten av att ha höga förväntningar på eleverna genom Hatties (2012) definition 

av expertläraren. Även Skolinspektionen (2010:1284) tar fasta på vikten av att ha höga förvänt-

ningar på eleverna, men det är få som faktiskt beskriver vad höga förväntningar faktiskt innebär 

genom tydliga exempel. Jenner (2004) menar att det handlar om att vara engagerad och lyhörd 

gentemot sina elever och visa dem att läraren bryr sig om deras lärande.  

 

En stor del av den forskning som presenterats här har en tyngdpunkt på hur förväntningar på-

verkar elevers resultat och lärande, och dessa studier har varit både kvalitativa och kvantitativa 

(Rosenthal & Jacobs, 1968; Brophy & Good, 1970, 1983; Rangel, 2009; Williams, 2012; Ru-

bie-Davies et.al. 2006). Ingen av dessa studier har ett fokus på hur förväntningar uppfattas som 

fenomen. En intressant aspekt i detta är att begreppet förväntningar möjligtvis ses som en själv-

klarhet som inte behöver beskrivas eller uttalas. Att ha höga förväntningar är enligt Hattie 

(2009) en viktig del i att vara en expertlärare, men det formuleras inte vad höga förväntningar 

faktiskt innebär. Det skulle kunna leda till en större insikt i vilka förväntningar läraren har på 

sina elever om uppfattningen synliggörs. I denna studie är intresset inte att undersöka hur lära-

rens förväntningar påverkar elevens lärande, utan fokus ligger på en mer generell bild av hur 

begreppet förväntningar uppfattas av instrumentalläraren. Det finns även en tanke om att denna 

studie skulle kunna utgöra en ingång till mer omfattande forskning inom området. Förhopp-

ningen är att denna studie kan skapa en större förståelse för hur lärare uppfattar sina förvänt-

ningar både gentemot elever och sig själva. Det skulle kunna vara viktigt att försöka medvetan-

degöra detta för att möjligtvis påverka de förväntningar lärare har på elever i kulturskolan.   

 

Syftet med denna studie är att försöka få insikt i hur instrumentallärare uppfattar och tolkar 

begreppet förväntningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfrågor: 

 

Hur uppfattas förväntningar av instrumentallärare i kulturskolan?  

 

Hur erfar instrumentallärare i kulturskolan sina förväntningar på eleven, för-

äldrar, kollegor och sig själva?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för arbetet. 

Först presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter, sedan present-

eras fenomenografi som teoretiskt perspektiv.   

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Bryman (2011) beskriver positivismen och interpretativismen som två olika kunskapsteoretiska 

synsätt. Det positivistiska synsättet bygger på en naturvetenskaplig modell där det observerbara 

endast är det som kan ses eller höras. Detta gör att jag utifrån det positivistiska synsättet inte 

kan undersöka och tolka respondenternas tankar och försök till att verbalisera delar av sin livs-

värld. Det interpretativistiska är i direkt kontrast till det positivistiska och har en tyngdpunkt på 

förståelse och tolkning av det mänskliga varandet. Eftersom syftet med studien handlar om 

erfarande är ett interpretativistiskt förhållningssätt mer rimligt för min studie eftersom jag för-

söker ta reda på hur läraren erfar och tolkar begreppet förväntningar.  

 

Det finns enligt Bryman (2011) olika ontologiska utgångspunkter jag som forskare behöver ta 

ställning till innan studien påbörjas. Objektivismen hör ihop med positivismen och innebär att 

kunskap existerar oberoende av det mänskliga varandet. I kontrast till detta bygger konstrukt-

ionismen på idén om att kunskap skapas genom sociala interaktioner. Verkligheten skapas uti-

från mänskliga möten. Föreliggande studie handlar om hur lärare erfar begreppet förväntningar, 

och erfarandet bygger på upplevelser kopplat till tidigare erfarenheter. Det går inte att utgå ifrån 

att alla kommer att erfara begreppet exakt lika, vilket gör konstruktionismen till en lämplig 

kunskapsteoretisk utgångspunkt. Verkligheten skapas tillsammans men utifrån egna förutsätt-

ningar och erfarenheter. Det är även ett grundantagande inom fenomenografin som är det teo-

retiska perspektiv som ligger till grund för min studie. 

 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns det två olika ansatser som rör slutledning och resone-

rande som forskare bör förhålla sig till i forskningsprocessen. I den induktiva ansatsen drar 

forskaren generella slutsatser utifrån empirin. Slutsatserna kan nås genom observationer och 

erfarenheter av en mängd enskilda fall. Motsatsen till detta är den deduktiva ansatsen som istäl-

let utgår från en hypotes att bekräfta genom empirin. Hypotesen kan antingen bekräftas eller 

förkastas enligt Fejes och Thornberg. Det finns inte en utgångspunkt i någon hypotes i denna 

studie, vilket skapar en frihet att låta resultatet formas utifrån det empiriska materialet. Detta är 

enligt Bryman (2011) det induktiva förhållningssätt som delvis genomsyrar studiens genomfö-

rande. Eftersom studiens syfte är att beskriva de variationer som finns i instrumentallärares 

uppfattningar av begreppet förväntningar, är den fenomenografiska ansatsen lämplig som me-

tod.  I föreliggande studie används ett induktivt förhållningssätt eftersom fenomenografin enligt 

Kroksmark (2007) är induktiv i sin natur.  

 

3.2 Fenomenografi som teoretiskt perspektiv 
I denna studie är informanternas tolkning och variationen mellan dessa tolkningar i fokus. Uti-

från detta används ett fenomenografiskt perspektiv. I detta avsnitt presenteras fenomenografin 

och aspekter som är kopplade till detta perspektiv.  

3.2.1 Fenomenografi 

Fenomenografin har enligt Kroksmark (2011) vuxit fram genom Ference Martons forskning 

om hur världen uppfattas. Marton är en forskare verksam vid bland annat Göteborgs universitet 

och har sedan 1980-talet forskat om lärande. Marton undersökte hur olika studenter uppfattade 
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innehållet i en text. Studenterna fick redovisa vad textens kärna innebar och det visade sig att 

studenterna hade olika uppfattningar om textens innebörd, vilket gjorde Marton intresserad av 

anledningen bakom detta. Texten och uppgiften var detsamma för alla, och den variation som 

fanns var de studenter som deltog i studien. Studenternas tidigare erfarenheter skapade olika 

förutsättningar för förståelsen av textens kärna vilket gjorde att Marton drog slutsatsen att ”vi 

uppfattar texter på olika sätt som en konsekvens av att innehållet presenterar sig med skilda 

innebörder för oss, och att dessa skillnader går att studera, kategorisera och beskriva i termer 

av skilda kvaliteter” (Kroksmark. 2011, s. 591). Den tidigare erfarenheten påverkar sättet att 

uppfatta ett fenomen vilket enligt Marton skapar möjligheter att undersöka de variationer som 

finns i vår egen och andras uppfattning.  

 

Uppfattningen av världen ter sig kvalitativt olika och denna variation av uppfattningar är det 

som fenomenografin försöker studera. Enligt Kroksmark (2007) är fenomenografi en beskri-

vande och avbildande ansats i vilken forskaren intresserar sig för människans uppfattning kring 

ett fenomen i den levda världen. Hur fenomenet uppfattas beror på hur det ter sig i förhållande 

till den egna livsvärlden, alltså vår uppfattning om vår egen värld. Syftet med fenomenografin 

är inte att finna hur något egentligen är, utan är riktat till att ” förstå hur något kan vara i ett rent 

mänskligt perspektiv” (s. 6). Det är uppfattningen som är i fokus och uppfattningsbegreppet är 

ett centralt begrepp inom fenomenografin. Ett fenomen kan enligt Kroksmark (2011) se lika ut, 

men när subjektiva värderingar och erfarenheter av fenomenet läggs in blir det variationer i vårt 

sätt att erfara fenomenet eftersom alla har olika erfarenheter som länkar fenomenet till den egna 

livsvärlden. ”En bonde, en militär och en landskapsarkitekt står på en kulle och ser ut över 

landskapet. Ser de då samma landskap?” frågar sig Kroksmark (s.598). Miljön de tittar på är 

densamma, men vad de urskiljer beror helt på deras egen individuella upplevelse av världen. 

Även Marton och Booth (2000) menar att fenomenet uppfattas och urskiljs olika beroende på 

vilken situation och tidigare erfarenhet individen har av fenomenet. Utifrån våra levda erfaren-

heter påverkas och varieras vår uppfattning kring ett fenomen. I föreliggande studien kan feno-

menografiska ansatsen ge mig möjligheter att undersöka hur instrumentallärarna uppfattar för-

väntningarna som fenomen. Deras levda erfarenhet skulle kunna visa variationer i deras sätt att 

uppleva fenomenet.  Det är enligt Kroksmark (2011) dessa variationer fenomenografin ämnar 

beskriva och inte ursprunget till variationerna. För att sammanfatta detta går fenomenografisk 

forskning ut på att studera olikheter och variation i sätt att erfara ett fenomen. Innehållet är det 

viktiga, inte vem, var eller vilka som uppfattar något på ett visst sätt, utan de variationer och 

skillnader som finns mellan dessa uppfattningar. Fenomenografin försöker inte ta reda på vad 

som är sant eller falskt utan försöker enbart beskriva uppfattningen av fenomenet. Det gör även 

att kontexten kring fenomenet inte är intressant inom fenomenografin eftersom fokus ligger på 

uppfattningen. I denna studie kan lärarnas uppfattning om fenomenet förväntningar förhopp-

ningsvis synliggöras genom den fenomenografiska ansatsen.  

3.2.2 Första och andra ordningens perspektiv 

Den första ordningens perspektiv handlar enligt Kroksmark (2007, 2011) om den objektiva 

verklighet som kan observeras utifrån. Det kan ses som vetenskapligt och vardagligt erfarande 

av fenomen, vilket kan innebära att världen erfars utifrån levd erfarenhet. Andra ordningens 

perspektiv handlar om uppfattningen av erfarandet. Marton och Booth (2000) menar att det går 

att tolka ett fenomen på olika sätt. Första ordningen innefattar påståenden om den fysiska värl-

den där det finns rätt och fel, och dessa påståenden jämförs med andra påståenden och etable-

rade kunskaper inom naturvetenskapen. Den andra ordningen innefattar våra olika sätt att upp-

fatta fenomen och fokus hamnar på vilka sätt som används för att tolka fenomenet istället för 

att bekräfta sanningshalten i fenomenet. Upplevelsen av ett fenomen är ofta omedveten och tas 
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för givet eftersom det ligger ett fokus på föremålet, objektet som upplevs och inte hur det upp-

levs enligt Marton och Booth. I föreliggande studie kan det innebära att den första ordningens 

perspektiv handlar om att läraren har förväntningar på eleven och sin omgivning, och den andra 

ordningen handlar om hur dessa förväntningar ter sig och uppfattas utifrån lärarens livsvärld. 

Den fenomenografiska ansatsen kan utifrån detta användas för att göra uppfattningen tydligare 

för forskaren samtidigt som det ger möjlighet till att beskriva uppfattningen utifrån fenomeno-

grafins ramar.  

 

Inom fenomenografin utgår forskaren från den andra ordningens perspektiv och ska försöka se 

fenomenet utifrån informantens perspektiv och försöka se samt uppleva erfarandet ur dennes 

ögon. Det är ett förhållningssätt där forskare försöker ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande 

av fenomenet till förmån för intervjuobjektets erfarande. Marton och Booth (2000) menar att 

den som gör fenomenografisk forskning bör försöka se en individs erfarande utifrån individens 

perspektiv, utan att färgas av sina egna värderingar och tankar kring fenomenet: 

 
Det innebär att man intar motpartens plats. Försöker se fenomenet och situationen 

med dennes ögon, och uppleva personens erfarande i dennes ställe. Under varje sta-

dium i det fenomenografiska forskningsprojektet måste forskaren medvetet ta ett 

steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet, och endast använda det för att 

belysa andras sätt att prata om det, hantera, erfara och förstå det. (Marton & Booth, 

2000. s. 159) 

 

Ovanstående citat kan innebära att när jag försöker ta reda på hur instrumentallärare uppfattar 

begreppet förväntningar måste jag försöka koppla bort min uppfattning av begreppet. Forskaren 

ska enbart försöka beskriva hur informantens uppfattning av fenomenet förväntningar ter sig 

utifrån deras egen livsvärld menar Marton och Booth (2000).  

3.2.3 Att förstå och beskriva ett fenomen 

Enligt Marton och Booth (2000) finns det en del inom den fenomenografiska forskningsansat-

sen som är viktiga att förhålla sig till. Det handlar om att inte bedöma vad som är giltigt för 

studien eller inte. Det relevanta är att försöka betrakta det som sker och försöka beskriva de 

kvalitativa skillnader eller likheter som uppstår i erfarandet av fenomenet. Ordet fenomenografi 

är enligt Kroksmark (2011) en sammansättning av orden fenomen och grafi. Det är två ord som 

tillsammans bildar en helhet. Nationalencyklopedin beskriver ordet fenomen som ”det som vi-

sar sig” (NE, 2018d). Ordet grafi ingår i flera vetenskaper och betyder beskrivning (NE, 2018e). 

Enligt Kroksmark (2011) är det viktig att reda ut dessa båda begrepp var för sig, men även i 

kombination till varandra.  Definitionen av fenomenet är betydelsefullt för att kunna göra en 

beskrivning av det.  Först när fenomenet har urskilts och definierats går det att beskriva hur det 

uppfattas.  Att hitta vad som ska läras kan ses som en förutsättning för att beskriva och förstå 

hur det ska läras. Allt beror på individens erfarande av fenomenet.  

 

Marton och Booth (2000) menar att erfarandet är en intern relation mellan en person och värl-

den. Det är denna relation som ska försöka verbaliseras och tolkas. Det går inte att beskriva alla 

aspekter i någons erfarande eftersom det skulle innebära att hela medvetandet beskrivs, vilket 

enligt Marton och Booth är omöjligt. I den fenomenografiska ansatsen försöker därför forskaren 

beskriva de kritiska skillnader som finns i individens sätt att erfara ett fenomen, vilket har av-

gränsats av forskaren. Medvetandet har två viktiga egenskaper, där den ena ligger i att männi-

skan inte kan vara medveten om allting samtidigt och på samma sätt. Detta eftersom det alltid 

finns skillnader i vårt sätt att uppfatta världen. Den andra egenskapen handlar om att människan 

är medveten om allt men inte på samma sätt. Med detta menar Marton och Booth att vi är 
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medvetna om vår omgivning men vi väljer att fokusera vårt medvetande mot det som för indi-

viden blir meningsfullt. Det är olika skikt av medvetandegrad som definieras och urskiljs olika 

beroende på den som erfar. Det finns en intentionalitet i detta som drivs och motiveras av våra 

syften. Vårt sätt att erfara ett fenomen handlar alltså om vilket fokus som riktas mot fenomenet 

i stunden för erfarandet. Eftersom föreliggande studie riktar fokus mot erfarandet av förvänt-

ningar med utgångspunkt i lärarens uppfattning av fenomenet, kan den fenomenografiska an-

satsen vara lämplig som teoretiskt ramverk. Fenomenografin kan genom sitt ramverk och be-

grepp sätta ord på den beskrivning av lärarnas uppfattning som framkommer i det empiriska 

materialet i föreliggande studie, vilket skulle kunna ge förutsättningar för ett medvetandegö-

rande av ett fenomen som tidigare inte medvetandegjorts av läraren. Detta erfarande är enligt 

Dahlgren och Johansson (2015) en ständigt utvecklande process eftersom nya lärdomar påver-

kar vår uppfattning av världen. Människan skapar tillsammans den verklighet i vilken de exi-

sterar.   
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod för att för-

tydliga studiens genomförande. Här presenteras även urval av informanter, studiens genomfö-

rande, etiska överväganden samt studiens trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras val av forskningsansats, forskningsmetod och studiens analysme-

tod. 

4.1.1 Val av forskningsansats 

I denna studie utgår jag ifrån en kvalitativ forskningsstrategi eftersom resultatet syftar till att 

utforska instrumentallärares uppfattning kring begreppet förväntningar. Bryman (2011) menar 

att den kvalitativa metoden har ett fokus på ord och tolkning i kontrast till den kvantitativa 

ansatsen som lägger mer fokus kring att kvantifiera den insamlade datan som ofta består av 

siffror. Den kvalitativa metoden är enligt Bryman konstruktionistisk och interpretativistisk i sin 

grund, vilket innebär att kunskap konstrueras och tolkas av människor i en kontext. Metoden 

tar avstånd från den naturvetenskapliga modellen och har istället en tyngdpunkt på den tolkning 

och uppfattning individen har. I en kvalitativ studie ryms det en ” bild av den sociala verklig-

heten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till individernas skapande och konstrue-

rande förmåga” (Bryman, 2011. s. 41). Detta innebär att en kvalitativ studie kan ge en djupare 

och mer mångsidig bild av hur till exempel ett fenomen upplevs. Eftersom denna studie ämnar 

undersöka hur lärare uppfattar begreppet förväntningar är det rimligt att göra en kvalitativ stu-

die som ger möjlighet att gå in på djupet och skapa en bredare förståelse för hur den enskilde 

läraren uppfattar begreppet.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 

I en fenomenografisk ansats används enligt Marton och Booth (2000) vanligtvis semistruktu-

rerade intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket det även gör i föreliggande studie. För att 

kunna ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande är det viktigt att forskaren försöker se feno-

menet utifrån informantens perspektiv. Det är även viktigt att forskaren stimulerar den som 

intervjuas för att få en uttömmande beskrivning av fenomenet. Detta kan göra på olika sätt 

och Dahlgren och Johansson (2015) menar att tekniken för att göra detta kallas probing. Det 

innebär att forskaren använder uppföljande frågor som ”hur menar du nu?” eller ”kan du ut-

veckla detta?”. Detta kan göra att den som intervjuas utvecklar och förtydligar sitt svar. Även 

icke-verbal probing kan användas i form av bekräftande nickar och ”hummanden” för att visa 

att intervjuaren aktivt lyssnar på den som intervjuas. I föreliggande studie kan detta sätt an-

vändas för att få en så utvecklad beskrivning som möjligt av lärarnas uppfattning kring be-

greppet förväntningar. Även om frågan från början är öppen, kommer svaret troligtvis att gå i 

den riktning som informantens svar styr, och genom de uppföljande frågorna skapas en frihet 

i intervjun.  

 

Marton och Booth (2000) beskriver vikten av att det som är i fokus för informantens med-

vetande varieras för att skapa förutsättningar för en bred tolkning av fenomenet. Ett fenomen 

kan förstås på olika sätt beroende på vilket fokus informanten har. För att skapa dessa förutsätt-

ningar formuleras frågorna i föreliggande studies intervjuguide på olika sätt för att behandla 

många olika aspekter av begreppet förväntningar.  Även Bryman (2011) menar att den kvalita-

tiva intervjun lägger tyngdpunkt på informanternas uppfattningar i kontrast till de kvantitativa 

strukturerade intervjuerna, som söker få svar på de frågeställningar som forskaren framtagit. 

En kvalitativ intervju är enligt Bryman mer öppen och tillåter viss avvikelse från intervjuguiden 
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till skillnad från en kvantitativ intervju, där avvikelse inte tillåts med hänsyn till reliabiliteten 

och validiteten i studien. Även Dahlgren och Johansson (2015) menar att den fenomenografiska 

datainsamlingen bygger på informanters uppfattningar och tolkning, och utgår från ett fåtal 

frågor kring temat. Enligt Kroksmark (2011) är intervjuer vid en fenomenografisk datain-

samling oftast tematiska och öppna för att informantens uppfattning och förståelse av fenome-

net ska kunna följas. Detta är i linje med det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som semi-

strukturerade intervjuer. I föreliggande studie används i intervjuguiden olika teman som be-

rörde lärarens uppfattningar kring begreppet förväntningar. Även Bryman (2011) tillägger att 

det är vanligt att intervjuaren har ett antal färdiga frågor, men att det kan tillkomma extra frågor 

för att få ett mer uttömmande svar. I intervjuguiden i föreliggande studie kan ett antal öppna 

tematiska frågor förberedas och även uppföljningsfrågorna kan skrivas ned även om alla inte 

tas upp. Det ger den som intervjuar en möjlighet att om möjligt vara mer förberedd inför inter-

vjun, och kan anpassa frågorna så att samtalet inte vandrar in på villospår. Vidare beskriver 

Kroksmark (2011) att de intervjuer som görs utifrån en fenomenografisk ansats ska ljudupptas 

eller videofilmas och sedan transkriberas. Analysen tar sedan utgångspunkt i det transkriberade 

materialet där olika uppfattningar och tolkningar hamnar i olika kategorier och teman.   

4.1.3 Val av analysmetod 

I föreliggande studie används en fenomenografisk analysmodell som är mycket lik den tema-

tiska analysen (Bryman, 2011). Den tematiska analysen är i likhet med den fenomenografiska, 

en analysmetod som ämnar dela in empirin i kategorier och teman utifrån de likheter och skill-

nader som framkommer i datan. Enligt Bryman finns det inte ett tydligt färdigt tillvägagångssätt 

inom den tematiska analysen, utan det bygger på fingervisningar som har tagits fram som rikt-

linjer. Den fenomenografiska metodansatsen är enligt Dahlgren och Johansson (2015) utveck-

lad för att analysera empiriskt material från enskilda intervjuer, och lämpar sig väl till att ana-

lysera och beskriva människors uppfattning och tankar om ett fenomen. Dahlgren och Johans-

son menar att det finns flera olika analysmodeller inom den fenomenografiska ansatsen och de 

har alla likheten att de är tematiskt uppbyggda även om de olika stegen i analysmodellerna kan 

variera. I föreliggande studien används den modell som Dahlgren och Johansson exemplifierar 

i vilken det finns sju olika steg för analysprocessen. Detta kan göras i föreliggande studie ef-

tersom det kan ge en tydlig bild av hur de olika stegen genomförs och skapar ett ramverk för 

hela analysprocessen.  

 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015) finns det sätt för att stärka validiteten i en fenomenogra-

fisk analys, och det är att göra analysen tillsammans med en medforskare.  Forskarna gör egna 

analyser av det transkriberade materialet och sammanför sedan sina analyser till en gemensam 

kategorisamling. Detta diskuteras sedan för att få en renodlad uppsättning av kategorier som 

blir grunden för resultatet. I föreliggande studie används inte denna metod eftersom arbetet 

utförs individuellt.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande och dess tro-

värdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 

Informanterna valdes ut genom kriteriet att de skulle arbeta som instrumentallärare inom kul-

turskolans verksamhet. Enligt Bryman (2011) är detta ett målinriktat urval som inte syftar till 

att välja deltagare i en studie slumpmässigt. Målet är att urvalet ska vara relevant utifrån de 

forskningsfrågor som ställts upp av forskaren. Forskaren gör ett medvetet urval för att få vari-

ation på till exempel, kön, ålder och olika demografiska faktorer. Eftersom fenomenografin 
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enligt Marton och Booth (2000) handlar om att finna kvalitativa olikheter/likheter mellan upp-

fattningar behövs en viss spridning i ålder och yrkeserfarenhet för att få ett mer mångsidigt 

resultat. De lärare som är utvalda verkar i olika kulturskolor i södra och mellersta Sverige. Ålder 

presenteras eftersom det kan ge en bild av erfarenheten i yrket som musiklärare, och kön för att 

det kan vara av intresse för mångfalden i studien även om det endast är en kvinna med i före-

liggande studie.  

 

Informanterna kontaktades både genom telefon och mail. Kontakten hölls sedan genom mail-

kontakt eller enbart telefonkontakt beroende på vad som fungerade bäst för informanten. Jag 

väljer att inte presentera vilket instrument eller genre instrumentallärarna undervisar i eftersom 

jag undersöker en mer generell bild av uppfattningen av förväntningar och inte skillnader mel-

lan instrumentgrupper och genres. Här nedan följer en kort presentation av varje informant. 

 

Informant A är en man i 50-årsåldern som har arbetat som instrumentallärare i 28 år. 

 

Informant B är en kvinna i 40-årsåldern som har arbetat som instrumentallärare i 25 år. 

 

Informant C är en man i 20 årsåldern som har arbetat som instrumentallärare i 2 år. 

 

Informant D är en man i 40-årsåldern som har arbetat som instrumentallärare i 18 år. 

 

Informant E är en man i 60-årsåldern som har arbetat som instrumentallärare i 34 år 

4.2.2 Datainsamling 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2011) är en av de 

vanligaste datainsamlingsmetoderna inom kvalitativ forskning. Ett fåtal frågor gav informan-

terna utrymme att utveckla sina svar för att ge en bredare förståelse för deras uppfattning av 

fenomenet. Samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer men eftersom det var en 

semistrukturerad intervju blev genomförandet av intervjusessionen individuellt formad. Inter-

vjuguiden finns som bilaga i studien (bilaga 1). De frågor som intervjuguiden innehåller är 

formade utifrån olika aspekter av fenomenet förväntningar som genom tidigare forskning pre-

ciserats till utvalda potentiellt påverkande faktorer som kön, etnicitet och socioekonomisk bak-

grund. Alla huvudfrågor användes under intervjun men vissa av underfrågorna besvarades utan 

att de behövde ställas annat än för viss utveckling av frågans kärna.  

 

Intervjupersonerna fick vid intervjutillfället information om studien, (se bilaga 2), och de fick 

även en medgivandeblankett (se bilaga 3) som de skrev under. De intervjuer som genomfördes 

tog plats på olika ställen, primärt vid informanternas arbetsplatser. Dessa intervjuer spelades in 

med telefon och via min dators inbyggda mikrofon som säkerhetsåtgärd. Det var även en inter-

vju som gjordes över telefon med ett program som spelade in båda våra röster och skapade en 

inspelning som jag sedan kunde transkribera. Intervjuerna tog 45–70 minuter och under den 

tiden försökte jag få en vid och tydlig bild av informanternas uppfattning kring begreppet för-

väntningar. Jag försökte att lyfta fram frågor som framkom i informanternas reflektion, och tog 

fasta på tankar som kunde vara viktiga att förstå i förhållande till begreppet förväntningar.  

4.2.3 Bearbetning och analys 

Dahlgren och Johansson (2015) menar att en fenomenografiska intervjuer ska transkriberas för 

att materialet ska kunna bearbetas av forskaren. Transkriberingen genomfördes genom använ-

dandet av programmet amazing slow downer. Detta program gav mig möjlighet att välja tempo 

på inspelningen vilket gjorde det lättare att hinna med och skriva ned det som sades i realtid. 
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Detta sätt fungerade mycket väl för mig och jag upplevde att detta sätt var mer tidseffektivt än 

att spela fram och tillbaka i realitid. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns någon 

”sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form” (s. 227). Det som är viktigt för att 

göra analysen tydlig är att den görs utifrån studiens syfte. De inspelade intervjuerna transkribe-

rades i föreliggande studie till text och det som sades skrevs ned förutom vissa ljud som mm, 

eh, åå och skratt. Dessa ord hade ingen direkt relevans eftersom det i denna studie inte ligger 

ett fokus på språket, utan mer på innehållet. Även vissa talspråk skrevs istället som skriftspråk 

för att underlätta för läsaren. Några avsnitt i början skrevs inte ned eftersom de inte hörde till 

intervjun utan var mer som en presentation av informanten. De val som gjorts genom transkri-

beringen ska inte påverka inte studiens analys och resultat.  

 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015) finns det olika modeller för att genomföra en fenome-

nografisk analys. De menar att det kan vara svårt att göra ett protokoll som visar hur analysen 

har genomförts, men det går att göra detta tydligt genom att beskriva alla olika steg i analys-

processen. Jag har följt den modell i sju steg som Dahlgren och Johansson exemplifierat. Det 

första steget som gjordes var att det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger 

för att jag som forskare skulle kunna bekanta mig med materialet. I det andra steget gjordes en 

urskiljning av de mest framträdande och betydelsefulla uttalandena, vilket kallas för konden-

sation. I nästa steg jämfördes de olika passagerna av uttalanden med varandra för att finna 

skillnader och likheter. Detta steg kallas för jämförelse. I steg fyra grupperas de skillnader och 

likheter som uppstår i analysmaterialet. Detta gjordes genom att jag skapade olika mind maps 

som jag sedan grupperade i olika teman. Steg fem och sex handlar om att artikulera och namnge 

de kategorier som går att urskilja i materialet och i dessa steg formades de kategorier som sedan 

namngavs utifrån för närvarande lämpliga teman. Det sista steget i analysprocessen är att kon-

trastera passagerna mot varandra för att se om det får plats i olika kategorier. Detta görs ef-

tersom kategorin ska vara exklusiv och vara kärnan i det som analysen frambringar. Genom att 

använda mina mind maps där jag hade samlat de olika teman som framkommit i analysen kunde 

jag kontrastera dem för att se huruvida de stod i relation till varandra eller inte. I nedanstående 

tabell exemplifieras mitt tillvägagångssätt för att göra det tydligt för hur de teman som fram-

kommer i resultatet har tillkommit:  

 

Tabell 1. 

1. Bekanta sig 

 

För mig finns det nån slags litet likhetstecken mellan höga förvänt-

ningar med att de kanske inte alltid är ställda utifrån elevens både 

förmåga och behov utan mer utifrån min egen bild om att jag vill 

orda något såhär. Och sen är det inte upp till så mycket, mig, utan 

det är upp till eleven att följa mina förväntningar och det blir en 

konstig bild tänker jag. För det där måste vara någon slags ständigt 

pågående skrivande av kontrakt mellan mig och eleven och då är 

det svårt nånstans att sätta upp för höga förväntningar. (Informant 

A) 

2. Kondensation 

3. Jämförelse 

…likhetstecken mellan höga förväntningar med att de kanske inte 

alltid är ställda utifrån elevens både förmåga och behov utan mer 

utifrån min egen bild om att jag vill orda något såhär. 

 

…sen är det inte upp till så mycket, mig, utan det är upp till eleven 

att följa mina förväntningar och det blir en konstig bild tänker jag 
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…det där måste vara någon slags ständigt pågående skrivande av 

kontrakt mellan mig och eleven och då är det svårt nånstans att sätta 

upp för höga förväntningar. 

 

 

4. Gruppering  …inte alltid är ställda utifrån elevens både förmåga och behov 

 

…mer utifrån min egen bild om att jag vill orda något såhär 

 

…det är upp till eleven att följa mina förväntningar och det blir en 

konstig bild 

 

…pågående skrivande av kontrakt mellan mig och eleven 

 

…svårt nånstans att sätta upp för höga förväntningar 

5. Artikulera  Eleven i fokus, vems förväntningar, anpassning, dialog 

 

 

6. Namnge kategorier 

 

Anpassning 

7. Kontrastera I detta exempel är det tydligt att det handlar om anpassning, vilket 

gör kategorin kärnfull och informativ om innehållet under rubriken. 

Detta citat finns under rubriken 5.1.2 och berör anpassningsbar-

heten i höga förväntningar.    

 

4.2.4 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att göra etiska överväganden inför en 

intervjustudie. Att begrunda konsekvenser för hur undersökningen påverkar informanten, och 

hur den påverkas av forskaren är enligt Kvale och Brinkmann viktigt att förhålla sig till inför 

en studie. Det är bra om forskaren har en medvetenhet om att intervjusituationen är en speciell 

miljö som kan få intervjupersoner att avslöja saker som de senare ångrar att de har sagt. Codex 

(2018) beskriver vikten av att forskaren informerar intervjupersonerna om att deras medverkan 

är frivillig och kan avbrytas när som helst i forskningsprocessen. År 2004 trädde en lag om 

etikprövning (2003:460) i kraft, och den innebär att samtycke krävs för att få utföra forskning 

som avser människor. Detta samtycke gäller enbart om intervjupersonerna fått information om 

studiens innebörd innan. Innan intervjuerna genomfördes i föreliggande studie fick alla infor-

manterna en informationsblankett med information om studiens syfte och metod (se bilaga 1). 

Blanketten skrevs under av alla informanter utom den informant som deltog i en telefonintervju. 

Denna informant fick ge muntligt samtycke som spelades in i samband med intervjun. Alla 

informanterna blev avidentifierade för att inte någon ska identifiera vem som har deltagit i stu-

dien. Jag valde att inte presentera vilket instrument någon av intervjupersonerna undervisar i 

eftersom jag inte anser att det är relevant för det jag undersöker. I resultatet presenteras ingen 

information som kan kopplas samman med en enskild individ. Informanterna blir benämnda 

som A, B, C, D och E för att göra dem avidentifierade.  



 25 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningen blir giltig först när de metoder som använts 

åskådliggör det som forskningen var avsedd att åskådliggöra. I föreliggande studie har jag an-

vänt semistrukturerade intervjuer för att tydliggöra informanternas uppfattning av begreppet 

förväntningar. Intervjuerna bygger på en intervjuguide som konstruerats utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och problemformulering, vilket kan ge mer giltighet till studiens genomfö-

rande.  

 

Enligt Bryman (2011) handlar begreppet reliabilitet om mätningarnas pålitlighet. Det innebär 

att undersökningen ska vara möjlig att reproducera och ge liknande resultat. Det går inte att 

generalisera kvalitativ forskning enligt Bryman, vilket gör begreppet tillförlitlighet mer pas-

sande. Eftersom denna studie är riktad till att undersöka individen och det personliga är det 

rimligt att använda sig av begreppet tillförlitlighet. För att göra studien mer tillförlitlig är det 

viktigt att det finns en transparens i hur studien genomförs. Tillvägagångssätt och metod redo-

görs utförligt och resultatet kopplas ihop med det teoretiska perspektivet. Under genomförandet 

av denna studie försökte jag som forskare att förhålla mig neutralt till begreppet förväntningar 

för att inte påverka informanternas uppfattning, och därigenom resultatet. Detta är en central 

utgångspunkt inom fenomenografin, och ökar giltigheten i studien eftersom det skapar en med-

vetenhet av ett neutralt förhållningssätt. Det går dock inte fastslå att jag var neutral hela tiden 

eftersom jag är en person med egna tankar och uppfattningar som inte går att ta bort. Det går 

dock att minimera dess påverkan eftersom jag hade en medvetenhet om att försöka vara neutral.  

 

Det finns även en transparens i hur analysen genomfördes med exemplet i tabell 1, vilket gör 

tillförlitligheten större eftersom det ger en tydlig bild i hur jag har gått tillväga. Bryman (2011) 

menar att tillförlitligheten till stor del handlar om att kunna styrka och konfirmera resultatet. 

Eftersom jag har varit tydlig med hur jag gått tillväga ger det även mer trovärdighet till resul-

tatet.  

  



 26 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med fem instru-

mentallärare i kulturskolan, i syfte att utforska deras uppfattning och tolkning av begreppet 

förväntningar. De teman som presenteras är: uppfattning av begreppet förväntningar, samt lä-

rarens förväntningar på eleven, föräldrar, kollegor och sig själva. Därefter ges en sammanfatt-

ning av resultatet.  

5.1 Uppfattning om begreppet förväntningar 
I detta avsnitt presenteras fem olika teman som berör variationer och likheter i instrumentallä-

rarnas uppfattning av begreppet förväntningar. De teman som presenteras är: förhoppningar 

och ansvar, höga förväntningar, låga förväntningar, tydlighet i förmedling, förväntningar uti-

från fasta föreställningar av demografiska faktorer 

5.1.1 Förhoppningar och ansvar 

I analysen framkommer likheter i informanternas uppfattning av begreppet förväntningar där 

ett antagande om vad som kommer att ske i framtiden är centralt. Informant D menar att det 

handlar om att föreställa sig en situation i framtiden där det inte går att veta vad som kommer 

att hända. Han fortsätter med att säga att det ligger ”i en förväntans natur att vi inte kan veta 

vad svaret är förrän du har så att säga genomfört det du har förväntningarna på” (Informant D). 

Enligt informant C finns det förväntningar på allt och han nämner till exempel förväntningen 

på att hålla tider, förväntningen på samhället och förväntningen att kunna lita på folk.  

 

Informanterna B och E menar att begreppet förväntningar är något positivt, och att det handlar 

om något de hoppas ska ske. Informant B menar även att begreppet förväntningar innehåller 

något uppfodrande:  

 
 Ordet förväntningar har också en uppfodrande klang, men jag förväntar att eleverna 

ska öva, det förväntar jag mig. Och det ligger liksom inte på att jag sitter här och 

hoppas, utan jag låter nog dom förstå det. (Informant B) 

 

Det visar sig att samtliga informanter pratar om förväntningar centrerat kring eleven, och infor-

mant A menar att det handlar om ett ansvar:  

 
För mig personligen så innebär förväntningar att det vilar ett ganska så stort ansvar 

på mig när det gäller förväntningar. För att om jag har förväntningar som eleverna 

har svårt att, svårt att leva upp till då har jag gjort ett dåligt jobb tänker jag. (Infor-

mant A) 

 

Vidare menar informant A att förväntningar inte ska finnas där för lärarens skull, utan är till för 

att eleven ska kunna bli motiverad att utvecklas. För att kunna ha förväntningar på eleven som 

inte blir fel behöver läraren göra en kartläggning av eleven, både kunskapsmässigt, intresse-

mässigt och behovsmässigt menar informant A.  

5.1.2 Höga förväntningar 

När det kommer till begreppet höga förväntningar visar analysen att alla lärare har lite olika 

syn på vad det kan innebära även om det finns likheter. Informant C menar att höga förvänt-

ningar handlar om krav, och att de är uttalade. De andra informanterna beskriver höga förvänt-

ningar som på gränsen till vad de tror ska hända, även om kravbilden finns med även där. In-

formant D beskriver höga förväntningar som ” det som du har föreställt dig ska infrias kommer 
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att göra det på i stort sätt alla eller de flesta punkterna”. Till skillnad från informant D beskriver 

informant E att höga förväntningar kan vara tvetydigt: 

 
Höga förväntningar får man ju en känsla av att man har så höga förväntningar att de 

inte kan infrias. Men samtidigt är ju höga förväntningar, det är ju bra, för det kan ju, 

elever som, verkligen tro på att eleven kan klara någonting. Det tror jag är jättevik-

tigt. Samtidigt realistiska förväntningar med är ju, mår ju eleven bättre av tänker jag. 

(Informant E) 

 

Vidare beskriver informant E att förväntningar inte enbart behöver vara fokuserade på elevens 

prestation, utan det kan handla om lust och glädje i det eleven gör. De realistiska förväntningar 

som han nämner är anpassade utifrån eleven. Informant B beskriver i likhet med informant E 

att höga förväntningar ligger nära kanten på vad hon tror ska hända. Hon menar även att det 

går att anpassa höga förväntningar till olika elever, vilket även informant D nämner. Informant 

A menar att höga förväntningar ofta riskerar att utgå mer ifrån lärarens ambitioner och inte 

elevens:  

 
För mig finns det ett slags likhetstecken mellan höga förväntningar med att de kanske 

inte alltid är ställda utifrån elevens, både förmåga och behov utan mer utifrån min 

egen bild om att jag vill ordna något så här. Och sen är det inte upp till så mycket 

mig, utan det är upp till eleven att följa mina förväntningar och det blir en konstig 

bild tänker jag. (Informant A) 

 

Detta kan leda till att eleven inte har någon chans att uppnå de förväntningar som har formule-

rats av läraren menar informant A. Det kan även vara åt andra hållet att eleven har höga för-

väntningar som inte bemöts av läraren, vilket informant A menar kan bli förödande för elevens 

utveckling. Däremot menar han att det är viktigt att förväntningarna stimulerar en progression 

och en utveckling hos eleven, och att det kan ses som höga förväntningar. Det handlar om att 

anpassa sig på olika plan till eleven samtidigt som det är viktigt att ha tilltro till elevens förmåga 

att utvecklas och prestera. Han menar att det är en stor hjälp att ha flera års erfarenhet och att 

”det här var något som var mycket svårare när man var ny tycker jag, att förhålla sig till både 

sina egna förväntningar och elevernas förväntningar”. Erfarenheten är ett verktyg som hjälper 

till att forma rimliga förväntningar. 

 

I analysen framkommer det att samtliga informanter beskriver både positiva och negativa sidor 

med höga förväntningar. Informanterna A, B, D och E beskriver vikten av att kunna anpassa 

sina förväntningar efter eleven, och att det går att ha höga förväntningar om det inte krockar 

med elevens mål och ambitioner. Det handlar även om att kunna sätta förväntningarna utifrån 

elevens förutsättningar, och inte ha förväntningar som är omöjliga att infria.  

5.1.3 Låga förväntningar 

Analysen visar en viss samsyn till begreppet låga förväntningar även om det finns variationer i 

informanternas sätt att uttrycka sig på. Informant E beskriver låga förväntningar som en misstro 

till elevens förmåga att utvecklas, och menar vidare att det finns en risk att låga förväntningar 

blir självuppfyllande. Detta bidrar enligt informant E till att eleven riskerar att prestera sämre 

än vad den är kapabel till. Informant A menar att låga förväntningar kan likställas med kravlös-

het och att det som händer, det händer. Han menar att det ibland kan vara gott nog ibland men 

att det är viktigt att inte fastna i förväntningarna, utan istället forma förväntningar utifrån ele-

ven. Informant D beskriver låga förväntningar som en direkt motpol till höga förväntningar, där 

låga innebär att det saknas tilltro till elevens förmåga att klara av något. Informant A, D och E 
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beskriver alla låga förväntningar som något potentiellt negativt, men det finns ibland skäl att 

sänka förväntningarna för att eleven ska lyckas nå upp till de mål som är satta.  

 

Informant C beskriver låga förväntningar som en social kod som inte uttalas. I förhållande till 

höga förväntningar, vilka han beskriver som krav, blir låga förväntningar det som är generella 

förhoppningar om hur någon ska bete sig i sociala sammanhang. Han ser det som en skala och 

att han formar sina förväntningar utifrån denna skala. En låg förväntan kan vara att eleven ska 

komma till lektionen, och en hög förväntan blir mer prestationsinriktad enligt informant C. 

Denna uppfattning skiljer sig något från hur de andra informanterna utrycker sig. Låga förvänt-

ningar är enligt informant C mer av social karaktär som kretsar kring lektionen:  

 
Att vi ska ha lektion när vi ska ha lektion. Det är helt okej att vi pratar lite innan 

lektionen och efter lektionen och så där men… men jag förväntar mig ändå att vi ska 

kunna bedriva undervisning under lektionen liksom. (Informant C) 

  

Informant C menar även att det ibland kan vara svårt för vissa elever att fokusera på att spela 

på lektionen. Vissa av hans elever vill göra allt annat än spela på lektionen och han menar att 

det finns en åldersfaktor med i detta. Både informant B och C menar att eleven läser av vilka 

förväntningar som ställs på dom oavsett om dom är höga eller låga. Om läraren har för låga 

förväntningar är det inte bra eller rättvist gentemot eleven menar informant B, men menar sam-

tidigt att hon ibland får sänka sina förväntningar för att inte bli besviken själv. Hon menar dock 

att förväntningarna förändras och att hon ofta blir positivt överraskad av elever hon haft låga 

förväntningar på. Denna syn delas av informant D som menar att det är viktigt att inte ha fasta 

förväntningar på elever:  

 
Sen måste man ju naturligtvis se upp, för att det kan alltid komma ett läge när du har 

satt höga förväntningar på eller satt en stämpel på, för det gör man förr eller senare 

omedveten på nån, att den inte kommer infria dom, eller tvärtom nån som du inte 

har satt så höga förväntningar på kan plötsligt, poff, explodera upp och bli liksom 

jättebra. (Informant D) 

 

Det handlar enligt informanterna om att vara lyhörd inför eleven och anpassa förväntningar 

efter individ och situation. Det är även viktigt att förväntningarna blir tydliga för både läraren 

och eleven. Det finns alltså variationer i lärarnas sätt att uppfatta låga förväntningar även om 

det råder viss samsyn till att det har en negativ klang.  

5.1.4 Tydlighet i förmedling 

I analysen framkommer det att det är viktigt att förmedla tydliga förväntningar till eleven för 

att undanröja hinder för deras inlärning.  Informant D drar paralleller mellan att ha en förväntan 

och att ge en läxa till eleven. Här menar han att tydligheten är viktig när läraren ska ge en läxa: 
 

För att jag ger en uppgift och med den, när jag säger att öva härifrån till hit och gör 

det och det och dom grejerna på det och det sättet som vi har pratat om på lektionen 

så förmedlar jag ju omedvetet en förväntan. För till nästa vecka så säger jag ju att då 

räknar man att då kan du A till X och sen på det här och det här sättet.  

(Informant D) 

 

Informant D beskriver att detta är en förmedling av en tydlig förväntan på att eleven ska utföra 

en uppgift. Det är viktigt med tydlighet och klarhet i förmedlingen av förväntningar. Han menar 

dock att hans förväntningar inte är fastslagna och oföränderliga, utan det finns alltid en flexibi-

litet med. Vidare menar informant D att han oftast försöker föra en dialog om hur och varför 
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eleverna ska öva, för att skapa en reflektion hos eleven att se vad den faktiskt gör och inte gör. 

Han menar att eleverna ofta inte har en aning om hur mycket de övar. 

 

Informant C tänker att informationslappar kan vara ett sätt att tydliggöra sina förväntningar. Att 

ha något konkret som eleverna får med sig hem i början av varje termin som visar vilka för-

väntningar läraren har på dem. Han menar att det kan vara svårt för eleverna att veta vilka 

förväntningar som läraren har om det inte har tydliggjorts av läraren. Informant C tillägger även 

att han inte riktigt formulerat och klargjort dessa förväntningar för sig själv ännu, men att det 

kan till exempel handla om att det hämmar eleverna om de inte övar hemma mellan lektionerna. 

Informant E menar i likhet med informant D att det är viktigt att klargöra att det är hemma 

eleverna lär sig spela:  
 

Som jag sa innan i början så … så har dom väl nån diffus uppfattning om att man lär 

sig … att man kommer till musikskolan och så lär man sig spela. Det är ju nåt som 

du får lära dom att det är ju inte på musikskolan man lär sig spela utan det är ju 

hemma dom lära sig spela. Det är nästan den allra viktigaste förväntningen vi måste 

… klargöra för dom. […] alltså dom tror ju att jag ska göra jobbet, att jag ska över-

föra kunskapen på något konstigt sätt på den där korta lektionstimmen då. Och det 

är ju omöjligt. (Informant E) 

 

Han tillägger även att det ibland känns tjatigt att hela tiden behöva påminna eleven om att den 

behöver öva hemma och att det är elevens arbete som är en förutsättning för att den ska utveck-

las. Informant A pratar om ett osynligt kontrakt mellan läraren och eleven, där förväntningarna 

klargörs utifrån en dialog om elevens ambition. Detta kontrakt är inte något fastslaget utan är 

en ständigt pågående process menar informant A. 

5.2.5 Förväntningar utifrån fasta föreställningar av demografiska 

faktorer 

I analysen framkommer det att de demografiska faktorerna kön, socioekonomisk bakgrund och 

etnicitet inte upplevs har en stor påverkan på informanternas förväntningar. Informanterna pra-

tar om att de för det mesta inte upplever att de har fasta föreställningar utifrån etnicitet eller kön 

eller socioekonomisk bakgrund. Informant A menar att det säkert förekommer både medvetet 

och omedvetet, men han ”tror dock att med årens lopp även där lärt mig att förhålla mig till det 

på ett skapligt neutralt sätt”. En annan faktor som informanter beskriver är att förhålla förvänt-

ningarna efter elevens ålder. Informant D säger:  

 
Visst man sätter ju förväntningar på ålder till exempel, för att där har man ju, där, i 

en viss ålder kan du liksom inte räkna med att dom ska prestera vissa saker, utan där 

får man sätta en naturlig förväntan kopplad till deras ålder. (Informant D) 

 

Informant E talar om att det är svårare för små barn att ha tålamod för att öva än vad äldre 

elever har. Informant B menar att små barn inte har lika lätt att hålla ordning på saker och ting, 

och menar att föräldrarna har ett ansvar där att se till att eleven har sina noter med. Ansvaret 

glider över mer på eleven när den blir äldre. 

5.2 Lärarens förväntningar på eleven, föräldrar, kollegor 
och sig själva  
I detta avsnitt presenteras teman som berör lärarens erfarande av förväntningar i relation till 

eleven, föräldrar, kollegor och sig själva. De teman som presenteras är: anpassning till elevens 

förväntningar, elevens engagemang och intresse, erfarenhet som verktyg för att sätta rimliga 
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förväntningar, olika syn på föräldrars engagemang, förväntningar på sina kollegor och sig 

själv, förväntningar utifrån fasta föreställningar av demografiska faktorer 

5.2.1 Anpassning till elevens förväntningar 

I analysen framkommer det tydligt att samtliga instrumentallärare som intervjuats har beskrivit 

vikten av att kunna anpassa sig till bland annat elevens mål och ambitioner. De har nämnt det 

på olika sätt men det går att härleda till anpassning. Denna anpassning sker på olika nivåer i 

mötet med eleven och kollegiet. Mycket är centrerat till en undervisningskontext mellan läraren 

och eleven. Informant A menar att lyhördhet för eleven är viktigt: ”För det är inte eleverna som 

ska vara lyhörda på mig, utan det är faktiskt jag som måste vara lyhörd på deras behov.”  Han 

menar att det är viktigt att fundera över vems förväntningar som är de viktigaste, och menar att 

det borde vara elevens förväntningar som ska vara i fokus.  

 

Informant B menar att hon baserar förväntningarna utifrån elevens förutsättningar, och att det 

går att anpassa höga förväntningar efter eleven:  

 
Om det är anpassat efter elevens förmåga. Sen får man ju anpassa förväntningarna 

om jag vet att det här barnet lever utan instrument (specifikt instrument är ersatt med 

bara ordet instrument) varannan vecka, en period, kanske under en skilsmässa. Då 

får ju mina förväntningar, på varannan vecka vara här. Så man får ju vara flexibel, 

för det är inte allt som barnen styr över. (Informant B) 

 

Det finns sociala faktorer som samtliga informanter beskriver i analysen och det är att anpassa 

sig efter elevens välmående och hemförhållanden. Det finns en flexibilitet i förhållningssättet 

att det kan komma saker emellan för eleven. Informant D menar att: ”det kan finnas parametrar 

som man kanske vet om att dom mår dåligt just vid den perioden och att man då sätter andra 

förväntningar eller ändrar dom beroende på såna saker” (Informant D). 

 

Även informant C och E menar att det finns faktorer som lärare måste förhålla sig till och att 

vara flexibla i sina förväntningar. Informant C beskriver att förväntningar är olika beroende på 

eleven: 

 
Vissa elever har jag ju förväntningen att dom ska komma dit, att vi ska göra någon-

ting som dom förhoppningsvis tycker är kul. Att det ska bli en bra stund för dom där 

på lektionen. Och det får vara bra om det blir så, medans vissa elever kan jag verk-

ligen förväntat mig att dom ska ha övat på det vi har pratat om liksom. (Informant 

C) 

 

Vidare menar informant C att det är viktigare att eleven fortsätter spela sitt instrument än att 

lärarens förväntningar ska bli ett hinder för eleven. Det är bättre att sänka förväntningarna då 

och se undervisningen mer som ett socialt möte där eleven kan utveckla sitt musikintresse.  

 

Informant E pratar om rimliga förväntningar som är anpassade efter elevens ambitionsnivå, och 

att det är viktigt att kunna läsa av eleven. För om läraren har förväntningar som inte motsvarar 

elevens kan det bli svårt för elevens att utvecklas. Det innebär inte att läraren aldrig ska utmana 

eleven med nya saker, men att det inte alltid går att göra det: 
 

Men där som sagt, där har jag ju märkt att man har jobbat och försökt verkligen med 

en del elever. Men man märker att dom inte har själv den ambitionsnivå som jag har. 

Och då blir det ganska meningslöst faktiskt. Det kvittar hur duktig eleven är. (Infor-

mant E) 
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Informant A pratar om att hans ”största uppdrag som musiklärare är att undanröja hinder för 

inlärning”. Detta är en ledstjärna som har funnits med sen han började som lärare. Han menar 

att det finns ett ansvar att vara den som visar för en elev att det den vill göra är möjligt. Att 

”förväntningar på att eleven kommer att klara det blir tydliggjorda och sådär”. Det är viktigt att 

lärarens förväntningar blir tydliga både för eleven och för läraren själv. Det är inte ”elevens 

ansvar att anpassa sig efter mig utan det är faktiskt mitt ansvar att anpassa mig till eleven”. 

(Informant A) 

5.2.2 Elevens engagemang och intresse 

I analysen framkommer det att samtliga informanter har förväntningar på sina elever som kret-

sar kring engagemang och intresse. De variationer som framkommer kretsar kring huruvida det 

går att kräva något av eleven eller inte. Informant B menar att eftersom det är en frivillig verk-

samhet och ingen har tvingat dit eleverna går det att förvänta sig engagemang från eleven: ”En-

gagemanget i att jag går till min lektion utan att någon påminner mig. Jag har noterna med, i 

alla fall då. Jag har övat, jag har öppnat boken”. Vidare menar informant B att eleverna ibland 

kan ha svackor beroende på olika faktorer, men om de helt saknar intresse för att spela och 

tycker det är jobbigt kanske de inte ska spela. Detta menar hon alltid sållar sig själv.  

 

Informant D säger att det inte går att ställa några höga krav om de har betalat sin avgift. Han 

menar dock att det är ett rimligt krav att eleverna ska ha ett instrument hemma som de kan öva 

på. Han förväntar sig ändå att de ska vara aktiva och öva: 

 
För mig är det inte okej att komma dit och spela och sen spelar man nästa vecka på 

nästa lektion igen och så har man inte rört instrument på 6 dar, det är inte okej, utan 

jag har en förväntan att dom ska, ska öva hemma. Men hur mycket det är alltså det 

kan jag nästan inte ens sätta nån liksom fast tid, för 10 minuter varje dag eller någon-

ting, det är inget krav jag sätter, jag föreslår att dom kanske … om dom säger 10 

minuter föreslår jag 15 minuter. Säger dom 15 föreslår jag 20. (Informant D) 

 

Informant A pratar om vikten av att inspirera till ett livslångt musikintresse. Han menar även 

att det finns en förväntan av att göra sina elever till brukbara på sitt instrument. De ska inte 

behöva vara beroende av att ha läraren med: ” Det ska inte hänga på att jag är med i samman-

hanget utan du ska kunna stå på egna ben och utföra det här. Då har man väl lyckats tänker jag”.  

Det kvarstår dock att det är elevens förväntningar som är utgångspunkten och alla elever går 

till kulturskolan av olika orsaker menar informant A. 

 

Informant E menar det är viktig att eleverna visar intresse för vad de gör och:  

 
Att dom verkligen vill nånting. Det är väl det viktigaste. Man kan ju ha förväntningar 

att dom ska bete sig på ett visst sätt och uppträda korrekt mot lärare och kompisar. 

Det kan ju vara såna… såna förväntningar kan man också ha. Sen har vi ju det här 

som vi har pratat om att dom måste… att om dom ska lära sig nånting så måste dom 

ju själva jobba… förstå det… 

 

Utifrån analysen finns det även här en viss samsyn att det finns en förväntan på att eleverna ska 

öva och att ansvaret ligger på eleven att faktiskt göra det. Informant D menar att det sker i 

dialog med eleven. Han menar att läraren måste medvetandegöra vad övning innebär för eleven 

och lägga upp en plan tillsammans, men att det är hemma som eleven ska öva regelbundet. 

Informant B menar i likhet med informant D att det är viktigt att prata om övning med eleven 

och kanske ge dem ett övningsschema att fylla i. Det blir ett tydligt sätt att förmedla sin förvän-

tan att eleverna ska öva, även om det inte alltid får den effekt som var tänkt menar hon.  Enligt 
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informant C finns det en förväntan på att eleven ska komma till lektionen och vara intresserad. 

Han menar även att eleverna ska ”vilja utvecklas typ, att dom ska vara där för att dom vill det, 

för att dom vill bli bättre. Att dom ska förstå hur dom blir det. Att det är genom att öva hemma 

liksom”. Samtliga informanter menar att det är viktigt att eleven är intresserad av att komma 

till lektionen och att det ligger ett ansvar i att eleven är den som står för sin egen utveckling.  

5.2.2 Erfarenhet som verktyg för att sätta rimliga förväntningar 

I analysen framkommer det att erfarenhet ses som något viktigt för att kunna sätta rimliga för-

väntningar på eleverna. Informant A, B, D och E beskriver att deras förmåga att sätta rimliga 

förväntningar har vuxit fram genom erfarenhet. Informant A menar att den erfarenhet han har 

skaffat hjälper honom att kunna anpassa sina förväntningar efter eleven och förhålla sig till 

dessa. Informant D säger:  

 
Med åren har man lärt sig att sätta förväntningarna på rätt nivå för respektive elev, 

men de, det där tar också tid att lära sig. För att jag hade en period där jag satte 

väldigt höga förväntningar och då blev man faktiskt ganska ofta besviken för att jag 

satte för höga förväntningar. […] men sen får man ju inte gå i den andra fällan då är 

det liksom att bara bli… lägga av och liksom inte ha några förväntningar liksom utan 

det man bara leker och liksom det går ju inte heller, utan det är att hitta det där att 

man märker att det blir en, en klar progression om du utvecklas, … på deras optimala 

nivå. (Informant D) 

 

Informant B beskriver att det var en verklighetskrock när hon började arbeta och att de förvänt-

ningar hon hade inte motsvarade verkligheten. Hon säger att ”j ag fick en chock när jag kom ut 

och skulle börja undervisa efter ett år. Och alla var inte som jag, alla övade inte två timmar 

hemma”. Även informant E menar att erfarenheten är viktig och att det sker en förändring i 

mötet med verkligheten: 

 
Man förändras med tiden som lärare. När man gick ut från musikhögskolan så hade 

man helt andra förväntningar… hur musiklärarjobbet skulle se ut, och hur eleverna 

beter sig, och vad som är svårt och vad som är lätt och allt möjligt, stämmer inte med 

dom förväntningarna man hade. (Informant E) 

 

Analysen visar att erfarenheten skapar fler verktyg som kan användas i elevanalysen och i ar-

betet runt undervisningen, som föräldrakontakt och arbete i kollegiet. Informant B pratar om 

att lärarjobbet är levande och att det inte går att få allt perfekt varje gång, utan det pågår en 

ständig analys och reflektion av sig själv menar hon. Hon menar att alla lärare trampar på minor 

ibland men att det gäller att försöka vara flexibel och lyhörd. Informant E menar att hur stora 

förväntningar det går att ha på eleverna är något som lärs med tiden och att det är en process.  

5.2.3 Synen på föräldrarnas engagemang och delaktighet  

I analysen framkommer det att det finns variationer i lärarnas uppfattning kring föräldrarnas 

roll i deras barns musikutövande. Variationen i sig är inte jättestor men det finns kontraster 

mellan informanterna som framkommer. Informant D menar att det är svårt att ha några för-

väntningar på att föräldrarna, eftersom…  
 

… det finns allt från dom som inte bryr sig ett jota om vad deras barn gör till dom 

som alldeles för mycket bryr sig om vad de gör och kanske börjar gå in i undervis-

ningssituationen och ha synpunkter, alltså där har du hela spektrat däremellan. (In-

formant D) 
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Informant D säger att han inte försöker ha förväntningar på föräldrarna eftersom det kan vara 

svårt att väcka deras intresse om de inte är intresserade. Däremot menar han att… 

 
…det är bra att ha föräldrar som bryr sig och jag skulle säga att det är en förutsättning 

när vi pratar om elever som verkligen vill satsa på sitt instrument, så är det nästan en 

förutsättning att ha föräldrar som är engagerade och bryr sig och som liksom tar det 

på allvar. (Informant D) 

 

Både informant E och A tycker att föräldrarna ska finnas där och stötta deras barn i sitt musik-

utövande. Det innebär inte att de ska öva tillsammans med eleven, utan handlar mer om att 

stötta dem och finnas där och uppmuntra dem.  Informant E tycker även att föräldrarna ska visa 

intresse för vad barnen gör och säger att föräldrarna ska ”se till att det finns instrument, finns 

någon lokal och vara någonstans”. Det finns alltså en förväntan att föräldrarna ska skapa förut-

sättningar för eleven att öva hemma. Informant C menar att föräldrakontakt är något han vill 

utveckla ännu mer, för att kunna använda dem som stöd för att påminna eleven om att öva:  

 
Jag tänker mig att om en elev inte har gjort, läsläxan, då kanske föräldern påminner 

att dom ska göra läsläxan. Jag skulle vilja att det var lika, att dom påminner om att 

det kanske är dags att spela. Åtminstone tre gånger den här veckan eller någonting, 

såg till att det blev gjort. (Informant C)  

 

Han fortsätter med att utrycka att det är han som måste förmedla detta till föräldrarna och att 

det inte går att ta för givet. Det finns alltså variationer i uppfattningen kring hur mycket ansvar 

informanterna vill lägga på föräldrarna, även om det råder viss enighet i att föräldrarnas stöd är 

en viktig förutsättning för att eleven ska må bra och tycka det är kul med musiken.  

 

Även informant E menar att det kan vara svårt att förklara för föräldrarna att det är hemma som 

barnen lär sig och ”eleven kommer inte lära sig något om den inte själv är aktiv och vill… och 

det kan ta ett tag och liksom förklara så föräldrarna förstår”. Vidare menar han att det ofta är 

lättare för dom elever som har föräldrar som själva har spelat, vilket även informant B säger:  
 

Man förväntar sig olika beroende på den första föräldrakontakt man har. Om en för-

älder säger… ja, jag har själv spelat. Jag jobbar med det och det, vi har ju… vi har 

faktiskt ett instrument, det är lite ostämt, vi ska stämma det eller vi har instrument 

och flera av dom andra barnen spelar. Det är klart att jag har en helt annan förväntan 

när den eleven kommer in. (Informant B) 

 

Det finns alltså en förväntan på att föräldrar som själv har spelat har en mycket mer stöttande 

inställning till sina barn än de som inte har spelat. Därmed går det inte att säga att det är fasta 

förväntningar, utan det är det första intrycket som sedan går över till de förväntningar som 

skapas i mötet med eleven menar informant B.  

5.2.4 Förväntningar på kollegor och på sig själv 

I analysen framkommer det en samsyn kring att kunna lita på sina kollegor och informanterna 

menar att det ska finnas en tillit till varandra. Det ska gå att samarbeta och lita på varandras 

ämneskompetens. Informant A menar att det handlar om en lyhördhet som ska gå åt båda hål-

len. Lärarna bör kunna läsa av varandra och anpassa sina förväntningar efter till exempel 

dagsform. Informanterna B, C och D menar att det ska finnas en öppen kommunikation och 

att det ska kunna gå att prata med varandra. Informant C menar att det är viktigt att kunna gå 

och prata med sina kollegor för att ventilera sina tankar och funderingar, och att det är en för-
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väntning han har på sin arbetsplats. Variationen har inte varit framträdande berörande uppfatt-

ningen av förväntningar gentemot kollegorna, utan det har funnits en samsyn som speglades 

tydligt i analysen. 

 

I analysen framkommer det även att informanterna har olika former av förväntningar gentemot 

sig själva. Informant C säger att han vill vara en förebild för sina elever och inte känna efter 30 

år att han inte längre kan spela det han vill spela: ”Så jag vill fortsätta öva liksom och utvecklas 

själv, och spela. Och jag hoppas också liksom att jag kan bli bättre och bättre som lärare liksom. 

Jag vill ju fortsätta utvecklas” (Informant C). 

 

Samtliga informanter menar att den pedagogiska delen och den musikaliska delen förutsätter 

och stärker varandra. Informant D menar att det handlar om att aldrig fastna i ett synsätt, utan 

att ständigt söka efter nya kunskaper och sätt att göra saker på:   
 

Alltså ju mer kunskaper du får inom olika fält, desto mer utvecklas också som peda-

gog, alltså jag är inte säker på att jag vill sätta så mycket olikhetstecken på dom 

sakerna, inte i alla fall, inte där jag känner att jag befinner mig. (Informant D) 

 

Det finns alltså en förväntning på att alltid sträva efter att utvecklas både som musiker och som 

pedagog. Informant A har som mål att undanröja hinder för elevens inlärning, och menar att:  

 
… Det känns verkligen som en drivkraft för att fortsätta, för jag är verkligen inte 

färdig där. För den dag jag säger att jag är färdig där då ska jag nog faktiskt gå häri-

från, och det kommer inte hända, alltså jag kommer inte bli färdig där tänker jag. 

(Informant A)  

 

Förväntningarna informanterna har på sig själva är relaterade till hur de på bästa sätt kan un-

derlätta inlärningen för eleven och stötta och hjälpa dem att utvecklas i musiken.  

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
I de teman som presenteras i resultaten ligger fokus på hur informanterna uppfattar och tolkar 

begreppet förväntningar och hur de erfar sina förväntningar på eleven, föräldrar, kollegor och 

sig själva.  Dessa teman har genererats ur analysen av transkriberingen och har även delvis varit 

ett ramverk i intervjuguiden. Analysen visar att det finns många likheter i uppfattningen av 

begreppet förväntningar. För samtliga informanter finns förhoppningar till vad som ska ske i 

framtiden med i begreppet förväntningars innebörd. Höga förväntningar förknippas med krav 

som riskerar att bli ouppnåeliga, och låga förväntningar handlar mer om kravlöshet och misstro 

till elevens förmåga. Alla informanter uttrycker sig dock lite olika men det går att finna viss 

samsyn kring begreppen höga och låga förväntningar. En genomgående uppfattning är att för-

väntningar inte är något som är fastslaget, utan är under ständig förändring beroende på en rad 

olika faktorer. Det faller sedan på lärarens förmåga att anpassa sig efter elevens behov, ambit-

ioner och mål för att göra musikundervisningen meningsfull för eleven. Här menar informan-

terna att det är viktigt att ha tydliggjort förväntningarna, men de uttrycker det på olika sätt. Det 

kan handla om att föra en dialog med eleven om övning eller att ha en informationslapp som 

stöd. Informanterna beskriver vikten av att ha erfarenhet för att sätta rimliga förväntningar. Det 

finns många likheter i informanternas sätt att beskriva förväntningar i förhållande till erfaren-

het. De har alla beskrivit misstag som de har gjort men tagit lärdom av för att inte göra om dem. 

Yttre faktorer som påverkar lärarna bygger oftast inte på förutfattade meningar om kön, etnicitet 

eller socioekonomisk bakgrund, även om det förekommer både medvetet och omedvetet hos 

några av informanterna. Ingen av informanterna upplever att de påverkas i hög grad av dessa 

faktorer.  
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I analysen framkommer det variationer i uppfattningen kring hur stort ansvar föräldrarna har i 

sina barns musikutövande. Stöttning och intresse ses som en förutsättning för att eleven ska 

utvecklas, men det går inte att tvinga fram något engagemang ifrån föräldrarna utan det bör 

finnas där. Förväntningarna upplevs som högre på de elever vars föräldrar själva har musicerat, 

i alla fall i det första intrycket. Alla beskriver sedan att det är i kontakten med eleven som 

förväntningarna formas och förmedlas. Det finns även förväntningar på kollegorna som bygger 

på tillit till varandra, både professionellt och socialt. Slutledningsvis visar resultatet att det finns 

förväntningar som driver dem som instrumentallärare. Samtliga informanter upplever att de har 

förväntningen på sig själv att fortsätta utvecklas och inte fastna i ett spår.  

 

Det finns variationer i informanternas sätt att uttrycka innebörden i begreppet förväntningar 

beroende på vilken kontext det hamnar i. I kontexten mellan lärare och elev upplevs lärarens 

förväntningar underordnade elevens, eftersom det är elevens mål och ambitioner som står i 

fokus och inte lärarens.  Det skulle kunna ses som en slags hierarki där lärarens och elevens 

förväntningar ställs mot och med varandra, och måste anpassas för att inte bli för låga eller för 

höga. Det framkommer att läraren ska anpassa sig efter elevens förväntningar, men någonstans 

finns det även en kravbild som läraren förväntar sig att eleven ska förhålla sig till. Om detta ses 

som ett hierarkiskt förhållande skulle den lyhördhet och anpassning som informanterna beskri-

ver kunna vara till hjälp för att undvika negativa förväntningar mellan de olika parterna och 

göra det tydligt för vad som förväntas av dem. Anpassning, erfarenhet, och tydlighet är tre olika 

teman som framkommer som betydande och relevanta i resultatet. Dessa teman kommer han-

teras vidare i resultatdiskussionen.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till det teoretiska perspektivet och tidigare presenterad 

litteratur och forskning. Vidare presenteras en metoddiskussion och efter det arbetets betydelse 

och tankar kring fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de slutsatser och viktiga aspekter som framkommit i resultatet i relat-

ion till tidigare forskning, litteratur och forskningsfrågor. De teman som presenteras är: att de-

finiera begreppet förväntningar, vikten av anpassning, erfarenhet som verktyg, tydlighet i för-

medlingen och föräldrars engagemang och tilliten till kollegor. 

6.1.1 Att definiera begreppet förväntningar 

I resultatet framkommer det att samtliga informanter har sin egen bild av vad förväntningar 

innebär, även om det finns likheter i uppfattningen att det handlar om förhoppningar till vad 

som kan ske i framtiden. Förväntansforskningen har förväntningar som forskningsobjekt, och 

det är centrerat kring effekterna av förväntningar (Rosenthal & Jacobsen, 1968; Brophy & 

Good, 1970; Rubie-Davies, 2009). Forskningen som presenterats i detta arbete har inte haft 

fokus på uppfattningen av förväntningar som begrepp, utan har riktats till dess påverkan på 

eleven. Detta skulle möjligen kunna bero på att förväntningar ses som ett allmänt vedertaget 

begrepp och därför innehar en allmän innebörd, men som Marton och Booth (2000) beskriver 

uppfattas alla fenomen olika beroende på betraktarens tidigare upplevelser av fenomenet. Det 

kan vara svårt i denna bemärkelse att ha en allmän uppfattning om något eftersom alla uppfattar 

det utifrån sina erfarenheter. Det framkommer i resultatet att det ligger ett ansvar på läraren att 

forma rimliga förväntningar på eleven som är möjliga att nå. Det visar sig vara svårt att enbart 

hålla sig till att beskriva vad begreppet förväntningar innebär, eftersom det snabbt kommer in 

på hur förväntningar påverkar undervisningen och mötet med eleven. Detta kan åskådliggöra 

att begreppet förväntningar är komplext och upplevelsen av begreppet formas utifrån den levda 

erfarenheten. Utifrån det Marton och Booth (2000) beskriver kan det fenomenografiska per-

spektivet stödja detta eftersom det finns variationer i informanternas uppfattning av fenomenet 

förväntningar, vilket beror på att deras erfarenhet och medvetandegrad kring hur fenomenet 

framhävs i deras livsvärld varierar. Även om det finns många likheter mellan informanternas 

uppfattning är det ändå präglat av deras olika livsvärldar. 

 

När det kommer till höga förväntningar visar resultatet att det finns en samsyn att det handlar 

om krav och att det finns risk för att dessa krav inte kan uppnås av eleven. Enligt Hattie (2009) 

är höga förväntningar en viktig förutsättning för att eleven ska utvecklas utifrån sin optimala 

nivå. I resultatet framkommer det att höga förväntningar är något som anpassas efter varje elevs 

förutsättningar, men också ett förhållningsätt hos läraren. Informanterna beskriver rimliga för-

väntningar som viktigt för elevens motivation och välmående. Rimliga förväntningar är enligt 

dem baserade på elevens kunskaper och behov. Informanterna beskriver även vikten av att ha 

tilltro till eleven och uppmuntra den till att utvecklas. Detta är enligt Bandura (1994) viktigt för 

att eleven ska kunna stärka sin egen självförmåga. Det finns alltså en samsyn mellan den tidi-

gare forskning och vad informanterna utrycker, med skillnaden att höga förväntningar även har 

en negativ klang för några av informanterna. De uttrycker att rimliga förväntningar är bättre för 

eleven välmående, samtidigt som de menar att rimliga förväntningar kan vara höga. Detta speg-

lar informanternas tankar kring anpassningsförmågan. Det skulle även kunna spegla den hie-

rarki som framkom i resultatets slutsatser.  Höga förväntningar, eller rimliga förväntningar som 

informanterna beskriver, gynnar eleven så länge de kan anpassas efter elevens mål och ambit-

ioner. I likhet med Bandura kan det ses som att eleven gör det den får mest självuppfyllelse av. 
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Det skulle därigenom kunna ses som att läraren måste analysera och få fram elevens mål och 

ambition för att sätta rimliga förväntningar på eleven.  

 

Informanterna beskriver låga förväntningar som en kravlöshet och en misstro på eleven. Enligt 

Brophy och Good (1970) speglas elevens beteende i lärarens förväntningar, och tvärtom. Detta 

skulle möjligtvis kunna leda till att eleven inte anstränger sig eftersom läraren inte tror att den 

kommer att göra det. Ingen av informanterna upplever att de misstror sina elevers förmåga, 

däremot upplever samtliga att de ibland får sänka sina förväntningar för att inte bli besvikna 

själva. Lärarens inställning påverkas av den elevanalys som görs i mötet med eleven och på-

verkas sedan av de förväntningar som förmedlas till eleven. Rubie-Davies (2009) menar att 

lärarens förväntningar påverkas av hur eleven presterar och agerar, vilket går att se i de uttalan-

den som informanterna gör. Det framkommer även i resultatet att förväntningar formas över tid 

och är i ständig förändring eftersom elevens förutsättningar ändras och påverkas av yttre fak-

torer som till exempel andra fritidsaktiviteter och skola. Resultatet antyder att det finns en ge-

nomgående idé om att förväntningar handlar om att kunna anpassa sig till både andra och sig 

själv för att skapa förutsättningar för positivt lärande.   

6.1.2 Vikten av anpassning 

I resultatet beskriver informanterna behovet av att kunna anpassa sig efter elevens behov och 

mål tydligt. Samtliga informanter menar att det är elevens ambitioner som är viktigast att för-

hålla sig till. Att anpassa uppgifter och mål efter elevens optimala inlärningsnivå menar de är 

en förutsättning för att eleven ska utvecklas på ett bra sätt.  Giota (2002) menar att det är viktigt 

att läraren ger anpassade uppgifter till eleven för att den ska utmanas att anstränga sig för att 

klara av det. Om uppgiften är för lätt kan den upplevas som tråkig och meningslös av eleven, 

men det ska heller inte vara orimligt svårt för det riskerar att skapa ångest och misstro hos 

eleven. I intervjuerna visade det sig att informanterna tryckte på att det är viktigt att vara lyhörd 

till elevens behov. Det är även viktigt att elevanalysen blir tydlig för att inte förväntningarna 

ska bli ett hinder för eleven. Den hierarki som nämns i föreliggande studie skulle i detta avse-

ende kunna innebära att eleven och läraren måste förhålla sig till varandra och de förväntningar 

som ställs måste skapa förutsättningar för positiva utmaningar i elevens lärande. Formar läraren 

enbart uppgifter som inte överensstämmer med elevens mål blir det istället eleven som får an-

passa sig till läraren. Bandura (1994) menar att självförmågan förstärks när eleven lyckas med 

en uppgift. Detta kan vara positivt, men om uppgiften är för lätt kan det ge eleven svårigheter 

att lyckas när de möter motgångar. Läraren ska enligt Schenck (2000) stimulera elevens jag-

kan-känsla, vilket bygger på att eleven får uppleva känslan av att lyckas.  Även Bandura (1994) 

beskriver detta på ett liknande sätt genom mastery experiences, som är en källa till känslan av 

självförmåga.  För att eleven ska kunna lyckas krävs det att läraren anpassar undervisningen till 

att det finns både lätta och svåra element som kan stimulera eleven på olika sätt. Det är därige-

nom ett fokus på att eleven ska prestera i någon form på lektionen, vilket kanske inte alltid 

motsvarar verkligheten. Detta är i linje med den kravbild som finns på eleven även om den 

någonstans ska utgå från elevens mål enligt informanterna.   

 

I resultatet beskriver informanterna att de förväntar sig att eleverna ska bli brukbara på sina 

instrument, men att det inte alltid är möjligt att ha den förväntningen. Enligt Jenner (2004) finns 

det yttre faktorer och sociala faktorer som kan påverka undervisningen på ett sätt där eleven 

inte utvecklas utifrån de förväntningar som ställs upp av läraren. Många elever har inte som 

mål att bemästra ett hantverk, utan går till kulturskolan av olika anledningar. I resultatet fram-

kommer det en viss delad mening hos informanterna om vilka krav som går att ställa på eleverna 

i en verksamhet som bygger på frivilligt deltagande. En gemensam nämnare som framkommer 

i resultatet är att informanterna förväntar sig visst engagemang och intresse av eleverna. Det 
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förväntas även att eleven ska öva hemma och inte enbart på lektionen. Enligt Statens offentliga 

utredning (SOU 2016:69) är kulturskolan till viss del skattefinansierad, vilket gör att det finns 

en förväntan från samhället att det ska finnas ett brett kulturutbud som är till för alla. I detta 

ryms både bildningsidealet, som några informanter benämner som inspiration till livslångt mu-

sikintresse, och den spetskompetens som för hantverket vidare. I detta skulle det kunna rymmas 

en hierarkisk tanke där målet med musikundervisning påverkas av olika faktorer som inte lära-

ren alltid kan påverka. Är det den sociala faktorn eller färdighetsmässiga faktorn som är det 

viktiga eller går det att se en symbios mellan dessa? Utifrån det som framkommer i resultatet 

antyder informanterna en önskan att det ska finnas en utveckling hos varje elev, men det måste 

ske utifrån elevens mål och ambition. Kravbilden ska alltså inte utgå från generella mål som 

alla ska uppnå, utan bör individualiseras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven. 

Jenner (2004) menar att det inte är troligt att eleven uppnår goda resultat utan lärarens positiva 

eller höga förväntningar. Lärarens förväntningar är på detta sätt en av förutsättningarna för att 

eleven ska utvecklas. Det är däremot inte fastslaget vilka förväntningar som ska ställas, ef-

tersom de inte går att definiera detta utanför undervisningskontexten och elevfaktorerna.  

6.1.3 Erfarenhet som verktyg 

I resultatet framkommer det att erfarenhet är en viktig förutsättning för att kunna sätta rimliga 

förväntningar på eleven i förhållande till elevens ambitioner. Genom reflektion och experimen-

terande har informanterna utvecklat sin förmåga att förhålla sig efter elevens förväntningar och 

anpassa dem efter vad eleven vill och presterar. I resultatet beskriver informanterna att det är 

genom erfarenhet som de har utvecklat sin förmåga att ha förväntningar som skapar både ut-

maningar och lust att möta dem.  Schenck (2000) menar att detta är en viktig egenskap hos en 

lärare. Eleverna ska bli inspirerade att utvecklas både musikaliskt och att det är lustfyllt. Att 

finna balansen mellan det svåra och det lätta är något som läraren behöver träna på menar 

Schenck. I resultatet finns det en antydan som skulle kunna indikera att lärare som är nya i yrket 

inte besitter de färdigheter och verktyg som är viktiga för att kunna sätta rimliga förväntningar 

på eleven, utan det är något som förvärvas genom erfarenhet. Enligt Skolinspektionen 

(2010:1284) ska en framgångsrik lärare kunna motivera sina elever genom ändamålsenliga för-

väntningar som bygger på elevernas erfarenheter. Skolinspektionen menar att goda ämneskun-

skaper och didaktisk kompetens är viktiga verktyg som bra lärare behöver ha. Går det att ge 

lärarstudenter alla dessa verktyg eller är det något som behöver växa fram genom att arbeta som 

lärare? I resultatet framträder en bild av att informanterna upplevde mötet med sin första ar-

betsplats som en verklighetskrock, och att det inte motsvarade den bild de hade av yrket. De av 

informanterna som hade arbetat längre upplevde dock att de var bättre på att forma rimliga 

förväntningar på eleverna. För att motverka denna verklighetskrock kanske det borde ligga ett 

visst fokus kring formande och förmedling av förväntningar inom lärarutbildningen. Det är 

möjligt att det gör det redan även om det inte finns uttalat. Eftersom höga förväntningar enligt 

Bonander (2013) är i fokus i skoldebatten kanske det kan vara av vikt att lärarstudenter och 

befintliga lärare i kulturskolan definierar vad höga förväntningar kan innebära för elevens po-

tentiella utveckling. Enligt Rubie-Davies (2009) är det ett erkänt faktum att lärarens förvänt-

ningar påverkar eleven, och därför finns det en viss poäng med att diskutera förväntningars 

innebörd i lärarutbildningen. I resultatet framkommer det att informanterna beskriver läraryrket 

som ett levande arbete, vilket ger bilden av att lärarna är under ständig utveckling både som 

lärare och människa. Lärarutbildningen utgör grunden som läraren bygger vidare på, och de 

verktyg som läraren får med sig från utbildningen kan vara avgörande för hur den fortsatta 

utvecklingen ter sig.  

 

Det finns en antydan i resultatet att informanterna utifrån sina erfarenheter inte har förutfattade 

meningar om elev som bygger på kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Det råder delad 
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mening inom forskarvärlden hur stor påverkan dessa stigmatiserade faktorer har på lärarens 

förväntningar. Det finns belägg för att det påverkar, vilket Rangel (2009) och Williams (2012) 

beskriver i sina studier. Enligt Kroksmark (2011) är det inte möjligt att det utgör hela lärarens 

förhållningssätt eftersom våra levda erfarenheter utgör grunden till vårt förhållningssätt mot 

omvärlden. En intressant tanke kan vara att det inte riktigt går att få en fullständig bild av hur 

någon upplever ett fenomen, eftersom upplevelsen påverkas av nya och gamla intryck och står 

under ständig förändring. Även om läraren har flera fördomar är det inte troligt att de är med-

vetandegjorda, och de upplevs därmed inte som påverkande faktorer. Detta gör att det inte är 

helt lätt att undersöka huruvida dessa faktorer påverkar formande av förväntningar. Brophy och 

Good (1970) menar att det kan få negativa konsekvenser om förväntningarna baseras på förut-

fattade meningar kring felaktiga och ogrundade fakta. Det riskerar att leda till en självuppfylld 

profetia där eleven läser av lärarens förväntningar och agerar därefter. Enligt Brophy och Good 

(1983) påverkas lärare i högre grad av den information som getts av eleven. Detta är informan-

terna i studien delvis medvetna om, men de poängterar att det är lättare att förhålla sig till eleven 

i individuell undervisning. Det första intrycket som formas där finns inte kvar särskilt länge 

eftersom den miljön förutsätter att läraren är flexibel och lyhörd för vad som sker eller inte sker 

på lektionen för att eleven ska lära sig. Denna förmåga menar några av informanterna är en 

viktig förutsättning för att bemöta eleven med rimliga förväntningar.  

6.1.4 Tydlighet i förmedling 

I resultatet beskriver samtliga informanter vikten av tydlighet i förmedlingen av förväntningar 

när det gäller övning. Den uttalade förväntningen är starkt centrerad kring elevens prestation, 

var sig det är höga eller låga förväntningar. Dialogen om övning är viktig enligt flera av infor-

manterna och det är även viktigt att det blir tydligt för eleven vad samt hur det ska göras. Dia-

logen skulle här kunna ses som en överbryggning för att inte skapa negativa förväntningar mel-

lan läraren och eleven samt för att påverka den hierarki som finns naturligt i klassrummet. Ele-

ven kommer till lektionen och vill troligtvis lära sig något, vilket gör att läraren hamnar högre 

upp i hierarkin än vad eleven gör. Detta sker samtidigt som läraren ska anpassa sig efter elevens 

mål vilket skapar samma sak fast i motsatt riktning. Det blir på detta sätt två hierarkiska förhål-

landen som sker parallellt med varandra. Enligt Jönsson (2013) är det viktigt att läraren tydlig-

gör sina förväntningar för eleven. Det handlar om tydliga mål som är både lång- och kortsiktiga. 

En bra lärare kan enligt Jönsson forma sina förväntningar efter elevens behov och förmedla 

dessa på ett tydligt sätt så att eleven förstår vad som krävs. Det framkommer i resultatet att det 

kan vara av vikt att ha en öppen dialog om att det är eleven som behöver lägga ner arbete för 

att det ska ske en utveckling. Tydliga förväntningar kan enligt Rubie-Davies (2009) underlätta 

utformningen av rimliga uppnåbara mål och utmaningar för eleven. Det i sig kan enligt Bandura 

(1994) leda till att eleven får bekräftelse av sin egen självförmåga. Läraren skapar förutsätt-

ningar för elevens lärande men det är eleven som behöver anstränga sig för att nå målet. En 

möjlig problematik i detta är att kulturskolan inte är en organisation som har tydliga musikaliska 

mål eller krav. Det finns enligt statens offentliga utredning (SOU 2016:69) en bred och diffus 

bild av att kulturskolan ska verka för den kulturella bildningen av barn och ungdomar. Om det 

inte finns tydliga mål inom kulturskolan på ett organisatoriskt plan kan det möjligtvis vara svå-

rare att sätta upp tydliga mål för eleverna. I resultatet framkommer det en bild av att det inte 

går att ställa höga krav på eleverna eftersom det inte faller i linje med elevernas förväntningar. 

Schenck (2000) menar att utmaningar som är krävande för eleven skapar lust och glädje i mu-

sicerandet. Läraren måste kunna ställa krav på eleverna som ändå är lustfyllda, och däri ligger 

utmaningen för musikläraren. Även om det sker i en frivillig organisation kan höga förvänt-

ningar vara bra om de är tydliga och formulerade efter elevens behov. 
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6.1.5 Föräldrars engagemang och tilliten till kollegor 

I resultatet beskriver informanterna föräldrarnas intresse och stöttning som en viktig del i ele-

vens utveckling. Om föräldrarna inte är intresserade eller bryr sig har eleverna inte samma möj-

ligheter som dem med stöttande föräldrar. Det går därmed inte att tvinga föräldrarna men det 

kan vara en förväntning att det ska finnas eller utvecklas ett intresse. Enligt staten offentliga 

utredning (SOU 2016:69) påverkar föräldrarnas engagemang och tidigare erfarenheter av musik 

förväntningarna på sina barn. Vidare visar resultatet att informanterna ser tillit till kollegiet som 

en viktig del i arbetet som lärare. Att kunna föra en rak diskussion om frågor som berör under-

visning, projekt och rent allmänna saker ses också som viktigt av informanterna. Det finns även 

en tillit till kollegors ämneskompetens och att lärarna är lyhörda både mot sig själva och andra. 

Bandura (1994) framhäver att den miljö som läraren skapar i klassrummet är viktig för elevens 

tilltro till sin egen inlärning. De kan därför vara av vikt att diskutera och hjälpa varandra inom 

kollegiet för att inte fastna i sitt eget sätt att undervisa. Samtliga informanter beskriver i resul-

tatet att de inte vill sluta utvecklas varken som pedagoger eller musikutövare. Denna utveckling 

skulle även kunna gynnas av att arbeta tillsammans och reflektera över den egna undervis-

ningen. Bandura (1994) menar att de olika källorna till elevens självförmåga är en flexibel pro-

cess som hela tiden förändras genom nya bemästringar. Elevens lärprocess påverkas av 

huruvida läraren tydliggjort uppgiften. En lärare kan inte allt, och är också beroende av att lära 

sig bemästra nya kunskaper. Ur detta perspektiv kan det vara intressant att se skolan som en 

hierarki, där de olika nivåerna står för olika former av kunskaps- och färdighetstillägnan. Ele-

ven är lägst ner, sedan lärare, kollegor och rektor. På varje nivå krävs en bemästring av färdig-

heter och kunskaper som hela tiden utvecklas i förhållande till varandra. På samma sätt beskri-

ver Williams (2012) vikten av att vara flexibel i sitt sätt att forma förväntningar eftersom elever 

och lärare är i ständig förändring. Hierarkin skulle därigenom kunna innebära flera olika saker 

som förutsätter olika former av förhållningssätt gentemot varandra. Rektorn är den som ska 

leda verksamheten, vilket gör att den hamnar högst upp i hierarkin. Sedan följer lärarna och 

sedan eleverna. Det går även att vända på denna hierarki eftersom verksamheten i kulturskolan 

är beroende av elevernas medverkan. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2016:69) är det 

samhället som ska styra vilket utbud som kulturskolan erbjuder, vilket skulle kunna ses som att 

eleverna formar utbudet i kulturskolan. Det är genom deras intresse musiken lever vidare. Mot-

svarar verksamheten inte elevernas förväntningar kommer de troligtvis inte att fortsätta, vilket 

enligt utredningen skulle kunna göra att det blir ännu svårare att förmedla musikhantverket till 

nästa generation.  

6.2 Metoddiskussion 
Semistrukturerade fenomenografiska intervjuer utgjorde föreliggande studies metod. Dessa ge-

nomfördes med en intervjuguide som skulle utgöra en ram för intervjuaren för att kunna få en 

bred uppfattning av begreppet förväntningar. De teman som intervjuguiden innehöll gav infor-

manterna möjlighet att utveckla sina svar under intervjuns gång. Jag som forskare försökte inta 

ett neutralt förhållningsätt enligt det fenomenografiska perspektivet och forma följdfrågor uti-

från informanternas tankar. Detta har mestadels fungerat bra, men när jag läste igenom det 

transkriberade materialet upptäckte jag att i de senare intervjuerna ställdes frågor som byggde 

på svar som tidigare informanter gett. Genom alla de intryck och uppfattningar som de andra 

informanterna hade blev jag lite färgad av deras tankar när jag gick in i andra intervjusituat-

ioner. Det var svårare att förhålla sig neutral när jag hade haft flera intervjuer. Jag ifrågasatte 

aldrig någon av informanternas tankar, men jag ställde ibland frågor som kanske inte riktigt var 

formade utifrån det intervjupersonen precis sagt. Det är inte troligt att detta påverkade resultatet 

negativt, men det genererade en reflektion hos mig i hur svårt det är att förhålla sig neutral till 

något. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjutekniken som ett hantverk, och som vil-

ket annat hantverk som helst krävs det träning och reflektion. Eftersom detta var första gången 
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som jag använde mig av intervjuer i en forskningsstudie borde det kunna vara rimligt att fär-

digheten inte är riktigt utvecklad ännu.   

 

Med den fenomenografiska ansatsen är utgångspunkten enligt Marton och Booth (2000) att alla 

har sina egna uppfattningar kring ett fenomen. Förväntningar skapas av våra levda erfarenheter, 

och fenomenografin kan försöka tydliggöra uppfattningen av erfarandet om det görs på rätt sätt. 

Genom att jag ställde liknande frågor till intervjupersonerna fick jag en bred bild som gick att 

sammanställa i olika teman som genererade resultatet.  

 

När det kommer till analysmetoden upplevde jag att fenomenografi var ett väl fungerande val 

eftersom det var ett bra sätt att filtrera den data som intervjuerna genererade. Dahlgren och 

Johansson (2015) menar att det finns olika sätt att göra en fenomenografisk analys på. Den 

metod i sju steg som de beskrev gav mig ett tydligt tillvägagångssätt att göra en noggrann och 

genomarbetad analys. De problem som fanns i analysprocessen var mer riktade till att det var 

svårt att göra en bra tematisering eftersom det fanns många olika alternativ. Genom kontraste-

ringen lyckades jag ändå ställa upp kärnfulla teman som behandlade analysinnehållet på ett 

tydligt sätt och fångade upp informanternas uppfattning av begreppet förväntningar. Metodva-

let passade mycket bra i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Jag upplevde inga 

nackdelar med denna metod i föreliggande studie, men en eventuell nackdel skulle kunna vara 

att det faller mycket till forskarens tolkning av de olika teman som framträder. Eftersom alla 

informanter troligtvis pratar om samma sak fast på olika sätt skulle detta kunna leda till att 

forskarens tolkning inte faller i linje med vad informanten faktiskt menar. En potentiell nackdel 

med denna studie skulle kunna vara att jag gjorde den själv. Det går enligt Dahlgren och Jo-

hansson (2015) att öka giltigheten och tillförlitligheten om analysen görs av flera medforskare 

eller medstudenter. Det är möjligt, men inte troligt, att analysen hade sett annorlunda ut om den 

hade genomförts av flera forskare eftersom alla erfar på olika sätt.  

 

Det finns många olika sätt att göra en studie på och det hade varit intressant om studiens om-

fattning varit lite större. Det hade gett större möjligheter till flera olika metodval, som till ex-

empel videoobservationer och intervjuer tillsammans. Eftersom uppgiftens ramar är relativt be-

gränsade upplevde jag att det inte var riktigt möjligt för mig att göra båda delar, även om det 

säkert hade kunnat gå att genomföra.  Fler parametrar hade kunnat ge ännu mer material till 

urskiljningen av uppfattningen av fenomenet förväntningar.  

6.3 Arbetets betydelse 
Arbetets resultat visar att det finns olika sätt att erfara begreppet förväntningar. Jag har fått en 

mycket bredare förståelse för svårigheten i att förhålla sina förväntningar efter elevens mål och 

ambitioner. Förväntningar påverkar oss hela tiden och det går inte att undvika förväntningar. 

En insikt jag har fått är att lärare borde prata mer om förväntningar inom kulturskolans verk-

samhet. I musiklärarutbildningen pratas det ofta om elevanalys, och att förhålla sina krav efter 

elevens förmåga. Det kan vara nyttigt att lyfta frågan över hur lärarstudenter ska forma och 

förmedla sina förväntningar på eleverna. Informanterna uppgav att det är genom deras erfaren-

het de har lärt sig att sätta rimliga förväntningar på eleverna. Det kan vara intressant att fundera 

över om det går att lära sig att anpassa sina förväntningar på eleverna under lärarutbildningen. 

Det kanske inte ska ses som en färdighet, utan som ett förhållningssätt.  

 

Forskningsansatsen fenomenografi har skapat många nya tankar kring hur människan lär sig 

och uppfattar sin livsvärld. Det har gett mig en insikt och nya dimensioner av hur viktigt det är 

att försöka sätta sig in i andra perspektiv än sitt eget. Detta har även skapat reflektioner över 

hur eleven kan tolka mitt sätt att kommunicera, och att ge eleven möjlighet till att utvecklas 
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utifrån sin levda erfarenhet. Det handlar om att finna en balans mellan både det jag vill uppnå, 

och det eleven vill uppnå. Jag tror inte att allt ska anpassas efter elevens vilja, för eleven kan 

inte alltid ha kunskapen om vad som finns att upptäcka. Det är min uppgift som musiklärare att 

inspirera eleven till ett nyfiket förhållningssätt gentemot musik, samtidigt som jag ska lära ut 

ett hantverk.  

6.4 Fortsatt forskning  
Denna studie har fokuserat på instrumentalares uppfattning av begreppet förväntningar och hur 

det påverkar deras undervisning. Som jag tidigare nämnt finns det en tanke om att utifrån denna 

studie bedriva vidare forskning inom området. Kulturskolan är en organisation som det inte 

finns mycket forskning kring. Det skulle vara intressant att försöka göra en större kvantitativ 

studie i stil med Rangel (2009) och Williams (2012) i syfte att kunna ge en bredare bild över 

hur instrumentallärare upplever att de formar och förmedlar förväntningar. Det skulle sedan 

förhoppningsvis kunna generera en utgångspunkt för en djupare kvalitativ studie. Eftersom det 

framkom i resultatet att det är viktigt med erfarenhet för att kunna sätta rimliga förväntningar 

vore det intressant att ha det som fokus till framtida studier.  

 

Föreliggande studie har fokuserat kring lärarens uppfattning av förväntningar. Elevens uppfatt-

ning är något som kan vara intressant att undersöka genom både observation och intervjuer. Det 

kanske genererar en bild som kan visa hur väl läraren anpassar sina förväntningar till eleven 

och tvärtom.  

 

Denna studie har varit generell genom att det inte varit något fokus på instrument eller demo-

grafiska faktorer. Det kunde vara intressant att undersöka om det finns olika tankar om detta 

beroende på demografiska faktorer som kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Detta ef-

tersom det i denna studie inte framkom särskilt mycket underlag för detta ändamål. Det skulle 

även vara av intresse att jämföra skolformer och se om det finns olikheter eller likheter i tän-

kandet kring vad som är viktigt att uppnå, särskilt när kulturskolan bygger på frivillig medver-

kan.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Intervjufrågor 

1) Vad innebär begreppet förväntningar för dig? 

- Vad väger du in i begreppet? 

- Vad innebär höga förväntningar för dig? 

- Vad innebär låga förväntningar?  

- Tror du att dina förväntningar påverkar ditt sätt att undervisa? 

 

Förväntningar gentemot eleven 

 

2) Nu vill jag att du ser tillbaka eller föreställer dig en typisk lektion? Vilka förväntningar har 

du vanligtvis på dina elever?  

 

- Har du olika förväntningar på olika elever? Varför? Hur? 

- Hur upplever du att du formar förväntningar till en ny elev?  

- Hur upplever du att du förmedlar förväntningar till dina elever? 

- Hur länge är du kvar i första intrycket av eleven?  

- Stämmer det första intrycket oftast med dina förväntningar? 

- Upplever du att dina förväntningar påverkas av kön, etnicitet eller socioekonomisk bak-

grund? 

- Upplever du att dina förväntningar påverkas av elevens ålder? 

- Vad förväntar du dig att dina elever ska uppnå på dina lektioner? 

- Förväntar du dig att dina elever ska komma förberedda till lektionen? 

- Motsvarar elevens arbete ofta dina förväntningar? 

- Blir du någon gång förvånad över det eleverna presterat? Positivt/negativt.  

- Upplever du att du har tillräckligt höga förväntningar på dina elever?  

- Har du någon strategi för att ändra dina förväntningar 

 

3) Vad för slags förväntningar upplever du att eleverna har på dig? 

- Upplever du att olika elever har olika förväntningar på dig? 

- Vad upplever du att eleverna förväntar att lära sig från dig? 

- Vad upplever du att eleverna har för sociala förväntningar på dig? 

 

Förväntningar gentemot föräldrar 

 

4) Vad har du för förväntningar på elevens föräldrar? 

- Vilka förväntningar har du på föräldrarnas delaktighet i sina barns musikutövande? 

 

5) HUR upplever du föräldrars förväntningar på dig? 

- VAD upplever du att föräldrar förväntar sig av dig? 

- Sociala förväntningar? 

- Musikaliska förväntningar? 
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Förväntningar i kollegiet 

 

6) Vad har du för förväntningar på dina kollegor? 

- Är du nöjd med de förväntningar som du har på dina kollegor? 

- Hade du kunnat ha högre förväntningar? 

 

7) Vilka förväntningar upplever du att dina kollegor har på dig?  

- Upplever du att deras förväntningar är höga? Låga?  

 

8) Vad har du för förväntningar på rektorn/chefen? 

 

9) Vilka förväntningar upplever du att rektorn/chefen har på dig? 

- Upplever du att rektorns förväntningar är rimliga i förhållande till ditt arbete du gör? 

 

 

Förväntningar på sig själv 

 

10) Vad har du för förväntningar på dig själv?  

- Musikaliska förväntningar? 

- Pedagogiska förväntningar? 

 

 

11) Vilka förväntningar upplever du är rimliga att ha på… 

- …elever i kulturskolan 

- …föräldrar till barn i kulturskolan 

- …kollegor inom kulturskolan 

- …chef/ rektor i kulturskolan 

 

- Är du nöjd med de förväntningar du har gentemot andra? 

- Gentemot dig själv? 
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Bilaga 2 Information om forskningsstudie 
Instrumentallärares uppfattning av begreppet förväntningar 

 

Jag är musiklärarstuderande på Musikhögskolan Ingesund och går mitt femte och sista år på 

utbildningen. Just nu håller jag på att göra mitt examensarbete som handlar om instrumentallä-

rarens förväntningar. Jag vill undersöka hur lärare tolkar begreppet och hur de formar sina för-

väntningar både på elever, sin omgivning och sig själva.  

 

Syftet med studien är att försöka få en klar bild av hur begreppet förväntningar uppfattas och 

hur förväntningar kan påverka lärares syn på elever och undervisning. Jag vill med studien ta 

reda på om det finns skillnader/likheter mellan de svar jag får från olika lärare. Det kommer att 

generera data till mitt examensarbete.  

 

I genomförandet av denna studie kommer jag att intervjua ett antal olika instrumentallärare i 

kulturskolan för att sedan sammanställa skillnader och likheter i de svar jag får in. Arbetet jag 

skriver kommer att vara öppet för alla att läsa och ta del av.  

 

Din medverkan innebär att vi träffas för en intervju på ca 60 minuter som spelas in för att jag 

senare ska kunna gå tillbaka och transkribera det som sagts. Intervjuerna kommer endast att 

användas för det aktuella arbetet och de kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma 

åt dem. Du kommer även att garanteras anonymitet i studien och jag kommer göra mitt yttersta 

för att det inte ska gå att identifiera vem du är. Ditt deltagande är frivilligt och du kan om du 

vill avbryta ditt deltagande när du vill.  

 

Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger tillåtelse till vilka 

sammanhang intervjuuttalanden får redovisas samt tar ställning till om uttalanden och be-

skrivna handlingar i intervjuerna bör vara anonyma eller ej. I samband med intervjun kommer 

du att få skriva på en medgivandeblankett som jag tar med mig.  

 

 

Samuel Josefsson 

Musiklärastudent 

Musikhögskolan Ingesund 

Karlstad universitet 

671 91 Arvika 

Mobil:  

Mail:  
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Bilaga 3 samtycke till medverkan i forskningsstudie 
Samtycke till medverkan i forskningsstudie 

 

Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta-

landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du har 

fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-

tuella frågor besvarade. 

 

Jag samtycker till att delta i studien    □ JA 

 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

 

 

Lärare på (skola):_________________________________________________________ 

 

 

 

Ålder:_________________  

 

 

 

Antal år som verksam lärare:_________________________ 

 

 

 

Datum, ort och namnunderskrift: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


