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Abstract 
The title of my report is also my main question, which I now and then will return to in my 
profession as a music teacher at an upper secondary school. I meet students with large 
differences in prior knowledge in the field of music, both listening and performing. Students 
with previous experience of musical studies are expected to study together with beginners 
who just found out that music is fun. Do they have the same ambition with their education? 
Do they see the differences that I, as a teacher see? Should education be adapted to these 
differences? How well suited is the syllabi and grading criteria with these two student 
categories? 
 
Upper secondary artistic program is a higher education preparatory program, which means 
that everyone who is interested in artistic expressions can attend the program regardless of 
whether they want to become police officers, journalists, teachers or midwives. 
 
I wanted to explore why students choose to study music in high school. Furthermore, I wanted 
to know something about the background of the students, such as study habits and music 
experiences. This is to see if the student’s expectations of their training in line with the 
education Departments intentions and the teachers perception of the program. I chose to 
conduct a survey among music students where I, through 15 questions wanted to find out facts 
about their targeting selections and also about their musical background. In addition to that, I 
have interviewed three upper secondary school music teachers about their views on their 
teaching, the program and its students. Some questions about how they market themselves and 
how the recruitment process is made, I also included. 
 
Some of the details that emerged from the survey was that the main reason for the students 
choice of the artistic music program is to play / sing, no matter what they intend to work with 
in the future. The teacher interviews witnessed of increased information from the school to 
prospective students and their parents about the artistic program college preparatory studies. 
The increased ability to extend the studies with e.g. more mathematics and foreign languages 
has meant that students who wish to continue in other professions has increased in the artistic 
program. 
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Sammanfattning 
Titeln på min rapport är samtidigt min huvudfråga, som jag återkommer till både nu och då  
i mitt yrke som musiklärare vid estetiska programmets musikinriktning. Jag möter elever med 
stora skillnader i förkunskaper inom musikområdet både vad gäller lyssnande och utövande. 
En elev med mångårig kulturskola bakom sig förväntas studera tillsammans med nybörjaren 
som just kommit på att musik är kul. Har de samma mål med sin utbildning? Märker de själva 
av de skillnader som jag som lärare tycker mig se? Borde undervisningen anpassas till dessa 
skillnader? Hur väl anpassade är ämnesplaner och kunskapskrav till dessa elevkategorier? 
 
Jag ville undersöka varför elever väljer att studera musik på gymnasiet. Är det för att arbeta 
vidare inom kultursfären eller har de andra planer med sin framtid? Gymnasieskolans 
estetiska program (Es) är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att alla som är 
intresserade av estetiska uttryck ska kunna gå utbildningen oavsett om de vill bli poliser, 
journalister, barnmorskor eller musiklärare. 
 
Vidare ville jag veta något om elevernas bakgrund såsom studievana och musikerfarenhet. 
Detta för att se om musikestetelevers förväntningar på sin utbildning överensstämmer med 
Skolverkets intentioner och lärarnas uppfattning om programmet. Jag valde därför att 
genomföra en enkätundersökning bland drygt 60 musikestetelever där jag via nio frågor tar 
reda på detaljer kring deras gymnasieval och deras musikbakgrund. I tillägg till detta har jag 
intervjuat tre musikestetlärare om deras syn på sin undervisning och på programmet och dess 
elever. Några frågor om hur de marknadsför sig och hur rekryteringsförfarandet går till, ingick 
också. 
 
Något som framkom i enkäten var bl. a att den främsta orsaken till elevers val av Estetiskt 
program med musikinriktning (Es-m) är att få spela/sjunga, oavsett vad de ämnar jobba med i 
framtiden. I lärarintervjuerna vittnas om en ökad information från skolan till blivande elever 
och deras föräldrar om estetiska programmets högskoleförberedande studier. Möjligheten att, 
inom estetiska programmet utöka sina studier med t ex mer matematik och språk har fått 
påföljden att kategorin elever som vill vidare inom andra yrkesområden har växt. 
 
Nyckelord 
Estetiska programmet, musik, gymnasium, högskoleförberedande. 

 
 
 
  



Förord 
 

Mitt namn är Petter Josteus och jag är musiklärare på ett estetiskt program i en västsvensk 
småstad. Jag möter elever med väldigt olika perspektiv på musik och musikutövande. Deras 
studievana ser också väldigt olika ut. Några elever har stor erfarenhet både av musik- och 
andra studier medan andra elever är skoltrötta och/eller saknar erfarenhet av 
instrumentallektioner och dess medföljande studiekultur. 
 
Ovanstående har fått mig att fundera på varför eleven gjort sitt val till estetprogrammets 
musikinriktning och jag ville få svar på mina frågor dels genom en enkätundersökning bland 
drygt 50 elever på estetiska programmets musikinriktning samt intervjuer av tre 
musikestetlärare. 
 
I mitt arbete kommer jag fortsatt prata om Estetiska programmets musikinriktning som Es-m 
eller Estetiska programmet generellt som Es. 
 
Med denna uppsats, som är färdigställd vårterminen 2013, avslutar jag mina studier på 
musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan Ingesund. Jag vill härmed rikta ett stort tack till 
alla som på något sätt bidragit till mitt arbete. Jag vill tacka de lärare och elever som har 
medverkat i min undersökning och gjort att arbetet har varit möjligt att utföra. Jag vill också 
givetvis tacka min handledare Ingvar Dahl, som med sina goda synpunkter och kommentarer 
har varit ovärderlig under arbetets gång. Slutligen vill jag tacka alla i min omgivning som har 
kommit med uppmuntran, goda råd och konstruktiv kritik under tiden jag skrev mitt 
examensarbete. 
 
Juni 2013 
 
Petter Josteus 
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1 Bakgrund 
 

 Min utgångspunkt för undersökningen 1.1
 
I min undervisning på gymnasiet ingår både enskild och gruppundervisning. Den enskilda 
undervisningen är flexibel såtillvida att de styrdokument, utfärdade av Skolverket, som kallas 
ämnesplaner och kunskapskrav går att tolka så att man som lärare anpassar svårighetsgraden 
och därigenom möter den enskilde eleven där denne befinner sig. 
 
När det gäller t ex ensemblespel ställs högre krav på läraren i bearbetning och anpassning av 
arbetsmaterial för att det skall fungera till olika kunskapsnivåer inom gruppen. Där möts 
elever med stora differenser i förkunskaper. Deras referenser kan, på det egenmusicerande 
planet vara väsensskilda medan de på det lyssnande planet har mer jämförbara referenser. Att 
som ledare hitta ett språkbruk som blir användbart och förståeligt för hela gruppen kan vara 
svårt. Det som den vane musikeleven intuitivt uppfattar och hänger med i kan ibland verka 
helt främmande och i värsta fall hämmande för den oerfarne eleven. 
 
Det är förstås mycket viktigt att som ledare vara lyhörd, klargörande och ständigt 
omformulera sig i musikterminologin. Samtidigt måste man visa empati och förståelse för en 
enskild elevs svårigheter och detta kan nog, av eleven, tyvärr uppfattas slentrianmässigt. I 
någon mening behöver eleverna känna sig jämlika. Inte minst för att gruppen ska bli homogen 
och utvecklas med avstamp i gruppdynamiken. 
 
De problem som uppstår i samband med stora skillnader i elevernas förkunskaper har fått mig 
att fundera på varför antagningsprovens betydelse försvagats av Skolverket. I dess nyhetsbrev 
från 2008 (Andersson, 2008) säger man att färdighetstester endast får användas som ett 
komplement till betygen. Har Skolverkets tjänstemän samma intentioner som politiker när det 
gäller nyttan av estetiska utbildningar? Utbildar man för den kulturella sfären eller finns en 
poäng med kulturellt bevandrade medarbetare inom andra yrkeskategorier? Detta utgör alltså 
grunden för mitt ämnesval: Varför väljer elever det estetiska programmets musikinriktning? 
 
En notis i Svenska Dagbladet (SvD) tar upp resultatet av en rapport (Statistiska Centralbyrån, 
2012) som jämför ungdomars etablering på arbetsmarknaden tre år efter studenten från 
Gymnasieskolan. Byggprogrammet ger snabbast jobb medan Estetprogrammet hamnat längst 
ned på Statistiska Centralbyråns lista. Tre år efter Estetiska programmet är endast fyra av tio 
studenter etablerade på arbetsmarknaden. Denna jämförelse är starkt missvisande eftersom 
Byggprogrammet är yrkesförberedande medan Es-programmet är högskoleförberedande och 
leder t ex till folkhögskola (1-2 år) och senare till musikhögskola (2-5 år). För en invigd är det 
lätt att förstå och tolka resultatet av rapporten, men den stora allmänheten kan dessvärre få en 
negativ syn på kulturutbildning. 
 
Jag återkommer till ovanstående frågor i min diskussion. 
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2 Syfte 
 
För musiklärare på gymnasieskolan är en av svårigheterna i grupperundervisning att möta och 
ta hänsyn till den enskilde elevens intresse, förkunskap, erfarenheter, framtidsplaner samt 
förväntningar på utbildningen. Mitt syfte med undersökningen är därför att bringa större 
klarhet i styrkedjan. Jag vill ta reda på hur den överensstämmer med lärares såväl som elevers 
uppfattningar av estetiska programmets musikinriktning. 
 

 Frågeställningar 2.1
 

 Varför väljer elever Estetiska programmets musikinriktning? 
 Överensstämmer undervisningens utformning med elevernas förväntningar? 
 Vilken hjälp och information får eleven beträffande sitt val till gymnasiet? 
 Vilket mål har esteteleverna för sina studier? 
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3 Litteraturgenomgång 
 
Aktuell forskning i ämnet har jag hittat både i studier och avhandlingar såväl som i böcker 
och antologier. Jag ville skaffa mig en både vidare och djupare bild av ungdomars relation till 
kultur och studier och belyser något av det nedan. 
 
I Manfred Scheids, universitetslektor i estetiska ämnen vid Umeå universitet, 
doktorsavhandling från 2009 behandlas musikämnet på gymnasieskolan. Scheid nämner här 
musiken som en del i ungdomars identitetsskapande och talar om estetiska programmet som 
ett möjligt val för estetiskt intresserade elever som planerar vidare högskolestudier (Scheid, 
2009). 
 
Att komma till gymnasieskolan ger, enligt Scheid, eleverna möjlighet att forma en ny 
identitet, som kan skilja sig från den de haft i grundskolan. På gymnasieskolan möter eleverna 
andra elever som också själva valt musik, vilket leder till högre nivåer, både musikaliskt och 
musiktekniskt såväl som ambitionsmässigt. Många elever upplever en förändring från att vara 
den udda eleven i grundskolan som spelar på sin fritid till att hamna bland elever med samma 
intresse och samma ambitioner. Detta skapar ett annat slags sammanhållning i Es-m jämfört 
med vad de varit vana vid från högstadiet (Scheid, 2009). 
 
På ett annat plan visar tidigare forskning av Börjesson och Broady (refererad till i Scheid, 
2009) på att utbildning och klasstillhörighet är sammankopplade. Den största andelen av över- 
och medelklassens barn återfinns på det naturvetenskapliga programmet, men även estetiska 
programmet har en hög andel av över- och medelklassungdomar. 
 
Detta knyter Anna Sandell, filosofie doktor vid Malmö högskola, an till i en studie som 
belyser segregation och självsortering bland gymnasieungdomar och ifrågasätter där 
gymnasieskolans uppdrag och struktur. Anna Sandell intervjuar elever på gymnasieskolans 
olika program om grupptillhörighet, individualiserade val samt hierarki, status och kulturella 
koder bland dessa elever. Här behandlas demokrati och likvärdighet, då individer positioneras 
efter ett köns-, klass- och etnicitets-segregerat mönster i förhållande till makt, ekonomi och 
arbetsmarknad (Sandell, 2007). 
 
Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, tar 
upp ungdomskulturforskningen som är en del av en bredare kulturforskning. Fornäs beskriver 
här skillnader mellan forskare inom olika områden. Bland ekonomiskt, politiskt, psykologiskt 
eller pedagogiskt orienterade forskare är det, enligt Fornäs, betydligt vanligare än bland 
kulturforskarna att se ungdomar som problem, medan kulturforskningen oftare och mer 
optimistiskt motiveras av nyfikenhet på ungdomars skapande eller av medmänsklig oro över 
de ungas svårigheter (Fornäs, 1994). 
 
I ungdomsforskningen är det familj, skola, fritidsorganisationer, medier och i viss mån 
arbetslivet som står i centrum. Detta hänger samman med hierarkier knutna till sociala 
kategorier som ålder, kön, klass eller etnicitet.  
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I Malm och Knutssons (2009) examensarbete som undersöker hur elever i årskurs 9 resonerar 
kring sitt val av gymnasieskola och program ställs frågor om vilken kunskap och förväntning 
eleverna har inför sitt gymnasieval.  I denna uppsats har jag särskilt intresserat mig för Rose-
Marie Ahlgrens, fil. Dr. vid Lärarhögskolan i Stockholm (refererad till i Malm & Knutsson, 
2009), teorier kring det subjektiva yrkesvalet och även Ahlgrens teorimodell för hur individen 
påverkas av och tolkar omgivningens reaktioner på dennes beteende. Dessa reaktioner på 
individens beteende ligger, enligt Ahlgren, till grund för individens självvärdering av sitt 
beteende. Denna självvärdering utgör i sin tur grunden för individens självförtroende och 
tilltro till den egna förmågan (Ahlgren, 1999). 
 
Ovanstående litteratur har gett mig några olika perspektiv på gymnasieungdomar. Under 
följande rubrik berättar jag om mina fördomar och farhågor när jag påbörjade min studie. 
 
 

 Gymnasieskolans undervisningsmiljö 3.1
 
I läroverket och sedermera gymnasieskolan, utgjorde musiken länge en del av den 
humanistiska bildningskulturen som dominerades av klassisk musik och svensk folkmusik. 
Kunskap om detta kulturarv var ett viktigt mål för den lilla priviligierade grupp svenska 
ungdomar som gick på läroverken, och bidrog till en gemensam social och kulturell identitet. 
Utbildningen bestod av att reproducera och förstå denna särskilt värdefulla västerländska 
konstmusik enligt undersökningar av Reimers samt Stålhammar (refererade till i Scheid, 
2009). 
 
I och med Lgy 70 (1970 års läroplan för gymnasieutbildning) (Skolöverstyrelsen, 1971-1986) 
och en mer sammanhållen gymnasieskola infördes samtidigt en försöksverksamhet med en 
tvåårig musiklinje, med syfte att utifrån elevernas förutsättningar och önskemål ge en 
yrkesmässigt betonad utbildning med möjligheter till specialisering i musik. Viktiga principer 
var att hos de musicerande utveckla kreativitet och improvisation, en öppen, kritisk och 
sökande attityd samt att betona musicerandets sociala dimensioner (Scheid, 2009). 
 
I Lpo 94 (1994 års läroplan för gymnasieskolan) (Utbildningsdepartementet, 1994) fullföljdes 
integrationen av olika skolformer för utbildning efter grundskolan genom att samtliga 
program och inriktningar fick gemensam plattform med nio kärnämnen där estetisk 
verksamhet med musik som ett av tre ämnen ingick. I dåvarande kursplanen för ämnet musik i 
gymnasieskolan framhölls att musik har utvecklats från att vara en ljudupplevelse till att 
omfatta flera estetiska uttrycksformer i samverkan (Skolverket, 2013). Ämnet musik är 
således förankrat dels i det musikaliska arvet och dels i det framväxande mångkulturella 
samhället. I Gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011) klargör man att musik finns i alla 
kulturer och berör oss såväl kroppsligt, tankemässigt som känslomässigt. Musik används i en 
mängd sammanhang och med differentierad funktion med olika betydelse för var och en av 
oss. Vidare säger man att musikundervisningen skall ge eleverna möjlighet att genom sitt 
musikutövande bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Samarbetsförmåga och ansvarstagande 
för arbete i grupp är viktigt i musiken och därför ska eleverna ges möjlighet att musicera 
tillsammans med andra. 
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Under 2000-talet har flera olika kulturinriktade projekt sjösatts inom skolan. Ett av dem är 
”Skapande skola” som förekommer inom för- och grundskolan och startades med åk 7-9 
under 2008. Satsningen utökades under 2010 och kom då även att omfatta åk 4-6. Från och 
med 2013 är hela grundskolan involverad. Skapande skola-satsningen är förankrad i skolans 
verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bland annat att 
skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till 
kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud (Statens 
Kulturråd, 2010). 
 
Att arbeta med kultur i skolan innebär enligt Skolverket att använda sig av estetiska 
lärprocesser och att skapa betingelser för en kreativ lärandemiljö. Genom kultur i skolan och 
genom att använda estetiska lärprocesser och skapande verksamhet ökar möjligheten att nå 
flera av skolans övergripande mål, till exempel fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 
och ansvarstagande. I examensmålen för Es-m står följande: ”Efter examen från programmet 
ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena”. Vidare skriver skolverket att det centrala för utbildningen 
är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Programmet skall också ge 
eleverna möjlighet att samarbeta med andra estetiska områden och med kunskapsområden där 
estetiken har framträdande roll (kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och 
kommunikation) (Skolverket, 2011). 
 
Skolverket menar, som jag tolkar det, att en fördjupning inom musikkulturen genom t ex eget 
musicerande ger eleven utvecklade samarbetsfärdigheter vilket även främjar i andra 
sammanhang. Kulturens utbredning inom olika yrkesgrupper är således av godo, enligt 
skolverket, då man i styrdokumentet understryker vikten av att berika kulturlivet i samhället. 
Det förtjänar också att nämnas att musikämnet numera legitimeras via argument där det i 
högre utsträckning betraktas som ett medel än som ett mål. Det gäller då att utommusikaliska 
kompetenser som ansvarstagande, social och empatisk förmåga, ledarskap, följsamhet etc. kan 
tillägnas med utgångspunkt i verksamheter där musikutövande är objektet. Inom arbetslivet 
ses också sådana kompetenser som kanske väl så viktiga som traditionell skolkunskap 
(Ericsson & Lindgren, 2010). 
 
Øivind Varkøy som är professor i musikpedagogik vid Norges musikhögskola och 
gästprofessor i musikvetenskap vid Örebro universitet säger i essäsamlingen ”Om nytte og 
onytte” (refererad till i Forsberg, 2012) att det är svårt att tvinga ned så pass komplexa saker 
som utbildningskvalitet eller värdet av kultur i exakt mätbara nivåer. Kunskap ses idag som 
ett instrument för effektiv utveckling – kunskap måste vara nyttig. 
 
Trots att det ofta sägs att vi lever i en tid av mångfald, så pekar forskare på att det samtidigt 
finns risk för ett snävt nyttotänkande. Vårt sätt att se på samtiden blir motsägelsefullt och 
märks i hur det talas om värdet av forskning, utbildning och kultur. Att kunskap ska vara 
nyttig i ekonomisk mening kan dessvärre leda till att kunskap och bildning ställs i motsats till 
varandra. 
 
Varkøy menar att bildning och nytta kan ha en produktiv relation sinsemellan. Förändringar i 
samhället som t ex globalisering och mångfald gör det möjligt att tänka på relationen mellan 



 

11 
 

nytta och bildning som skolningen av världsmedborgare, vilket är en förutsättning för global 
samhällsutveckling. 
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4 Metodologi och undersökningsmetod 
 

 Forskningsansats 4.1
 
Jag hade vissa svårigheter att inledningsvis formulera min forskningsfråga, varför jag 
bestämde mig för ett induktivt arbetssätt, där jag efter analys av insamlade data formulerade 
min forskningsfråga. Jag ville alltså att svaren härvidlag skulle ge mig bäring på själva 
frågeställningen istället för det omvända.  
 

 Undersökningsmetod 4.2
 

Den här studien är både kvalitativt och kvantitativt inriktad och bygger på intervjuer och en 
enkätundersökning. Enkäten består av nio frågor riktad till drygt 60 musikestetelever. 
Intervjun omfattar tre musiklärare som kommer att presenteras närmare i avsnitt 5.3. 
 
Jag valde enkätform för att kumulera ett relativt antal svar. Det var viktigt för mig att kunna se 
ett mönster i svarsresultatet, snarare än fördjupade svar av mer udda karaktär, varför jag 
trodde på den formen. Jag hade en viss oro för ett eventuellt bortfall i resultatet då jag valde 
att skicka enkäten till ansvarig lärare på den berörda skolan istället för att själv genomföra 
undersökningen direkt i klassrummet. Mina farhågor besannades lyckligtvis inte, då jag fick 
nära nog hundraprocentig uppslutning i svaren. I enkäten ville jag ställa frågorna så tydligt 
som möjligt för att undvika missvisande resultat och jag lämnade utrymme för elevernas egna 
åsikter och kommentarer om ämnet. 
 
Undersökningen består som sagt, också av en lärarintervju om 15 frågor som genomfördes 
med tre lärarrespondenter. Jag ville ha en fördjupning i svaren och göra en s.k. kvalitativ 
intervju där respondenten ges tid att efter sitt omedelbara svar på en öppen fråga, fortsätta sitt 
resonemang bortom den första associationen. Enligt t ex minnesforskaren Baddeley (refererad 
till i Johansson & Svedner, 2010) ligger minnet av en händelse lagrat i episoder och 
respondenten betar av episoderna efter varandra ur minnet och därigenom blir svaren 
uttömmande. Detta kan jämföras med den kvantitativa intervjun som baseras på fasta frågor 
och därigenom ter sig mindre dynamisk. 
 
För att ytterligare låta respondenten tänka fritt, ville jag försöka använda ytterligare en 
beprövad metod; tystnad: 

 
Om intervjuaren är litet nervös, har han eller hon svårt att tolerera tystnad och fyller ofta i med 
en fråga som riskerar att bryta informantens tankebanor. Man bör därför som intervjuare an-
vända tystnad som frågemetod, eller ställa frågor som tillåter den intervjuade att gå vidare längs 
sina tankebanor (Johansson & Svedner, 2010). 
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 Ramfaktorer 4.3
 
Ramfaktorteori (Lundgren, 1999) är ett begrepp som jag kommer att använda mig av i min 
diskussion. Denna teori har sedan 1970-talet varit ett viktigt verktyg för att förklara sådant 
som betingelser för läroplanernas genomslag, verksamheten i klassrummet och den ojämlika 
behandlingen av olika elevgrupper etc. 
 
Ursprungligen försökte ramfaktorteorin (via företrädare som Urban Dahllöf och Ulf P. 
Lundgren som i ”pionjärperioden” 1967-1977 publicerade sina grundläggande arbeten i 
ämnet) förklara samband mellan undervisningens ramar i form av tid, innehåll, 
elevkaraktäristika och dess resultat. På grundval av sådana undersökningar kunde man då 
påvisa att vissa resultat är svåra/omöjliga att uppnå om vissa förutsättningar (ramar) saknas 
och att begränsande förhållanden som t ex tidsbrist, schemaproblematik, gruppstorlek, 
lokalers beskaffenhet, utrustning m fl. faktorer styr undervisningens genomförande. 

 
 

 Urval 4.4
 
Valet av respondenter gjordes inom ett närområde men ändå inte bland människor jag träffar 
till vardags. Detta för att jag inte ville att intervjuerna skulle färgas av personkemi och dylikt. 
Jag kontaktade ansvarig musiklärare på en större gymnasieskola respektive rektor på en liten. 
Dessa båda personer var jag bekant med sedan tidigare och jag tänkte att det skulle gå relativt 
lätt att ”öppna dörren”. Jag beskrev helt kort vad mitt arbete gick ut på och undrade om de 
kunde tänka sig att lotsa mig vidare till lämpliga personer. Detta var inga problem, så mitt 
arbete kunde börja. Av tidsskäl valde jag att intervjua de lärare som hade möjlighet att träffa 
mig på min föreslagna tid. 
 
Först valde jag en klass på den större gymnasieskolan där jag fick in 25 enkätsvar och 
genomförde en lärarintervju. Frågorna verkade fungera som planerat då jag fick svar som var 
relevanta. Ingen kalibrering behövdes således för det fortsatta arbetet. Därpå besökte jag den 
mindre skolan med 11 estetelever och fick där in sju enkätsvar och intervjuade ytterligare en 
lärare. Avslutningsvis återvände jag till den förstnämnda skolan och fick då in ytterligare 30 
enkätsvar och genomförde ännu en lärarintervju. 

 
 

 Etiskt förhållningssätt 4.5
 

Jag väljer, enligt god forskningsetik (Johansson & Svedner, 2010) att inte namnge vare sig 
medverkande respondenter eller de skolor där jag gjort min undersökning.  



 

14 
 

5 Resultatredovisningar 
 

 Redovisning av enkät 5.1
 
 

 
Fråga 1: totalt 63 svar. Grafiken ovan anger antal. I procent: Sång 41 %; gitarr (sammanslaget) 22 %; piano 14 
%; trummor/slagverk 10%; övriga står tillsammans för 13 %.  
 

trummor/slagverk, 6

sång, 26

gitarr, 6

elgitarr, 8

violin; 3

piano, 9

dragspel; 1

elbas, 2

saxofon, 2

1. Vilket är ditt huvudinstrument?
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Fråga 2: (Endast ett alternativ kunde väljas) Grafiken anges i antal svar. De som valde för att få hålla på med 
musik motsvarar 87 % av svaren. De som tyckte att det verkade vara relativt enkla studier motsvarade endast 3 
% medan de som kryssade i annat motsvarar 10 %. Se några av svaren under ”annat” här ovan. 
 

Svaren på fråga 3 redovisas i procent. Här kunde flera alternativ väljas. Kategorin ”Annat” är till stor del 
Gymnasieforum. ”Via besök på Gymnasieskola” refererar till organiserat besök från grundskolan vilket gör att 
”eget besök” hamnar under kategorin ”annat”. 

 

För att få hålla på 
med musik, 55.

Jag valde samma 
som min/mina 
kompisar. ; 0

Det verkade inte 
vara allt för mycket 

tunga studier. ; 2

Annat.; 6

2. Varför valde du Es musik?

Ja, via SYV; 30

Ja, via 
lärare; 9

Ja, via besök på 
gymnasieskola; 41

Annat; 12

3. Fick du information från din grundskola om 
det estetiska programmet?

Ex. ”annat” i fråga 2: 
 
”För att jag ville göra något som var kul, inte bara plugga.”  
 
”Det är en högskoleförberedande linje där man har kul och 
musik har alltid betytt mycket för mig så valet var självklart!” 
 
”För att få en bra utbildning blandat med mina intressen” 

 

 
Ex ”annat” i fråga 3: 

 
”Kompisar”      ”Gymnasieforum” 
 
”Nja, jag fick kolla själv. Åkte hit och 
besökte.” 

 
”Mina föräldrar berättade om program-
met för mig.” 
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På fråga 4 kunde de tre första svarsalternativen även kombineras med kategori 4; ”eget spel etc.”. Grafiken 
anger antal. Man kan här utläsa att drygt 82 % av eleverna kommer från kultur-/musikskola medan endast 20 % 
anger att de spelat på egen hand. Enligt Karlsson (2002) har drygt nio av tio musikesteter före gymnasiet 
bedrivit någon form av frivilligstudier i musik och/eller utövat musik utan direkt samband med studier. 
 
 

Fråga 5: 47 av 63 respondenter svarar att någon mer i familjen spelar/sjunger. Musikesteters föräldrar är själva 
ofta musikaliskt aktiva (Karlsson, 2002). Exempelvis är musikeryrket drygt åtta gånger vanligare i Karlssons 
undersökning än generellt i Sverige och lärare i estetiskt-praktiska ämnen drygt fem gånger vanligare. 

9

21 22

13

1-3 år. 3-5 år. 5-7 år. Nej, jag har spelat på egen
hand (i band, med

kompisar etc.).

4. Har du gått musik-/kulturskola innan Du 
började gymnasiet?

Ja
75%

Nej
25%

5. Är det någon mer i din familj som sjunger eller 
spelar?
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Fråga 5b: Här kunde flera alternativ väljas. För att förklara ovanstående kan nämnas att 18 personer av 63 
totalt svarat ”nej” eller ”annat” på frågan om det är mycket musik i hemmet. Dessa 18 svar utgör 28 % av 
enkätdeltagarna. Således har 62 % (knappt 40 elever) valt något/några av de tre jakande alternativen. 
            

 

Ja, vi lyssnar på 
musik tillsammans

33%

Ja, vi spelar/sjunger 
tillsammans

22%

Ja, vi pratar om 
musik
29%

Nej
10%

Annat
6%

5b. Är det mycket musik i Ditt hem?

Mest positiva
74%

Mest negativa
2%

Neutrala 24%

6. Hur har reaktionerna i din omgivning 
varit beträffande ditt gymnasieval?
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Fråga 7: Här hade jag hoppats på fler kommentarer i anslutning till kategorin ”instämmer delvis”, vilket jag 
tyvärr inte fick.  

 

Fråga 8: Här kunde två alternativ väljas. Totalt 74 % av deltagarna vill läsa vidare på folkhsk/högsk/univ. (i 
antal: 47 av 63) 18 stycken inom musik och 15 stycken inom andra områden. Större delen av de som vill studera 
musik tenderar också att välja folkhögskola med musikinriktning. 

Instämmer helt; 19

Instämmer delvis; 
43

Instämmer inte; 0

Annat alternativ, 
eller kommentar: ; 

11

7. I vilken utsträckning håller du med om 
följande påstående: "Jag är nöjd med 
innehållet i de musikestetiska kurserna"?

Ja, folkhögskola 
(musik)  

23% Ja, folkhögskola 
(annat) 

0%

Ja, 
högskola/universitet 

(musik) 
29%

Ja, 
högskola/universitet 

(annat) 
24%

Nej.
1%

Vet ej.  
23%

8. Planerar du att läsa vidare efter gymnasiet?

Ex. ”annat” i fråga 7: 
 
”Musikutbildningen är bra, kommunikationen är sämre.” 
 
Några respondenter är besvikna över att ”dom har tagit bort musikalen” 
och syftar då dels på att kursen ”sceniskt musikprojekt” är borttaget i och 
med Gy 11. Någon uttrycker missnöje aver att någon kurs (ej nämnd) 
ställdes in p.g.a. för få deltagare. 
 
”Borde vara mer musik. Satsa på att bli en vass skola. Istället för PC borde 
dom köpt in Mac…” 
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Fråga 9 var en öppen fråga där svaren formulerades fritt. Resultatet ovan anges i antal. Några svarade att de 
ville arbeta med ”något inom musik” och i nästa sats ”…men jag vet inte” vilket ger ett större antal svar än 
deltagare. 

Det framgår av enkätresultatet att 43 % av eleverna vill gå musikestet för att utveckla sig musikaliskt men de 
planerar arbeta inom annat område i sitt yrkesliv. Hela 57 % av eleverna vill arbeta i kultursfären och i 
synnerhet inom musik, vilket överensstämmer med tidigare undersökningar där nästan häften av eleverna ville 
arbeta yrkesmässigt med musik (Karlsson, 2002). 

Fördelningen av eleverna i två nästan lika stora grupper varav en inriktad på ett musikyrke, och den andra utan 
sådan inriktning, speglar det estetiska programmets inriktning (Skolverket, 2011) på att dels utgöra en direkt 
förberedelse för olika verksamheter inom kulturområdet samt dels förbereda för vidare studier inom både det 
humanistiska och samhällsvetenskapliga området i stort och vid musikhögskola. 

 

 
 Kort sammanfattning av enkätresultat 5.2

 
Här följer några av resultaten från enkäten som jag tycker är viktiga att lägga märke till: 
Uppemot 75 % av de tillfrågade har familjemedlemmar som musicerar. Så stor del som 85 % 
uppger att de samtalar om, lyssnar på eller gemensamt praktiserar musik inom familjen. En 
nästan lika stor del (82 %) har gått musik-/kulturskola under grundskoletiden. 30 % svarar att 
de vill söka vidare till musikhögskolan. 

Musik (musiker, 
producent, ljud-

/scentekniker mm.); 
38

Dansare; 1

Annat (Polis, läkare, 
barnmorska, industri, 
civilingengör mm); 15 Vet ej; 15

9. Vad vill du arbeta med i framtiden?
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 Redovisning av intervjuer 5.3
 

Tre lärarrespondenter – kort presentation: 
 

Lärare A: 
 

Gick kommunal musikskola från tidig ålder och upp genom grundskoleåren med blockflöjt 
och trumpet. Spelade i musikskolans blåsorkester. Tvåårig musiklinje på gymnasiet; klassisk 
gitarr. Spelade elgitarr i band på fritiden. 
 
Fem års studier i Norge varav tre år instrumentalpedagog; ett års kammarmusikutbildning 
samt ettårig solistutbildning. 
 
Inledde yrkeslivet med några år som gitarrlärare på kommunal musikskola och övergick efter 
det till musikgymnasium/estetiskt program och är sedan 23 år fortsatt kvar där. Undervisar 
förutom i klassisk gitarr även i gitarrensemble samt olika konstellationer med sång och gitarr. 
Undervisar även i musikteori samt bruksgitarr i grupp. 

 
 

Lärare B: 
 

Växte upp med mycket musik i hemmet. Amatörmässigt gehörsspel och sång. Fick ett piano i 
gymnasieåldern och då tog det fart på allvar. Gick efter två år på folkhögskola vidare till 
musikhögskola (tvåämneslärare) med huvudinstrument klassisk sång. 
 
Har arbetat några år på högstadium och sedan småtjänster såsom undervisning på kulturskola, 
med barnkörer i kyrkan samt med projekt inom grundskolan mm. Arbetar nu på Es-m och har 
gjort så i sex läsår. 
 
Undervisar i körsång, ensemblespel, sång, sceniskt musikprojekt, ensembleledning samt 
gehörs- och musiklära. 

 
 

Lärare C: 
 

Fick undervisning på musikskola från lågstadiet. Först blockflöjt och sedan trumpet. Spelade i 
skolans blåsorkester men övergick vid 13 års ålder till klassisk gitarr. Gick på dåvarande 
gymnasiets musiklinje (två år) och därefter musikhögskolans lärarutbildning (instrumental- 
och ensemblelärare) med delat huvudfack mellan klassisk- och elgitarr, som efterhand 
övergick till att bara handla om elgitarr. 
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Började som timvikarierande elgitarrlärare på musikgymnasium och har varit tjänsten trogen i 
24 år. 
 
Arbetar med enskild elgitarrundervisning samt el-ensembler. Har under åren även undervisat i 
kulturhistoria, nutida konst, arbetsmiljölära, estetisk verksamhet samt estetisk 
kommunikation. 
 
 

 Intervjusvaren 5.4
 

 Förändringar i musiklärarjobbet 5.4.1
I en av intervjuerna nämner respondenten sin skolas övergång till ”arbetslagsmodell” som en 
stor förändring. (Detta innebar enligt respondenten att man omkring 1993, lokalt, inrättade 
arbetslag som bestod av lärare med olika ämnesansvar som tillsammans undervisade inom 
och ett gemensamt program.) Tidigare togs det övergripande administrativa arbetet om hand 
av en chef och lärarnas uppdrag bestod framför allt i undervisningen. Numer anser 
respondenten att det gradvis har flyttats över arbetsuppgifter från administrativ personal till 
lärarna, som dessutom har mentorskapet som en stor tidskrävande uppgift i sin tjänst. Detta 
gör att undervisnings-uppdraget ofta blir åsidosatt pga. andra arbetsuppgifter, som upplevs 
som pålagor. 
 
En annan av respondenterna säger att; 

 
… skolvärlden är trasslig. Riksdag och regering ändrar hela tiden. Alla har åsikter om skolan. 
Det byts och ändras, vad man lägger fokus på och man byter ut rektorer och man ändrar organi-
sationen. Man tjatar och debatterar i ett. Jag har haft 18 rektorer under mina år som lärare (24 
år). Organisatoriskt på ett nationellt plan är det ju tjat om kommunal kontra statlig huvudman 
och det handlar om vilka kurser som är viktiga och inte. Det handlar om vad estetprogrammet 
ska ha för roll. Vilka ska gå programmet, vad skall man ha för antagningsprov. Vilka behörig-
heter gäller, skall alla komma in, vilka förkunskaper… (Lärare C). 
 

Den av respondenterna som jobbat kortast tid i yrket nämner Gy11 (Gymnasieskola 2011 är 
en utbildningsform som innebär en omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning.) 
(Skolverket, 2011) som den största förändringen. Vissa av kurserna har blivit svårare att 
betygssätta och ställer därmed högre krav på planering och kontinuerlig uppföljning. 
 
En stor och mycket positiv förändring som kommer fram är den teknikutveckling som 
musikundervisningen genomgått de senaste åren. Här menar respondenten att undervisningen 
blivit mer strukturerad och följaktligen tydligare i sin progression. 
 

 Förändringar i undervisningen 5.4.2
Det framgår att lärarens mognad och ökade yrkesrutin medfört att denne med tiden ser sina 
elever med ”nya” ögon. Läraren blir äldre och äldre medan eleverna befinner sig i samma 
ålderskategori vilket succesivt ökar det erfarenhetsmässiga avståndet dem emellan. Man 
menar här att det till största del är lärarens utveckling som gör att denne ser annorlunda på 
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eleverna, snarare än elevernas förändring av sig själva. En ung lärare kan exempelvis vara lika 
”ostrukturerad” som många av sina elever men när denne småningom mognar och får en 
bättre struktur i sitt arbete så ser den elevens insatser med nya ögon. Detta har, enligt lärarna 
resulterat i större förståelse för elevers lekfullhet och ibland ointresse för studier. 
Jag undrade också om elevunderlaget har ändrats under åren och i så fall hur. 

 
Dom är öppnare nu för tiden och säger vad dom tycker och tänker och vad dom vill… dom ac-
cepterar ju inte bara det som läraren säger, på samma vis och det är inget negativt i det utan dom 
gör ju det på ett bra sätt. Man har mer dialog med eleverna på ett vis idag. På gott och ont, för 
det finns vissa grupper som är svårare att få att förstå vad de behöver göra med hantverket för att 
komma vidare ibland… internet och allt det här… de är ute och hämtar Tabs och kommer med 
mer förslag på vad de vill spela idag än de gjorde förr och det är väl för att det finns en tillgång 
på det, på ett helt annat sätt och det gäller ju både klassisk och pop- och rockmusik. (Lärare A). 
 

En respondent säger att det inom lärarkåren pratas i termer som t ex: ”det var bättre förr”, men 
här tror vederbörande att samhällets förändring, snarare än elevernas, gör att elever kan 
framstå annorlunda idag jämfört med förr. Internetsamhället med sitt extrema 
informationsflöde, TV, mobiltelefoner, dator- och Tv-spel m fl. saker som pockar på elevernas 
uppmärksamhet gör att det finns så mycket mer att fokusera, än exempelvis sitt 
instrumentalspel. Eleven kan alltså vara uppslukad och hängiven åt helt andra saker idag 
vilket, enligt läraren, felaktigt kan tolkas som svårigheter att koncentrera eller fördjupa sig i 
studierna. 
 

 Passionerad lärare 5.4.3
 

På frågan om lärarens syn på undervisning har förändrats genom åren säger en av dem; 
 
Jag tror att de ideal/mål/visioner som jag gick in i yrket med har förstärkts genom de här åren. 
Jag hade hört att man skulle ”trubbas av” lite med åren och det ville jag verkligen inte eftersom 
jag tror att man som lärare kan ’göra saker’ för människor. Det har jag hållit fast vid och känner 
en oerhörd glädje över. (Lärare B). 
 

En av de andra respondenterna säger ganska liktydigt: 
 

Jag ser nog eleven på ett annat sätt eftersom jag tror att jag är en bättre yrkesperson idag. Jag re-
spekterar alla delar och är lite mer noga med att inventera vad det är för filur jag har med att 
göra. För att lyckas några procent bättre än för 20 år sen så har jag lite mer research-jobb att 
göra. Utan att jag säger det till eleven, gör jag en liten inventering i vad eleven har för social 
bakgrund och stämmer också oftare av med eleven om vilken riktning vi har och om eleven inte 
övar så kanske det beror på andra faktorer. (Lärare C). 

 

 Varför ett estetiskt program med musikinriktning? 5.4.4
 
Jag ville veta vad läraren anser om Es-m:s syfte; varför det inrättades från början osv. Här 
nämns vikten av utbildandet av musiker m fl. yrkeskategorier inom kultursfären men, icke 
desto mindre, även vikten av att ge samhällsmedborgare inom andra yrkeskategorier en 
förståelse för; samt inblick och kunskap i kulturella uttryck. Man anser att människor inom 



 

23 
 

alla möjliga yrkesgrupper (förskola, äldrevård m fl.) har stor användning av kulturella 
kunskaper. 

 
… jag har en subjektiv åsikt om att en kulturellt bevandrad person… bevandrad i konstarterna… 
blir en bättre människa… det där är ju en subjektiv åsikt. Men det är ju en styrka med estetpro-
grammet att man skickar med personer ett kulturellt kunnande till andra yrkeskategorier… Jag 
tror inte det är fel att en politiker t ex har lite kulturellt … eller ja, läkare t ex. Att folk i allmän-
het blir mer kulturellt bevandrade gör väl att det kommer mer publik till jazzkonserterna och or-
kesterföreningen, för folk blir lite mer bildade och dom kanske fattar mer om Mahlersymfonin 
om man gått tre år på gymnasiet liksom. Eller att man jobbar på dagis och har hand om morgon-
samlingen och sjunger med barnen. Har man gått här och haft tre år bruksspel på gitarr så klarar 
man ju det galant. (Lärare C). 

 
Övergången från det tidigare gymnasiets tvååriga ”musiklinjen” till Es-m menar lärarna är en 
viktig faktor i denna utveckling, då programmet med sin bredd inom allmänna ämnen idag är 
högskoleförberedande jämfört med den tidigare varianten.  
 

 Varför väljer elever det estetiska programmets musikinriktning? 5.4.5
 

Det finns troligtvis flera kategorier, dels har du naturligtvis dom här som vill spela 
bara…’nördarna’… det finns inget annat … sen har du dom här som tycker det är roligt med 
musik bara och kanske tänker sig andra studier… det kan vara vad som helst… de kan bli läkare, 
barnmorskor eller polis… (Lärare A). 
 

Lärarna tror vidare att en del elever söker Es-m för att de är studietrötta, vilket inte direkt 
stärks av min enkät, där färre än 2 % av eleverna angav att de valt Es-m för att slippa för tuffa 
studier. I den senare kategorin menar lärarna att det finns de som inte riktigt förstått vad 
musikstudier innebär och här återfinns, enligt lärarna de elever som byter inriktning eller 
program efter ett tag. Omval är dock inget som lärarna betecknar som särskilt vanligt, 
eftersom man upplever att eleverna trivs väldigt bra och allt som oftast verkar nöjda med sitt 
val. Enligt enkäten är 62 % av de tillfrågade eleverna helt eller delvis nöjda med 
undervisningen på Es-m. 
 
Lärarrespondenterna berättar att skolan har höjt informationsgraden till blivande elever och 
deras föräldrar beträffande Es-m:s högskoleförberedande studier. Kategorin elever som väljer 
Es-m men sedan vill utveckla sig inom andra studie- och yrkesområden har ökat. Detta, säger 
lärarna, har sin förklaring i ökande möjligheten att utöka sin studiegång med t ex mer 
matematik och språk. Enligt elevenkäten så är fördelningen 29 % som vill vidare till högre 
musikstudier och 24 % till andra högskole-/universitetsstudier. 
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6 Diskussion 
 

 Sammanställning 6.1
 
Enligt min undersökning förekommer en strid mellan blivande esteter och deras föräldrar 
beträffande gymnasievalet. Enligt lärarrespondenterna hyser föräldrar till blivande esteter en 
skepsis över Es-m, dess syfte och struktur. Detta framgår genom återkommande frågor om 
vad programmet egentligen leder till. 
 
Hur väl besvarades mina frågor i problemformuleringen då? Den första frågan var: ”Varför 
väljer elever Estetiska programmets musikinriktning?” Den allra tydligaste anledningen till att 
välja Es-m är enligt enkätresultatet en önskan om att få hålla på med musik. 
 
När det gäller frågan om lärarnas respektive elevernas syn på utbildningens utformning så 
framkommer inte några stora skillnader. Eleverna vill ju musicera alldeles oavsett om de 
fortsatt vill jobba med musik/kultur i framtiden eller inom något annat område. Detta är 
lärarrespondenterna medvetna om och säger att de informerar om möjligheten att välja till fler 
ämnen för att öka chanserna till fortsatta studier oavsett område. Här verkar lärare och elever 
ha en gemensam uppfattning. 
 
Beträffande just information till blivande elever och hjälp med deras gymnasieval visar det sig 
att det ges flera tillfällen till information. Detta bekräftas av båda respondentgrupperna som 
nämner både informationskvällar, gymnasieforum, SYV och besök vid gymnasier som bra 
tillfällen att räta ut frågetecken kring gymnasievalet. 
 
 

 En allmän syn på estetiska programmet. 6.2
 
 
En skepsis beträffande programmets studiekvalitet verkar vara en fördom som odlats även 
bland en del av grundskolans personal då det finns lärare som uttryckt att Es-m inte ger några 
jobb. Denna syn förstärks av notiser av den typ som publicerades i SvD (som jag nämner på s. 
6) (Statistiska Centralbyrån, 2012). I denna kontext är det intressant att läsa Aristoteles ord; 
att estetisk och konstnärlig verksamhet står för en egen kunskapsform som han benämner 
”fronesis” (refererad till i Scheid, 2009). Detta är att bemöta konkreta situationer med 
lyhördhet och fantasi, liknande det som sker vid improvisationer i musik, genom att vara 
flexibel, känslig och öppen mot omvärlden. Således torde träning av fronesis, som den vid 
praktiska musikstudier, vara lärande för livet i det kommunikationssamhälle vi nu befinner 
oss och således ytterst användbart inom vitt skilda yrken. 
 
SVT:s dokumentär ”Estetjävlar” (Jansson, 2012) som visades på TV under hösten 2012 följer 
en klass vid estetiska programmets teaterinriktning under tre år. Här berättar en elev om den 
syn på esteter som de möter från eleverna på de andra programmen: ”Man kallar oss 
estetjävlar och verkar inte alls tycka om oss”. En allmän bild av esteter som ”slöa och lata” 
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verkar cementerad i övriga skolan. Liknande yttringar finns i Anna Sandells avhandling som 
behandlar hur utbildningssegregationen positionerar unga i Sverige utifrån kön, klass, plats 
mm. Här står att läsa om ES-elever som avvikare från normaliteten. ”Föreställningarna kring 
ES-elever är över lag att de har en alternativ stil och anses lite knäppa och flummiga” skriver 
Sandell när hon intervjuat niondeklassare inför deras val till gymnasiet (Sandell, 2007, sid 
153). 
 
Ytterligare vatten på min kvarn fick jag när jag läste om tre gymnasieelever som intervjuades 
i Anna Sandells publikation som behandlar självsortering bland gymnasieungdomar (Sandell, 
2007). Här stärktes min bild ytterligare när de berättade om ett studiebesök på NV, inför 
gymnasievalet. De såg då en lapp där det stod ”För snygga för bygg, för smarta för SP och för 
normala för estetiskt”. En sådan slogan utgör ju en tydlig positioneringsmarkering mellan 
programmen. 
 
Ovanstående syn på Estetiska programmet verkar inte överensstämma med resultatet från min 
undersökning. Den övervägande delen positiva reaktioner från omgivningen pekar snarare på 
en tilltalande och välvillig inställning till programmet. Dock verkar den skepsis som finns hos 
föräldrar inför deras barns gymnasieval vara något att fundera över. Varför får lärarna så ofta 
frågor om Es-m verkligen leder någonstans? Kanske kan schemastrukturen vara en orsak. 
Kanske kan krockar vid fördjupningsval inom Es kontra kärnämnen och val av moderna språk 
utgöra ett schematekniskt problem? Kanske kan för små grupper inför terminsstart göra att 
vissa kurser stängs och eleven får nöja sig med sitt andrahandsval. Här pekar jag på 
ramfaktorer som kan ha en stor betydelse för genomförandet av en kurs och dess resultat och i 
förlängningen också för hur omgivningen ser på utbildningen.  
 
Lärarna beskriver i mina intervjuer sina elever överlag som ambitiösa och studiemotiverade 
och en respondent säger: 
 

… jag vill hävda att jag har haft väldigt bra elever de senaste fem åren. Några som varit kanske 
de bästa jag någonsin haft… (Lärare C). 
 
 

Bland elevsvaren märks samma tendenser då 87 % svarar att de valt Es-m för att få hålla på 
med musik och nästan lika många (74 %) vill läsa vidare på folkhögskola, högskola eller 
universitet. Detta talar för en studievilja och framtidstro hos eleverna. Knappt 30 % vill läsa 
vidare på högskola/universitet utan musikinriktning och utgör (enligt lärarrespondenterna) 
den del som lägger till mer matematik och språk till sina gymnasiekurser. 
 
 

 Estetisk självbild 6.3
 
I min egen yrkesroll har jag mött uttryck av samma typ till exempel hos en Es-m-elev som sa: 
”Min pappa är den smarta i vår familj. Han är den enda som inte är estet”. Allt för ofta hör jag 
hur esteter raljerar om sig själva och säger ”… vi är ju bara esteter, vi skall väl inte behöva 
kunna det ena eller det andra…”. Ahlgren, fil. dr. vid Lärarhögskolan i Stockholm, beskriver i 
sin bok ”Ungdomar i övergångsåldern” från 1999, (refererad till i Malm & Knutsson, 2009) 
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det subjektiva yrkesvalet. Ahlgrens teorimodell för hur individen påverkas av och tolkar 
omgivningens reaktioner på dennes beteende bygger på Meads symboliska interaktionsteori 
och Festingers sociala jämförelseteori. Enligt Ahlgren menar Mead och Festinger att 
”individen skapar sig en mängd uppfattningar och bilder av sig själv beroende på hur han 
relaterar sig till andra och hur andra reagerar på hans beteende i olika sammanhang” Hur 
andra reagerar på individens beteende i en viss situation ligger till grund för individens 
självvärdering av sitt beteende. Enligt Ahlgren är självvärderingen grunden för individens 
självförtroende och utgör ett fundament för motivation och handlingsredskap som individen 
har inför sitt studie- och yrkesval. Resultaten av enkäten i min undersökning visar helt klart på 
övervägande svar av, för individen, stärkande karaktär då 74 % säger sig fått positiva 
reaktioner av omgivningen för sitt gymnasieval medan 24 % säger sig fått varken positiva 
eller negativa reaktioner och endast 2 % har fått reaktioner av negativ karaktär. 
 

 

 Esteter till vilken nytta? 6.4
 
Det antagningsprov som tidigare ofta utgjorde en stor del (inte sällan hälften) av den poäng 
som elever antogs på, har numera gjorts i stort sett verkningslöst genom ett uttalande av 
Skolverket där man säger; ”färdighetstesterna ska endast användas som ett komplement till 
betygen” (Andersson, 2008, s. 6). Man kan härmed anta att skolverkets intention är att fler 
esteter bör utbildas eftersom ingen egentlig nedre gräns för förkunskapsnivå är satt. Följden är 
att alla (när det gäller musikinriktningen), både nybörjare och de som spelat instrument i flera 
år, kommer in på samma premisser och ska dela klass/grupp under sin tid på gymnasiet. I en 
tidigare undersökning (Karlsson, 2002) sägs att en relativt betydande del (27 %) av eleverna 
saknade kunskap i notläsning före gymnasiet. Här bekräftas alltså att det inför 
gymnasiestarten råder stora skillnader mellan eleverna i musikalisk skolning och 
förkunskaper. Karlsson skriver vidare att utbildningen möjligen skulle gagnas av ökad 
användning av inträdesprov i form av uppspelningar eller andra former för bedömning av 
elevens kunskapsnivå. Sedan 2002, då Karlsson gjorde sin undersökning har uppenbarligen 
Skolverkets syn på värdet av antagningsprov skiftat. 
 
Under hösten 2012 har politiska uttalanden gjorts, där man menar att alltför många esteter 
utbildas i förhållande till arbetsmarknadens behov (Tobé, 2012). Detta får mig att fundera på 
varför så många som drygt 8 procent (nästan 10 000 personer av Sveriges 
gymnasieungdomar) väljer att söka estetiska programmet. Vill de ens arbeta med sin 
inriktning i framtiden? Kanske vill de bara utveckla sin estetiska ådra och berika sitt liv med 
musicerande, dans, måleri, foto etc. Kan det vara så att vi behöver människor med estetiska 
kunskaper lite varstans i vårt samhälle? Skulle det kunna vara en fördel att människor skaffar 
sig kunskap inom kultursfären även om det inte kommer bli deras framtida profession? Vad 
händer med de talanger som inte får möjligheten att utvecklas inom en konstform som de 
brinner för? 
 
I Skolverkets förordning om läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) står det att det är 
skolans ansvar att varje elev kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla 
känsla för estetiska värden. Skolverket ger alltså här den lokala huvudmannen uppdraget att 
vid sidan om ordinarie ämnen och kurser tillse att eleven kommer i kontakt med någon slags 
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kulturupplevelse. Hur elevens utvecklande av känsla för estetiska värden skall tillgodoses 
lägger man sig inte i, enligt skrivelsen. I Gy 11 (Skolverket, 2011) är dessutom kursen 
Estetisk verksamhet borttagen (tidigare kärnämne) vilket kan verka än mer märkligt när 
moderaten Tomas Tobé säger att hans ambition är att skapa en modern kunskapsskola där 
estetiska ämnen ska vara ett naturligt inslag (Tobé, 2012). 
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7 Kritisk granskning 
 
Några nya och revolutionerande tankar och resultat har inte framkommit i min studie. Jag är 
medveten om att resultatet kunde sett annorlunda ut om jag använt annan metod, bredare 
urval av intervjurespondenter samt valt fler kommuner för min undersökning. 
 
Om jag genomfört enkäten med de kunskaper jag nu har, så hade jag efterfrågat tydligare 
motivering av vad eleverna är nöjda/missnöjda med i sin utbildning. Endast 19 % av de 
tillfrågade är helt nöjda medan 43 % säger sig vara delvis nöjda. Här var jag inte tydlig nog 
att be om fördjupade svar, tyvärr. Några respondenter har ändock motiverat sina svar och 
uttrycker missnöje kring t ex ändrat kursutbud på grund av för få deltagare. Det framkommer 
också att kommunikation/information mellan Es och övriga skolan inte riktigt fungerar. 
 
I urvalet av lärarrespondenter hade jag kunnat ägna mer tid åt att få ett diversifierat underlag. I 
efterhand kan tyckas att tre respondenter är ganska få. Dessutom har två av de tre arbetat 
många år med likartade kurser i sin undervisning vilket säkert kan snäva in svarsresultatet. 
 
Beträffande estetelevernas mål för sina studier framkommer, som tidigare nämnts att det är 
två elevkategorier som tydliggörs. Dels de som vill jobba vidare med musik/kultur och de 
som vill ha sin profession inom andra områden. Gemensamt är dock att båda grupperna i stor 
utsträckning vill läsa vidare på högskola/universitet. Därvidlag fungerar programmet enligt 
Skolverkets intentioner som högskoleförberedande. Kvar står ju frågan om huruvida det skall 
utbildas för kultursfären eller inte. Där får väl fortsatt forskning ta vid. 
 
Under forskningsarbetets gång har jag fått mer kunskap och förståelse om elevers olika 
villkor; dels inför gymnasievalet och kanske framför allt om deras mål och mening med 
studierna. Denna kunskap kommer att finnas med mig i mitt fortsatta möte med elever och 
kommer troligen att påverka mig som lärare i en positiv riktning. 
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Bilaga 1 

ELEVENKÄT 
till Estetiska programmets musikinriktning 

Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Universitet 2012 Petter Josteus 

1) Vilket är ditt huvudinstrument? ___________________________________ 

 

2) Varför valde du det musikestetiska programmet? 

Endast ett alternativ kan väljas. 

För att få hålla på med musik.�     Jag valde samma som min/mina kompisar.�     Det 
verkade inte vara allt för mycket tunga studier.�  
Annat:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

3) Fick du information från din grundskola om det estetiska programmet? 

Flera alternativ kan väljas. 

Ja, via SYV.           Ja, via lärare. Ja, via besök på gymnasieskola 
Annat:______________________________________________________ 

 

4) Har du gått Musikskola/Kulturskola (eller tagit instrument-/sånglektioner på annat 
sätt) innan du började gymnasiet? 

Ja, jag har tagit lektioner innan gymnasiet under:     1-3 år.      3-5 år. 

5-7 år eller mer.        Nej, jag har spelat på egen hand (hemma, med kompisar i band etc.). 

 

5) Är det någon mer i din familj som spelar eller sjunger? 

Ja.      Nej. 
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Är det mycket musik i ditt hem? 

Flera alternativ kan väljas. 

Ja, vi lyssnar på musik tillsammans.   Ja, vi spelar/sjunger tillsammans.   Ja, vi pratar 
om musik.     Nej. 

Annat:_______________________________________________________________  

 

6) Hur har reaktionerna i din omgivning varit beträffande ditt gymnasieval? 
Endast ett alternativ kan väljas. 

Mest positiva. Mest negativa. Varken eller. 

 

7) I vilken utsträckning håller du med om följande påstående: 

”Jag är nöjd med innehållet i de musikestetiska kurserna?” 

Instämmer helt.  Instämmer delvis.  Instämmer inte.  

Annat alternativ, eller kommentar: 
____________________________________________________________ 

  

8) Planerar du att läsa vidare efter gymnasiet? 

Två alternativ kan väljas. 

Ja, folkhögskola (musik)       Ja, folkhögskola (annat)      Ja, högskola/universitet (musik) 
Ja, högskola/universitet (annat)              Nej.              Vet ej. 

 

9) Vad vill du arbeta med i framtiden? _______________________________  

 

Tack för din medverkan! 

/Petter Josteus 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor till lärare: 
 

1. Vilken musikbakgrund har du? 
2. Vilken typ av utbildning? 
3. Hur många år i yrket? 
4. Vilka kurser undervisar du i? 
5. Vilka förändringar i ditt arbete har skett under åren (organisatoriskt etc)? 
6. Har din syn på undervisning förändrats genom åren? (Och i så fall hur?) 
7. Har eleverna förändrats genom åren? (Och i så fall hur?) 
8. Vad var/är målet (Syftet) med inrättandet av estetiska programmet? 
9. Varför väljer elever det musikestetiska programmet? 
10. Hur rekryteras sökande till estetiska programmet? 
11. Hur presenteras programmets innehåll för de sökande? 
12. Vad vill du ”skicka med” dina elever när de går ut gymnasiet? 
13. Vad tycker eleverna om sin musikestetiska utbildning? (Och hur visar de det?) 
14. Hur ser du på framtiden för musikesteter (vidare studier, arbetsmarknad)? 
15. Vilken framtid har det musikestetiska programmet? 


