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Abstrakt 

Titel: Att välja gymnasium –en kvantitativ studie inför val till estetiska programmet 

inriktning musik 

 

English title: Choosing upper secondary school –a quantitative study about chosing the 

music branch of the arts programme.  

 

Syftet med denna kvantitativa studie är att få veta mer om varför elever i val av 

gymnasieprogram väljer bort estetiska programmet musik. De samband som finns 

mellan betyg och gymnasieval och andra samband undersöks för att få insyn i detta 

område med utgångspunkt i elevernas åsikter genom enkät. I tidigare forskning är 

främst fokus på elevers gymnasieval, framtidsdrömmar och musikalisk identitet. Det 

finns också ett kapitel om musikutbildningens historia. Vidare presenteras i 

metodkapitlet hur enkäten formats, etiska frågor och genomförande. Studien resulterade 

i slutsatser om att de som var mest benägna att söka till estetiska programmet hade höga 

förväntningar på sitt betyg i musik. Trots detta var det ingen av de som deltog i enkäten 

som med säkerhet kunde svara på att de kommer söka till estetiska programmet med 

inriktning musik. Den pekar också på att de som var benägna att söka programmet valde 

bort det på grund av geografin eller viljan till annan yrkesinriktning.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

För mig var Estetiska programmet ett självklart val av gymnasielinje. Redan i tidig ålder 

började mitt brinnande intresse för musik och att spela instrument. Det estetiska 

programmet var väldigt lockande när det var dags att söka gymnasieutbildning då det 

skulle ge mig en chans att få träffa likasinnade människor och dessutom få undervisning 

i bland annat ensemble, gitarr och musikteknik. Personligen fanns det inget annat 

alternativ till gymnasieutbildning än det estetiska programmet med inriktning musik. 

Min umgängeskrets bestod av många musiker som utövade musik på fritiden, som trots 

sitt aktiva musikutövande inte valde att söka till det estetiska programmet. Några av 

dessa bekanta utövar fortfarande musik, resterande har slutat spela. En del är ångerfulla 

över deras val av gymnasieprogram, och några som inte valde det estetiska programmet 

har uttryckt grämelse över deras val. Idag söker färre elever till det estetiska 

programmet enligt Skolverkets statistik (Skolverket, 2012), och anledningen lär inte 

endast vara en, faktorerna är många. En anledning som Skolverket pekar på är att många 

gymnasieskolor har lagt ner det estetiska programmet, vilket leder till att färre har 

möjligheten till att söka till det estetiska programmet i ett närliggande område. Jag som 

blivande musiklärare på gymnasiet vill slå ett slag för estetiska programmet, som jag 

anser viktig för elevers musikaliska utveckling. Om färre elever söker sig till estetiska 

programmet och skolor lägger ner sin musikverksamhet är det viktigt för mig att 

undersöka varför denna tendens går att skönja, det vill säga inom ett område där jag 

kommer att vara utbildad. 

 

I Kristianstadsbladet publicerades en ledare skriven av Dahlman (2016, 12 oktober) där 

hon tycker att det är bra att färre söker till estetiska programmet, då hon anser att det 

behövs fler ingenjörer än skådespelare. Hennes argument till ovanstående uttalande 

lyder: ”När man går i nian kanske man tror att man kan försörja sig som dansare eller få 

en karriär via en fin placering i Idol i TV4, men det är fantastiskt om fler faktiskt inser 

att det tyvärr är föga sannolikt och i stället väljer en annan bana” (Dahlman, 2016). 

Dahlman pekar på att ungdomarna borde studera smart, och med smart menar då 

Dahlman att till exempel ingenjör är ett höginkomsttaggande yrke och attraktivt på 

arbetsmarknaden jämfört med till exempel skådespelare. Denne ledare har i sin tur lett 

till en debatt mellan de personer precis som jag, som har studerat på det estetiska 

programmet och vill att det ska finnas en möjlighet för framtida gymnasieelever att 

fördjupa sig inom de estetiska ämnena. Samtidigt som sökningarna till det estetiska 
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programmet med inriktning musik har minskat sedan 2011 (Skolverket, 2016) har 

musikbranschen i Sverige ökat med 40% mellan 2009 och 2015 enligt musiksverige 

som är en förening som sammanställer statistik om svenska musikbranschen. Enligt 

musikförläggarna som är en branschorganisation och är huvudman för bland annat Stim 

och Skap, så ökade den svenska musikexporten 2014 med 29%. Så även om Sverige 

exporterar mer musik och växer inom musikbranschen, så växer inte musiken hos våra 

ungdomar när det gäller utbildning, trenden fortsätter neråt och de som ska börja eller 

har börjat söker inte till de musikutbildningarna som erbjuds.  

 

Det är en stor lärarbrist i Sverige och enligt lärarförbundet kommer det år 2025 saknas 

65 000 lärare. Enligt min erfarenhet är det få som studerar till musiklärare som inte 

studerat på det estetiska programmet med inriktning musik under gymnasietiden. Mina 

medstudenter på universitetet har alla läst det estetiska programmet med inriktning 

musik. Om vi då ser till trenden som visar ett sjunkande antal sökande till det estetiska 

programmet och lärarbristen i Sverige är det inte svårt att se samband och inse vikten av 

den estetiska utbildningen, inte bara är det en högskoleförberedande utbildning utan det 

är, om vi ser på mina medstudenter, en ingång till yrket som musiklärare. Tanken att 

den estetiska utbildningen endast skulle vara en lek tycks enligt mig vara en trend när 

jag deltagit i samtal om detta. Även om ingenjörer är av stor vikt för utveckling i vårt 

land, så är det estetiska enligt mig minst lika viktigt då det kan böjas och användas som 

olika uttrycksformer vilket i sin tur är en bidragande faktor till människors sociala 

gemenskap. Det estetiska bidrar även till människors identitetsutveckling (Skolverket, 

2016). Värt att nämna, idag erbjuder en del kommuner ett musiktillägg på gymnasiet. 

Till exempel i Växjö kommun kan eleverna välja till musikkurser oberoende vilket 

program de har valt (Växjö kommun, 2017). 

 

1.1 Ungdomars gymnasieval 

På Skolverkets hemsida finns statistik från gymnasieprogram tillgängligt. Viktigt att 

poängtera är att denna statistik gäller alla estetiska inriktningar såsom musik, dans, 

teater, estetik och media och bild och formgivning. Denne statistik visar en tydlig trend 

neråt, färre söker till det estetiska programmet oavsett vilken inriktning. År 2011 sökte 

10 986 personer till det estetiska programmet av totalt 127 300 ansökningar till 

gymnasiet totalt (Skolverket, 2012). År 2015 sökte endast 7704 till det estetiska 

programmet av totalt 112 554 ansökningar till gymnasiet (Gymnasium, 2016). Från 
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2011 har det varit en stadig minskning varje år. År 2013 gick det totalt 26 232 elever på 

estetiska programmet i Sverige, 2015 endast 22 127 (Skolverket, 2016). Det kan 

poängteras att 2011 till 2015 minskade både sökningar till det estetiska programmet 

med inriktning musik och även så minskade sökningarna totalt till gymnasiet.  

 

Antal kommuner som erbjuder estetiska programmet har minskat från 140 kommuner 

2011/12 till 114 kommuner 2015/16. Det finns en liten ökning från 2014/15 till 2015/16 

med en tillkommande kommun, från 113 till 114. Den populäraste av inriktningarna på 

estetiska programmet är musik, där år 2015/16 totalt 39 % går. En könsjämförelse visar 

att det endast är musik, estetik och media som har fler män, alla de andra inriktningarna 

är överrepresenterade av kvinnor. På det estetiska programmet med inriktning musik är 

det över 10 % fler män än kvinnor, 34 % kvinnor och 48 % män i en mätning av årskurs 

3 år 2015/16 (Skolverket, 2016). Enligt Hyresrättsföreningen (2016) så är det stor 

bostadsbrist i flertalet av landets kommuner och i synnerhet svårt att få tag på 

hyresrätter. Detta kan medföra att ungdomar har svårt att flytta till kommuner där 

utbildningen finns.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka varför elever väljer bort att söka estetiska programmet med 

inriktning musik framför andra gymnasieprogram. Syftet är också att se om det finns 

någon koppling mellan betyg och gymnasieval och om det endast är de med höga 

förväntningar på betyg i ämnet musik som söker programmet. Följande frågeställningar 

har formulerats: 

● Vilka samband kan finnas mellan elevers förväntningar i musikbetyg och 

deras ansökan till estetiska programmet med inriktning musik? 

● Vad säger elever är anledningen att söka till annat gymnasieprogram? 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presentas forskning om elevers val till gymnasiet och vad som kan 

påverka valet. 

 

2.1 Musikutbildning 

Den svenska musikutbildningen var främst från medeltiden och framåt rotad i 

kyrkomusik. Med folkskolan blev sången framträdande med kristna sånger och låtar för 

att stärka nationalkänslan. Först med sånger med texter av pionjärer som till exempel 

Alice Tegnér så fick musiken i skolan ny fart. Först på 50-talet ändras ämnets namn från 

sång till musik, vid samma tidpunkt blev rock och popmusik blir en stor del av 

ungdomars liv (Asp, 2015 s.7–8). Musikutbildningen likt den vi har idag på estetiska 

programmet har sina rötter i 70-talets läroplan Lgy 70, där den svenska skolan blev mer 

sammanhållen. Flera olika tvååriga linjer infördes i Sverige däribland fem program på 

olika platser runt om i landet med inriktning musik. Dessa linjer hade högt söktryck och 

snart utökades dessa linjer till 18 stycken. De tidiga skolorna fick kämpa mycket för att 

bli accepterade som gymnasielinje (Karlsson, 2002 s.9–10). I läroplanen Lgy 94 så 

utökades skolan till att alla grenar av linjer skulle ha en grupp gemensamma kurser, så 

kallade kärnämnen. Detta för strävan mot att alla elever bland annat ska bli goda 

samhällsmedborgare. Samtidigt gavs möjligheten att varje gymnasieskola skulle kunna 

utforma sina egna kurser och tilläggsval. Här blev också linjen treårig (Karlsson, 2002 

s.10–11). Programmet är sedan 1996 högskoleförberedande (Karlsson, 2002 s.12). Att 

vara högskoleförberedande betyder att elever till exempel hanterar stora mängder text 

på både svenska och engelska. Eleverna får dessutom lära sig att kritiskt granska texter 

och värdera information (Skolverket, 2017). I och med Gy2011 så ändrades läroplanen 

och det infördes en rad förändringar så som att varje enskild kurs kopplas till ett ämne 

som musik eller musikteori och varje kurs har också ett centralt innehåll i sig (Asp, 

2015 s.13).     

 

2.1 Gymnasieval 

I rapporten Väljer unga fel? Grundskoleelevers attityder till gymnasievalet av Panican 

(2014) undersöks vad som avgör ungdomars gymnasieval. Rapporten visar att elevers 

största anledning till deras val handlar om de anser att linjen är rolig även om det inte 

leder till något jobb. Vänners val spelar också stor roll. För ungdomar under 25 år är 
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arbetslösheten stor, vilket är ett problem i vårt samhälle. En av faktorerna till detta 

problem är att elever inte väljer den utbildning som ger jobb, inte heller ger gymnasiets 

utbildningar den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Deras frihet att få välja fritt 

väger tyngre än deras vilja att få jobb efter utbildningen (Panican, 2014 s.4). När elever 

i studien resonerar om gymnasieval så är ett nyckelord ”roligt”. Eleverna uttrycker att 

de vill att både ämnen, klasskompisar och lärare ska vara roliga. En elev som intervjuas 

beskriver att hen är trött på att gå i en klass med tråkiga klasskompisar. Eleven säger 

också att de nya ämnen på gymnasiet kommer bli en positiv förändring då grundskolan 

mest behandlat samma ämnen. Eleverna ser på sin gymnasietid som en tidsperiod där de 

kan göra något roligt som samtidigt gynnar deras egen utveckling. En annan intervjuad 

elev berättar att hen struntar i om den väljer bort en linje som den vet med sig ger jobb 

då den anser att det personen tycker är roligt är viktigast (Panican, 2014 s.21). Panican 

menar dock att ordet roligt inte ska tas oseriöst eller att eleverna bara vill ha skoj på sin 

utbildning, utan eleverna väljer utbildningen som de själva känner att de personligen 

finner mest intresse i. Även en linje med en studiekapacitet som passar deras egna 

studieförmåga är viktigt då de känner att linjen blir värdig att gå och möjlig att fullfölja 

(Panican, 2014 s.22). De elever som är inriktade på yrkesprogram talar dock om rolighet 

i utbildningen som att det roliga finns i en linje där det finns nya moderna maskiner. 

Samtliga respondenter har varit på studiebesök på skolor och inspekterat lokalens 

fräschhet, de har även försökt få en uppfattning om lärare och deras sätt att bemöta 

elever. På frågan om elever valt linje efter efterfrågan på arbetsmarknaden så har 

eleverna fått dålig med information om vilka arbeten som behöver ny arbetskraft, några 

elever som intervjuas vet inte ens vad som menas med arbetskraftsefterfrågan (Panican, 

2014 s.22–23). Eleverna i studien talar dock om en hög inkomst som viktigt (Panican, 

2014 s.24). Elever i studien visar också sig ha dålig koll på kompetensen inom sitt 

drömyrke. De sökande eleverna beskriver sitt drömyrke i abstrakta termer och verkar ha 

dålig koll på vad yrket faktiskt innebär. Några beskriver att de vill jobba med datorer, 

någon djupare förklaring vad datateknik innebär vet de oftast inte. En elev vill bli 

läkare, dock kan hen inte förklara läkaryrket mer än att i yrket hjälper hen sjuka 

människor. Eleverna uttrycker att de vill jobba med ett speciellt jobb för ”det låter kul 

eller spännande” (Panican, 2014 s.24). Samtliga elever uppger att de kommer eller har 

redan pratat med syokonsulent inför deras gymnasieval trots det så har de inte fått råd 

om vägval inom fortsatt studier utan mer som hjälp med att fylla i blankett till 

sökningen (Panican, 2014 s.24). 
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2.2 Framtidsplaner 

I studien Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas 

bakgrund, studiegång och motivation av Karlsson (2002) har hon gjort en undersökning 

av elever på estetiska programmet musik visar det sig att drygt 40 % av flickorna och 50 

% av pojkarna vill arbeta med musik efter gymnasiet. Majoriteten av de andra i studien 

gick estetiska programmet för att de ville utveckla sig musikaliskt (Karlsson, 2002 

s.96). Vissa elever berättade att de blev påverkade till att söka estetiska programmet av 

någon utomstående person, av de som blev påverkade det var framför allt från kamrater 

(33%), från musiklärare (28%), från föräldrar (24%) och 14% från annan vuxen person. 

Drygt hälften blev inte påverkade av någon i sitt val. Det visade sig också att barn till 

föräldrar som arbetar med musik blir i högre grad påverkade vid sitt gymnasieval av 

föräldrar än om föräldrarna har något annat jobb (Karlsson, 2002 s.97–98).               

 

Hjort, Hjärpe och Panican (2014) beskriver elevers val av gymnasielinje. Detta val 

beskrivs genom rektorer, studie- och yrkeshandledares tankar kring de elever som ska 

välja gymnasieskola och linje. Det är tydligt i studien att många rektorer, studie- och 

yrkeshandledares upplever att elever inte har direkta mål i livet. Av de som deltagit i 

studien är det väldigt få som menar att elever med säkerhet säger att de vill bli till 

exempel arkitekt. Att många är osäkra på vad de faktiskt vill bli gör att de oftast väljer 

ett gymnasieprogram som är så bred som möjligt, i de fallen ligger gymnasieprogram så 

som samhälls- och naturprogrammen nära till hands. Elevers osäkerhet gör att de tar 

omvägar för att slippa välja en linje som samklingar med ett särskilt jobb. Eleverna 

skjuter upp sitt val så länge som det går och med en bred utbildning så har de fler 

valmöjligheter senare i livet än om de skulle gå en linje med smal bredd. I boken 

beskrivs också att många elever vill välja en linje efter sitt specialintresse ändå väljer 

bort det på grund av vissa anledningar. En stor anledning till att många valde ett ”brett” 

gymnasieprogram i stället för en linje som var inriktad på sitt specialintresse var just att 

de kände att de måste försvara sitt val. Detta märkte en studie- och yrkeshandledare i ett 

fall där hen ertappade en elev som blev ifrågasatt i korridoren av sina klasskamrater. 

Vissa föräldrar, studie- och yrkeshandledare ifrågasätter valen av elever som har bra 

betyg, dessa får ofta höra saker som att den borde söka en linje som den kan läsa vidare 

efter. Alltså inte en yrkeslinje (Hjort, et al. 2014 s.164–165). I undersökningar på lönens 

påverkan av valet, så är det inte de som gått samhällsvetenskapligt program som har de 
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högsta lönerna då de ofta blir lärare, bibliotekarier eller människor behandlande yrken 

med låg lön. De kommunerna med högst andel gymnasieutbildade människor ligger 

ändå i genomsnittslön i Sverige (Hjort, et al. 2014 s.166). De som väljer att bli läkare 

väljer inte yrket efter lönen utan för att de känner ett kall. Även de som väljer bygg 

tänker mest på att de gillar att köra maskiner och att få bygga (Hjort, et al. 2014 s.169). 

Elever från akademiska familjer har svårare att bryta familjens mönster och välja ett 

yrkesprogram än en elev från en hantverkarfamilj som läser en högskoleförberedande 

linje (Hjort, et al. 2014 s.167). Elevers val av gymnasium handlar också om att välja 

status och att välja samhällsklass. Skolans status har stor betydelse i valet och en elev 

vill oftast inte välja en skola med låg status även om den skolan har en linje som eleven 

känner intresserad av och dragen till (Hjort, et al. 2014 s.169).  

 

Rektorer, studie- och yrkeshandledarna i studien berättar att de sällan rekommenderar 

elever med föräldrar som har hög utbildning att välja en lägre linje med mindre status så 

som yrkesprogram. På samma sätt rekommenderar de elever med höga betyg att välja 

ingenjör istället för bilmekaniker. Ingenjör anses som mer ambitiöst än bilmekaniker 

som är en yrkeslinje (Hjort, et al. s.170). Samtidigt menar vissa rektorer att om en elev 

funderar på ett gymnasieval som inte stämmer överens med hens talang.  Det finns vissa 

elever som sitter på unika begåvningar som till exempel en estetisk talang så som teater 

eller konstnär. I dessa fall så berättar en respondent att den ”pushar” eleven att ta vara 

på det den har fallenhet för. Det står också att många elever har dåligt självförtroende 

och måste tro mer sin talang, och att de ofta klarar av mer än de tror (Hjort, et al. 2014 

s.171). 

 

2.3 Framtidsdrömmar 

Avhandlingen Musiken, skolan och livsprojektet (Scheid, 2009) handlar om hur elever 

som går i årskurs tre och har valt musik som ämne. De får beskriva varför de valt att 

studera musik och hur det fungerar i deras skolor. Avhandlingen behandlar också hur 

det hjälpt eleverna att utvecklas och bygga sin identitet. De berättar dessutom vad de har 

för framtidsdrömmar och vad de tror deras utbildning kommer ge dem (Scheid, 2009 

s.162). Hälften av eleverna berättar att de planerar att leva på musiken efter gymnasiet 

medan den andra hälften inte känner att de kommer kunna leva på musiken. Eleverna 

beskriver skolan som en plats där de spelar tillsammans och producerar musik de 

utvecklar även sin identitet (Scheid, 2009 s.159).  
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2.4 Musikalisk identitet 

Scheid (2009) skriver att eleverna han mött som börjat musikgymnasium möter stora 

förändringar från grundskolan. Samtliga elever i studien beskriver att de får en större 

musikalisk bredd när de möter nya klasskompisar med andra musikaliska erfarenheter 

än de själva. Något eleverna beskriver som positivt är att de tar till sig och accepterar 

mer musik än vad de är vana att lyssna på. I grundskolan lyssnar eleverna på sin 

musikstil och umgås med kompisar med samma musiksmak. De som lyssnar på annan 

musik anses vara som en elev beskriver, ”dumma i huvudet”. När eleverna börjar 

gymnasiet ändras detta, samtidigt så slutar eleverna snöa in sig i enstaka band och 

artister (Scheid, 2009 s.85). I Scheids intervjuer berättar elever att de är rädda att 

stoppas in i ett fack, både ett musikaliskt fack där de blir stängda i en viss musikgenre 

dessutom också i ett estetiskt fack för att de går på estetiska programmets linje. Att välja 

estetiska programmet tycks vara som att valfriheten försvinner. En elev berättar att om 

hon klär sig i 60/70-tals stil så stoppas hon i fack direkt och hon känner att hon inte kan 

kommunicera med alla människor längre då hon redan är klassificerad. Detta gör att 

valfriheten försvinner vilket verkar vara viktigt för elever (Scheid, 2009 s.174). 

Eleverna ger uttryck för att de drivs av lust och motivation medan på andra 

gymnasieprogram, som samhällsvetenskapligt program, biter eleverna ihop för att sedan 

bestämma vad de vill göra i livet (Scheid, 2009 s.89). En elev säger att esteter är ett 

speciellt folk, detta har hen hört elever från andra linjer säga, det håller de själva oftast 

med om. Elever på estetiska programmet gör inte så stor skillnad mellan skola och fritid 

då de på fritiden sysslar med musik (Scheid, 2009 s.88). Elever har fördomar om 

varandras linjer. Till exempel så anses elever på naturvetenskapslinjen vara smarta, rent 

av besserwissers (Scheid, 2009 s.93). 

 

2.5 Ambitionsnivå  

I studien Musikelever på gymnasiet estetiska program Karlsson (2002) så visade det sig 

att elever på estetiska programmet musik i stort är nöjda med sin utbildning. I hög grad 

tycker elever att deras förväntningar på programmet uppfylls eller är över förväntan. En 

liten del (16%) tycker att utbildningen de sökt är en besvikelse. Majoriteten av de som 

är besvikna visar sig tycka att nivån är för låg, avsaknad av ställda krav på elever och 

bristande kompetens hos lärare är i stort anledningen. De som är besvikna har höga 

ambitioner snarare än att det är för krävande utbildning (Karlsson, 2002 s.111).  
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Kapitalet börjar med att kort se över hur musikutbildningen har utvecklats från 

medeltiden fram till vår tid. Det estetiska programmet musik som det ser ut idag har 

grunden i 70-talet när gymnasieskolan blev mer sammanhållen. Vidare har skolan 

genomgått flera förändringar som 1994 med en ny läroplan då det infördes 

gemensamma kärnämnen på alla gymnasieprogram tills 1996 då estetiska programmet 

blev högskoleförberedande (Karlsson, 2002). Vidare berättas av Panican (2014) vad 

elever som är i valet av att välja gymnasieprogram prioriterar i valet. Den största 

prioriteringen är om programmet anses roligt eller inte. Det är också viktigt för eleverna 

att välja ett program som ger arbete. De flesta programmen ger inte ett direkt arbete då 

programmen inte ger elever den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det roliga 

och friheten att få välja fritt väger ändå störst. Det roliga ska inte tolkas som att eleverna 

väljer oseriösa program utan ett program och ämne som de brinner för. Elever har 

drömyrken fast de har dålig koll på vad som krävs för att utbilda sig i rätt riktning och 

vad jobbet faktiskt innebär. Många elever uppger att deras syokonsulent inte hjälpt till 

mer än att hjälpa till att fylla i blanketter till redan valt gymnasieprogram (Panican, 

2014). Karlsson (2002) skriver att elever som går på estetiska programmet blev 

påverkade av kamrater, musiklärare och föräldrar men drygt hälften av de i 

undersökningen blev inte påverkade av någon till sitt val (Karlsson, 2002). Studien 

Säkra kort och öppna dörrar (Hjort, et al 2014) visar att elever väljer så brett program 

som möjligt då de är osäkra på vad de faktiskt vill bli senare i livet. Att hålla alla dörrar 

öppna anses som viktigt. Scheid (2009) menar att i sin studie så vill cirka hälften av 

eleverna som går på estetiska programmet leva på musik efter utbildningen. Den andra 

hälften ser det som ett sätt att finna sin identitet och träffa likasinnade kompisar (Scheid, 

2009). Vidare skriver Scheid (2009) att många är rädda för att stoppas i ett fack när de 

går estetiska programmet musik. Eleverna verkar vilja ha sin frihet vilket samklingar 

med att många väljer så brett program som möjligt för att slippa välja yrkesinriktning 

(Scheid, 2009). 
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3 Metod 

Detta kapitel presenterar val av metod till undersökningen och motiveringen till den 

kvantitativa undersökningen som ligger till grund för enkäten. De två böcker som ligger 

till grund för min metod är Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2011) och 

Enkäten i praktiken. en handbok i enkätmetodik. av Ejlertsson (2014). Det läggs fram 

hur frågorna formats så att respondenten kan svara så smidigt som möjligt och utan att 

tappa fokus. En djupare analys av varje fråga redovisas också. Vidare presenteras också 

hur genomförandet bör gå till.  

 

3.1 Metodval 

Denna studie bygger på enkätundersökning som är en kvantitativ metod för 

datainsamling. Bryman (2011) säger att vetenskaplig metodik behövs för att känna till 

valmöjligheter inom forskning och för att lättare kunna analysera den information som 

tillkommit (Bryman, 2011 s.13).  

 

Det finns olika metoder för att göra en undersökning som passar för forskning. Om 

observationer bortfaller då det inte går att få forskningsfrågorna besvarade så finns det 

bland annat intervjuer som metod. I intervjuer finns ett djup i svaren att hämta som kan 

vara till stor nytta för undersökningen, även en direktkontakt med respondenten kan 

främjas då följdfrågor kan ställas. Det som faller bort om tid och resurser inte räcker till 

är kvantitet (Ejlertsson, 2014 s.7). I enkätundersökning elimineras intervjueffekten, 

vilket betyder att respondenten påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor, vilket kan 

märkas i ansiktsuttryck och tonfall i frågeställning (Ejlertsson, 2014 s.12). Detta gjorde 

att mitt val av metod därför blev gruppenkät. Gruppenkät delas ut till exempel ut till en 

grupp personer som samlas på samma plats. Den stora fördelen är att svarsfrekvensen 

blir hög. Kostnaden är relativt liten och det krävs inte mycket tid att genomföra själva 

undersökningen när väl själva enkäten är färdigställd (Ejlertsson, 2014 s.10–12).  

 

Det finns också vissa nackdelar med enkätundersökning som är bra att känna till när 

konstruktionen av enkäten sker, det som inte går att göra i enkätundersökning är att 

ställa uppföljningsfrågor, så den som ska utläsa enkäten får aldrig något djupare svar än 

frågan som ställts (Bryman, 2011 s.229). Andra problem som kan uppstå i 

enkätundersökning är att enkäten gör respondenten uttråkad. Respondenten kan även 
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läsa igenom alla frågor innan den svarar vilket kan påverka svaren negativt. Att 

respondenten struntar i att svara på en viss fråga är något som inte går att styra över 

(Bryman, 2011 s.230).  

 

3.2 Enkätfrågor 

Bryman (2011) beskriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att enkäter och 

intervjuer på många sätt är samma sak och en ganska liknande metod att få fram 

forskning, skillnaden är att det i enkätundersökning inte finns någon som intervjuar på 

plats och ställer frågorna. På grund av detta måste frågorna vara enkla att förstå och 

besvara då det inte går att förtydliga när enkäten väl är utdelad. Därför är det viktigt att 

tänka på följande punkter när frågorna konstrueras i enkäten. Att ha färre öppna frågor 

och i stället ha flera enkla slutna frågor. Strukturera enkäten så den blir enkel för 

respondenten att genomföra. Utforma frågorna enkelt så att den som gör enkäten förstår 

frågan tydligt och inte tröttnar (Bryman, 2011 s.244). I enkäten får respondenten 

möjlighet att svara med egna ord i en öppen fråga. Det positiva med öppna frågor är att 

det lämnar utrymme för oförutsedda reaktioner, de leder heller inte respondentens 

tankar i en riktning utan de får tänka själva (Bryman, 2011 s.244). 

 

Ejlertsson (2014) skriver i boken Enkäten i praktiken att det är viktigt att hålla 

respondenten motiverad att svara. Att visa upp sig själv och berätta kort om studiens 

syfte kan göra att de som ska respondera känner en trygghet och får mer motivation att 

svara (Ejlertsson, 2014 s.15). Ejlertsson (2014) påpekar också vikten av att formulera 

språket efter målgruppen. Att använda termer som respondenterna inte känner till är inte 

att rekommendera då det kan göra att de förstår frågorna fel och även kanske tappar 

motivationen att svara ärligt. De som svarar ska också förstå frågan i sin helhet. Har den 

som svarat inte förstått frågan är den inte värd något. Därför bör svåra och otydliga ord 

bytas ut (Ejlertsson, 2014 s.52–53). För att undersökningen ska vara trovärdig behövs 

validitet och reliabilitet. Med validitet menas att frågorna ska mäta det som är avsetts. 

Frågorna i enkäten måste ställas på så sätt att respondentens svar så stämmer överens 

med verkligheten. Att mäta validiteten i undersökningen skulle kunna göras genom att 

efter studien undersöka hur många som faktiskt började studera på estetiskt program 

med inriktning musik. Med reliabilitet menas att om respondenten gör samma enkät 

igen så ska personen svara likadant som förra gången enkäten genomfördes (Ejlertsson 

2014 s.107–111).   
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3.3 Etisk process  

Att ha etiska övervägande är av stor vikt då det sedan 2004 finns en etiklag i Sverige. 

Några forskningsetiska krav att ha i åtanke när forskningen genomförs är att de personer 

som deltar som respondenter i enkätundersökningen blir informerade om 

undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Ingen person ska känna sig 

tvingad att delta och ingen ska behöva känna sig utpekad om den inte vill delta. När 

enkätundersökningen är genomförd ska individerna inte kunna identifieras av någon 

utomstående. Svaren får inte heller användas till något annat ändamål än det som 

individerna blivit informerade om. Slutligen bör enkätens frågor ses över så ingen fråga 

kan upplevas kränkande eller stötande (Ejlertsson, 2014 s.31–33).  

 

3.4 Urval   

Undersökningen skedde på en högstadieskola i ett litet samhälle i södra Sverige. 

Enkäten delades ut till elever som går i nionde klass på denna skolan. De flesta av dessa 

elever är i processen att välja gymnasieprogram därav genomfördes undersökningen i 

denna årskurs. Kontakten med skolan sker först genom rektor för att sedan hänvisa till 

diverse klassers mentorer. Valet av att genomföra undersökningen i en årskurs nio 

istället för de som redan valt och går på estetiska programmet musik är för att den 

största del av forskning som finns är baserad på de som redan valt och deras tankar 

kring varför de just valt ett specifikt program. 

 

3.5 Avgränsningar 

Under processen gång genomfördes vissa avgränsningar. Den första idén var att dela ut 

enkäten till elever på kulturskola eller en kommunal musikskola för att fånga upp de 

som är musikintresserade och spelar instrument, potentiella kommande elever på 

estetiska programmet. Här gjordes en avgränsning då det ansågs viktigt att få reda på 

alla elevers val och tankar om deras gymnasieval. Denna avgränsning grundas i att det 

inte går att anta att alla spelar på kulturskolan då vissa kan lära sig musik själv hemma 

alternativt i kyrka, föräldrar/syskon eller privatlärare. En annan avgränsning som 

gjordes var att inte samtidigt undersöka sökningar till de andra estetiska programmen 

som dans, teater, bild och inriktningen estetik och media.      
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3.6 Genomförande 

Enkäten delas ut till fyra klasser i årskurs nio, vilket innefattar alla elever i årskursen på 

skolan. Beslutet att dela ut enkäten till alla elever när många kanske inte är intresserade 

av att gå musikgymnasium är framförallt för att se musikintresset generellt bland alla 

elever, då frågan ställs om de spelar något instrument. Metoden för att få svar på 

frågeställningen består av en enkät med sex frågor, denna delas ut under mentorstid till 

alla som går i nionde klass på denna skola i södra Sverige. På skolan går det 89 elever i 

årskurs nio. En del bortfall i svarsfrekvensen får det räknas med då vissa inte befinner 

sig i klassrummet när enkäten delas ut. Enkäten är internetbaserad och konstrueras på 

dator i Google drive. 

 

Enkäten består av dessa sex frågor: 

Fråga 1 

Kön: Här efterfrågas kön för att kunna se om det skiljer sig mellan flickor och pojkar i 

deras val. 

Fråga 2 

Instrument: I fråga två efterfrågas om eleven spelar något instrument på sin fritid. Detta 

för att se kopplingar mellan instrumentspelade och val av linje. Här kan det ses om det 

är en stor andel som spelar instrument fast ändå väljer bort att gå estet.  

Fråga 3 

Denna del av enkäten är att fråga vilket betyg de förväntar sig själv att få i musik på en 

skala F-A för att se deras egen ambition inom musiken kan kopplas till deras vilja av att 

gå estetiska programmet. 

Fråga 4  

Här ställs frågan hur gärna de vill gå på musikgymnasium. Detta för att se om 

föregående frågor kan kopplas till denna. På en skala ett till fem får eleven svara om de 

inte alls eller väldigt gärna går på musikgymnasium. Utifrån denna fråga kan det 

komma fram om flickor hellre går på estet än pojkar. Det går även att se hur många som 

spelar instrument på fritiden som inte väljer estetiska programmet.  

Fråga 5  

I fråga fem får eleven svara på om den tänker söka estetiska programmet musik. Om 

eleven svarar ja på denna fråga behöver den inte gå vidare och svara på kommande 

fråga då den endast riktar sig till elever som av någon anledning kommer välja bort 

gymnasieprogrammet.   
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Fråga 6 

Varför väljer eleven bort estetiska programmet som gymnasieval. Här får eleven några 

svarsalternativ som kan vara vanliga anledningar. Så som att eleven inte har intresse för 

musik, inte vet vad utbildningen innebär eller att eleven tycker närmsta skola med 

estetisk inriktning ligger för långt från hemorten. Eleven kan även själv skriva sin 

anledning till deras val i en punkt som heter övrigt. Denna punkt är viktig då eleven får 

med egna ord berätta vad den största anledningen är att de väljer bort estet.     

 

3.7 Undersökningen 

När jag skrivit min enkät så gick jag till skolan för att genomföra min undersökning på 

för att fråga om det skulle vara okej att dela ut enkäterna till eleverna. Efter tal med 

rektorn så fick jag godkännande. Jag delade även ut ett personligt brev till diverse 

mentorer (se bilaga A) där jag berättar mitt namn, skola och beskrev vad mitt syfte med 

undersökningen är. Veckan efter var tanken att jag skulle gå till skolan och fysiskt dela 

ut enkäterna på papper under elevernas mentorstid. Innan helgen ringer de från 

expeditionen på skolan och meddelar att två klasser kommer vara ute på prao den 

kommande veckan och samma sak med de andra två klasserna veckan efter. Min enkät 

är internetbaserad och därför föreslog personen jag hade kontakt med på expeditionen 

att jag kunde skicka min enkät på digital länk så skulle mentorerna delade ut länken, då 

alla elever har dator med dig till alla lektioner skulle detta bli smidigt för elever och mig 

då jag får alla svar direkt digitalt och inte på pappersform som sedan ska transkriberas 

till datorn igen. Efter samtal med min handledare som visserligen avrådde mig att göra 

på detta vis då bortfallet skulle kunna bli stort, tog jag beslutet själv att skicka länken. 

Av två klasser med ca femtio elever fick jag första veckan in fem svar. Detta var för 

mycket bortfall för att vara acceptabelt och genomförbart i min studie. Jag ringde upp 

skolan och berättade att jag veckan efter kommer till klassrummet och delar ut enkäten 

själv då jag måste försäkra mig om att få in så många svar som möjligt. Detta visade sig 

fungera bra och jag har fått in de svar jag behöver. Av de 66 elever som hade möjlighet 

att svara och som var närvarade i klassrummet vid mitt besök i skolan så var det en 

person i klassrummet som valde att inte svara därav 65 stycken enkäter. Fördelningen 

mellan pojkar och flickor var: 39 pojkar och 26 flickor. 

 

3.8 Databearbetning 

Analysen av det insamlade materialet är sorterat efter ordinalskalan där svaren fördelar 
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respondenten i grupper. Med denna skala grupperas respondenterna efter, till exempel 

hur positivt inställda de är i en viss fråga som är rangordnad med siffror (Ejlertsson, 

2014 s.124). Öppna frågor bör efter insamlat material kategoriseras efter lika teman. 

Denna kvalitativa textanalys är viktig för att se mönster i svaren (Ejlertsson, 2014 

s.121). Nominalskalan används som exempel där vissa svar har en variabel som mäts. 

Här kan pojke och flicka delas in (Ejlertsson, 2014 s.124). För att konstruera tabeller har 

också Ejlertsson (2014) varit till hjälp. För att ange tabeller har resultaten presenterats 

med både de absoluta och de relativa frekvenserna (Ejlertsson, 2014 s.126).   
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen. Av totalt 89 elever i 

årskurs nio på skolan så svarade 65 stycken på enkäten.  

 

4.1 Betyg 

Av de 65 som deltog i enkäten svarade ca hälften av de tillfrågade att de förväntar sig 

något av betygen A, B eller C i musik.  Det vanligaste förväntningen är dock betyget D.  

 

4.1.1 Förväntningar   

Elevers förväntning på vilket betyg de kommer få i skolan är blandat, det betyg de flesta 

elever tror de kommer få är betyget D, totalt 19 elever förväntar sig få detta betyg 

fördelat på 12 pojkar och 7 flickor. Det betyget som näst mest eleverna förväntar sig få 

är C med totalt 16 elever varav 9 pojkar och 7 flickor.  

 

De två betygen som eleverna förväntar sig minst att få i musik är F varav det är 5 pojkar 

och inga flickor som förväntar sig det. Även betyget B har fem elever som förväntar sig 

det, 2 pojkar och 3 flickor.  

 

Av de lägsta tre betygen D, E och F är det totalt 21 pojkar som förväntar sig få något av 

dessa betyg. Bland flickorna är det endast 9 stycken som förväntar sig få något av dessa 

betyg. Total siffra 30 personer. 

 

Av de tre högsta betygen A, B, och C är det 18 pojkar som förväntar sig något av 

betyget. Bland flickorna är det 17 stycken som förväntar sig få något av de tre högsta 

betygen. Totalt 35 personer.  

 

I nedanstående tabell presenteras flickors svar i frågan vad de förväntar sig för betyg i 

musik.  

 

Flickor 

Betyg                                      Antal elever 

A 7 

B 3 
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C 7 

D 7 

E 2 

F 0 

Totalt 26 Flickor 

Tabell 1  

 

I nedanstående tabell presenteras pojkars svar i frågan vad de förväntar sig för betyg i 

musik.  

 

Pojkar 

Betyg                                      Antal elever 

A 7 

B 2 

C 9 

D 12 

E 4 

F 5 

Totalt 39 Pojkar 

Tabell 2 

 

4.1.2  Fritidsmusicerande 

 

Av de 65 elever som deltog i enkäten svarade 12 stycken att de spelade något 

instrument på fritiden. Av dessa 12 elever är det 3 personer som tror att de kommer få 

betyget A, 2 personer som tror de kommer få betyget B och 4 som tror de kommer få 

betyget C resterande 3 betyget D. ingen av dessa 12 stycken kan med säkerhet säga att 

de kommer söka till estetiska programmet musik.  

 

4.2 Val till gymnasiet  

I frågan hur gärna eleven skulle vilja gå på estetiska programmet musik där det 

presenteras i en skala från 1–6 där 1 = Inte alls och 6 = väldigt gärna. 31 pojkar svarade 

alternativ 1, att de inte alls vill gå estetiska programmet. 16 flickor svarade att de inte 

alls vill gå estetiska programmet. 2 personer, en kille och en tjej svarade nummer 6, att 

de väldigt gärna skulle vilja gå på estetiska programmet. 
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4.2.1 Söktal 

I nedanstående tabell presenteras flickors svar i frågan om de vill gå på estetiska 

programmet musik.  

 

Flickor 

                                                Antal elever 

1 = inte alls 16 

2 6 

3 1 

4 2 

5 0 

6 = väldigt gärna 1 

Totalt 26 Flickor 

Tabell 3  

 

I nedanstående tabell presenteras pojkars svar i frågan om de vill gå på estetiska 

programmet musik.  

 

Pojkar 

                                               Antal elever 

1 = inte alls 31 

2 2 

3 3 

4 1 

5 1 

6 = väldigt gärna 1 

Totalt 39 Pojkar 

Tabell 4 

 

4.2.2 Välja – välja bort 

Av alla som deltagit i undersökningen tänker 64 personer inte söka estetiska 

programmet musik. En person skrev dock bredvid svarsalternativet att den inte vet om 

den tänker söker linjen eller ej.  
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I den sista enkätfrågan ställs frågan varför eleven väljer bort estetiska programmet 

musik. I frågan finns 4 svarsalternativ, varav det sista alternativet övrigt ger möjligheten 

att utveckla svaret med att skriva en kommentar om de överstående alternativen inte 

passar. Det alternativ som flest valde som anledning att inte söka estetetiska 

programmet musik är alternativ 1, Jag har inget intresse i ämnet musik. Det var totalt 43 

som svarade detta alternativ 31 pojkar och 12 flickor. Under alternativ 2, jag vet inte 

vad utbildningen innebär svarade en tjej, medan ingen kille svarade detta alternativ. 

Alternativ 3, Jag tycker utbildningen ligger för långt från min hemort svarade totalt 4 

personer. 3 pojkar och 1 flicka. Under sista alternativet, övrigt svarade 18 personer detta 

som alternativ varför de väljer bort estet. 12 flickor och 6 pojkar. Några kryssade endast 

i övrigt medan några även lämnade kommentarer.  

 

4.2.3 Utbildning – yrkesval 

 

De kommentarer som lämnats som svar i fråga 6 (se bilaga A) är blandade. De flesta 

utrycker att de vill gå en annan utbildning eller gå på ett annat program. Några berättar i 

sina kommentarer att de istället vill jobba med något annat specifikt som teknik eller 

historia. En person utrycker intresset för estetiska programmet saknas medans en annan 

person berättar att det lutar mer åt programmet samhälle men musik är något som hen 

spelar hemma.   

 

4.2.4 Utbildning – svårigheter 

De kommentarer i fråga 6 (se bilaga A) som är negativt inställda till estetiska 

programmet kan kopplas till att de anser att det är ett svårt ämne eller tråkigt. De är en 

person som skriver att musik är svårt och tråkigt. En annan person skriver i en 

kommentar att det är svårt jobb. Två andra personer menar på att de inte är tillräckligt 

bra på musik och att de aldrig varit så bra på att spela. De anser att deras musikaliska 

kunskaper är begränsade.  

 

 4.3.5 Utbildning – samanställning   

I denna utvärdering undersöks specifikt 3 flickor och 3 pojkar. Dessa har valts ut för att 

det är dem som har svarat högst siffra på om de vill gå på estetiska programmet musik. 

Detta är baserat på enkätfråga 4 (se bilaga A). Utvärderingen är gjord för att få en större 

inblick i hur de som är mest intresserade av att gå estetiska programmet har för 
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anledning att välja bort programmet. Här syns också om just dessa spelar instrument på 

fritiden och förväntning på betyg.  

 

Flicka 1:  

Hur gärna den skulle vilja gå på musikgymnasium? Svar: 6 

Förväntningar på betyg i musik? Svar: A 

Spelar du något instrument på fritiden? Svar: Nej 

Anledning till att välja bort estetprogrammet som gymnasieval? Svar: Jag tycker att 

närmsta utbildning ligger för långt från min hemort.  

 

Flicka 2: 

Hur gärna den skulle vilja gå på musikgymnasium? Svar: 4 

Förväntningar på betyg i musik? Svar: C 

Spelar du något instrument på fritiden? Ja 

Anledning till att välja bort estetprogrammet som gymnasieval? Svar: Övrigt. 

Kommentar: Vet inte 

 

Flicka 3:   

Hur gärna den skulle vilja gå på musikgymnasium? svar: 4 

Förväntningar på betyg i musik? Svar: B 

Spelar du något instrument på fritiden? Nej 

Anledning till att välja bort estetprogrammet som gymnasieval? Svar: Övrigt. 

Kommentar: Det luta mer mot samhälle för mig men musik är något jag brukar göra 

hemma t.ex. gitarr då jag spelade det i tre år.  

 

Pojke 1: Hur gärna den skulle vilja gå på musikgymnasium? Svar: 6 

Förväntningar på betyg i musik? Svar: A 

Spelar du något instrument på fritiden? Nej 

Anledning till att välja bort estetprogrammet som gymnasieval? Svar: Jag tycker att 

närmsta utbildning ligger för långt från min hemort. 

 

Pojke 2: Hur gärna den skulle vilja gå på musikgymnasium? Svar: 5 

Förväntningar på betyg i musik? Svar: B 

Spelar du något instrument på fritiden? Ja 
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Anledning till att välja bort estetprogrammet som gymnasieval? Svar: Jag tycker att 

närmsta utbildning ligger för långt från min hemort. Övrigt: Jag ska bli historiker.  

 

Pojke 3: Hur gärna den skulle vilja gå på musikgymnasium? Svar: 4 

Förväntningar på betyg i musik? Svar: D 

Spelar du något instrument på fritiden? Nej 

Anledning till att välja bort estetprogrammet som gymnasieval? Svar: Jag har inget 

intresse i ämnet musik. 

 

4.3 Samband 

Av de 66 personer som ställt upp i studien svarar inte en enda person säkert ja på om 

personen i fråga tänker söka till estetiska programmet med inriktning musik. En person 

skrev bredvid svarsalternativen, ja och nej att den inte vet om den kommer söka eller ej. 

Här finns alltså en person som är osäker på sitt val fast är ändå en potentiell sökare till 

estetiska programmet musik. 

 

Om jag granskar mina syften, frågeställningar och samtidigt försöker få svar på dessa så 

ställs frågan: vilka samband kan finnas mellan elevers musikbetyg och deras ansökan 

till estetiska programmet med inriktning musik? Här är det tydligt att de som förväntar 

sig att få betyget A i musik vilket är två stycken som jag i resultatdelen kallar för pojke 

1 och flicka 1 så är båda väldigt intresserade av att gå estetiska programmet musik till 

och med högsta svar (Svar 6) att de vill gå på estetprogrammet musik. Så här finns ett 

tydligt ja att det finns en tydlig sambindning mellan betyg och vilja att gå 

estetprogrammet. Pojke 3 som jag också tar upp i resultatdelen svarade att han förväntar 

sig betyg B i musik, han svarade också att han på skalan 1–6 ville gå 5 på 

estetprogrammet musik. Här syns också ett samband mellan betyg och vilja att gå på 

estetiska programmet. 

 

Vad säger dessa två elever är anledningen att de kommer söka till annat program då? 

Både pojke 1 och flicka 1 tycker att utbildningen ligger för långt från sin hemort. Även 

pojke 2 svarade att närmsta utbildning ligger för långt från hemorten. Han skrev även i 

övrigt att han ville bli historiker. Detta visar ett mönster att de som är potentiella 

blivande estetelever väljer bort programmet på grund av avstånd till närmsta ort där 

linjen finns. 
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4.4 Sammanfattning av resultat 

Det som resultatet visar är att ingen som deltagit i undersökningen är säker på att de 

kommer välja estetiska programmet musik. Det mönster som blir tydligt när eleverna 

svarar varför de väljer bort programmet så visar det sig att de tycker närmsta utbildning 

ligger för långt från hemorten. Detta berör de som svarat att de gärna skulle vilja gå på 

estetiska programmet. Det som blir tydligt är också att de som är mycket intresserade av 

att gå estetiska programmet förväntar sig höga betyg i ämnet musik. De flesta väljer 

dock bort programmet på grund av att de inte är intresserade av musik eller har 

tillräckligt med intresse för att söka och de är mer intresserade av annat 

gymnasieprogram. 
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5 Diskussion   

I diskussionen kopplas forskningsfrågorna i denna studie ihop med resultatet och den 

tidigare forskning. Forskningsfrågorna är: vilka samband kan finnas mellan elevers 

musikbetyg och deras ansökan till estetiska programmet med inriktning musik? Vad 

säger eleven är anledningen att söka till annat gymnasieprogram? Kapitlet presenterar 

de svar som kommit fram vid frågeställningen. Diskussionen delas upp i tre kategorier – 

betyg, geografi och yrkesval.            

 

5.1 Betyg - gymnasieval 

Enligt det som framkommit i studien så finns det ett samband mellan elevers 

musikbetyg och deras ansökan till estetiska programmet musik. De som tror de kommer 

att få höga musikbetyg har större vilja att söka till det estetiska programmet med 

inriktning musik, det finns dock ingen garanti att eleven kommer söka till programmet 

bara för att den förväntar sig bra betyg. Av de 14 personer (se tabell 1 och 2) som 

förväntar sig högsta betyg A i musik är det endast en person som inte är helt säker på 

om den kommer söka till det estetiska programmet eller inte. De andra har endast svarat 

att de skulle gärna vilja gå på det estetiska programmet med inriktning musik men 

planerar inte att söka det. Enligt forskningen som ligger till underlag för studien så finns 

det koppling mellan betyg och val av gymnasium. Enligt rapporten väljer unga fel? så 

har de som är duktiga och ett brinnande intresse i ett ämne större chans att välja ett 

program som matchar med det intresset de har. Där är den största motivationen att välja 

en ”rolig” linje (Panican, 2014 s.4). De elever som till exempel väljer att bli läkare gör 

det inte för lönen utan för de känner ett kall (Hjort, et al. 2014 s.169). Troligtvis så är 

det så att de eleverna som har deltagit i studien har varken känslan av att musiklinjen är 

ett kall eller att det är så pass roligt med musik att det blir deras val, många verkar dock 

vara intresserade och duktiga i musik och visar intresse för det estetiska programmet. 

Föräldrar och studie- och yrkeshandledare ifrågasätter ibland valen som elever gör och i 

synnerhet de som har bra betyg, dessa elever får höra saker som att den borde söka en 

linje där denne kan läsa vidare (Hjort, et al. 2014 s.164–165).  

 

Ingen av de 6 personer i studien som svarat någon av de tre högsta siffrorna på fråga 4, 

(se bilaga A) har heller sagt att de förväntar sig lågt betyg i musik. Detta tyder på att de 

som är intresserade av musik och förväntar sig få höga betyg också har större 
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benägenhet att söka estetiska programmet musik. Den tidigare forskningen som 

hänvisas i denna studie visar på att rektorer, studie- och yrkeshandledare har ganska 

inflyttande om elevers framtid och val av linje. Det står att elever som ej gör ambitiösa 

val trots att de har en specialtalang i ett visst område drivs mot att välja en linje där 

deras talang kan bli till fördel. Det står också att många elever har dåligt självförtroende 

och måste tro mer på sin talang, och att de ofta klarar av mer än de tror (Hjort, et al. 

2014 s.171). Detta gör kanske att några blir i möten med studie och yrkeshandledare 

övertalade att ändra sitt val till musikgymnasiet estet om de nu sitter på en talang.  

 

5.2 Geografin 

En anledning att inte söka av de eleverna som deltog i studien och som ändå hade en 

vilja att söka till estetiska programmet musik, visade sig vara att närmsta utbildning låg 

för långt från sin hemort. Det var 4 personer som svarade detta alternativ och det visar 

på att gymnasiets geografiska plats kan spela roll. De flesta estetiska programmen med 

inriktning musik ligger i större städer med några undantag och endast 114 av Sveriges 

290 kommuner erbjuder estetiskt program. De senaste åren har de estetiska programmen 

runt om i landet minskat vilket kan bidra att elever drar sig för att söka utbildningen om 

den inte finns tillgänglig i närheten (Skolverket 2016). Om eleverna ska ta sig till 

närmsta skola måste de pendla eller flytta. Det är även stor bostadsbrist i majoriteten av 

landets kommuner vilket drabbar framförallt unga vuxna och då det i synnerhet är brist 

på hyresrätter resulterar det i att unga inte kan flytta dit studierna finns 

(Hyresrättsföreningen 2016). Det som måste tas hänsyn till här är att detta var ett förvalt 

alternativ i fråga 6 (se bilaga A). Vilket kan påverka svarsfrekvensen.   

 

5.3 Kommande yrkesval  

De som lämnade kommentarer på svarsalternativet övrigt om varför de inte ville söka 

till linjen gav de vanligaste svaren att de helt enkelt är mer intresserade av andra linjer. 

En ville gå samhällsvetenskap, en ville bli tekniker och en historiker. En person skrev 

att det är inte vad den vill jobba med och en annan skrev att det är svårt jobb, vilket kan 

tolkas som att personen tror det blir svårt att få jobb efter att han har gått utbildningen. 

Några skrev att de hellre vill gå samhälle men musik är något de sysslar med hemma. 

Detta stämmer bra med studien av Hjort, et al. (2014), där det beskrivs att eleverna inte 

vill välja smalt utan välja något brett. De vill ha dörrarna öppna då de inte har bestämt 

sig för vad de vill syssla med i framtiden. Elever verkar inte vara redo att sluta sig till en 
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viss grupp (Hjort, et al.  2014 s.164–165) Därför väljer de oftast en linje som 

samhällsvetenskap eller natur som de flesta andra gör. Scheid (2009) skriver i boken 

musiken, skolan och livsprojektet om att vissa elever känner att de blir stoppade i ett 

fack om de går på det estetiska programmet med inriktning musik. Dessa elever 

beskriver att de inte vill bli stoppade i fack. De vill ha möjlighet att välja både musik 

och kompisar utan att bli dömd efter kläder eller linje (Scheid, 2009 s.174). Detta kan 

vara en av de bidragande faktorerna till varför ingen med säkerhet väljer estetiska 

programmet. Ungdomar vill inte placera sig i ett fack eller välja en smal inriktning.  

   

5.4 Konklusion 

En slutsats är att sökningarna till det estetiska programmet med inriktning musik har 

minskat på grund av ett antal olika faktorer. Den första är att elever inte vill åka långt 

för att studera, och att flytta är svårt då det är bostadsbrist, i synnerhet ont om 

hyresrätter. Den skola som ligger nära blir ”lättast” att gå på. Det är också ett problem 

när fler och fler skolor lägger ner estetiska program, detta kan bidra till att fler inte får 

någon rimlig möjlighet att söka linjen. En annan faktor är att de flesta inte vill ha en 

stämpel på sig. Det är precis som att elever som väljer det estetiska programmet med 

inriktning musik endast måste syssla med musik och inget annat. Elever är trötta på att 

bli stoppade i fack, det är precis som att folk skulle se snett på de som går på det 

estetiska programmet då det anses som ”flummigt” och de blir stämplade som ”speciella 

människor” (Scheid, 2009 s.88). De som väljer en linje som inte är liknande eller 

samma som sina kompisar måste försvara sitt val. Detta gör att elever inte vågar välja på 

grund av grupptryck.    

 

Det resultat som kommit fram genom denna studie stöder den trend vi ser i samhället, 

att sökningar till det estetiska programmet med inriktning musik minskar. Då ingen av 

de 65 personer som deltagit i studien kan svara säkert på att de kommer söka till 

estetiska programmet musik. Precis som statistiken från skolverket visar minskar 

sökningarna till estetiska programmet. I undersökningen har det kommit fram att det 

finns vissa elever som tycker musik är roligt då vissa spelar musik på sin fritid och 

några strävar efter att få höga betyg i ämnet. Det som studiens resultat pekat på är att 

elever bland annat väljer bort estetiska programmet av geografiska skäl men också att 

de vill ha en annan yrkesinriktning. Det visar också att många anser att de inte besitter 
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den kompetens i musik som behövs för att gå estetiska programmet med inriktning 

musik. 

5.5 Metoddiskussion   

 

Värt att nämna är att denna studien är gjort i endast en skola och en årskurs. Detta gör 

det svårt att generalisera. Det var 65 av 89 elever i hela årskursen som gjorde enkäten. 

Av de som inte genomförde enkäten, skulle det kunna vara någon eller några som 

faktiskt ville välja estetiska programmet. Det kan ingen med säkerhet veta eftersom att 

det är fullt möjligt att en elev kan kryssa i falska svar i enkäten eller missuppfatta vissa 

frågor. Dessutom, om studien skulle genomföras under kommande år eller året innan, 

skulle det med stor sannolikhet kunna visa helt andra resultat. En ytterligare kritisk 

aspekt är att med förbestämda svar så påverkas eleverna att svara med hjälp av de 

förvalda alternativen istället för att formulera sig själva. Här kan viktigt innehåll 

förloras eftersom att eleverna bl. a. inte skriver egna svar, de kan ha missuppfattat 

frågan eller svaret eller att de kanske inte tyckte att något svar passade deras åsikt så de 

istället valde det mest närliggande svaret till hands.         

 

Andra saker jag borde tänkt på i mina enkätfrågor är att det faktiskt inte fanns något- vet 

ej/ inte bestämt mig- alternativ på frågan om de kommer söka till estetiska programmet 

musik eller inte. Detta hade kunnat satt saker i andra perspektiv. Om det inte bara fanns 

ja och nej så hade jag antagligen fått många vet ej/ inte bestämt mig vilket för den delen 

hade kunnat ge fler osäkra svar.  

 

I min fråga om eleverna spelade något instrument på fritiden fattades det ett 

svarsalternativ, det borde funnit ett alternativ för sång/sjunger. Det kan vara så att 

många faktiskt sjunger i kör eller tar sånglektioner fast inte ser det som ett fysiskt 

instrument. Därav kommer det inte fram studien om vissa faktiskt sysslar med musik på 

fritiden eller inte. I frågan om eleverna inte har något intresse för musik var 

svarsalternativen dåligt formulerade. Att många är intresserade av musik är ingen 

hemlighet och att spela instrument kanske inte är det enda som är kopplat till om musik 

gillas eller inte. Därav borde det skrivits att inte tillräckligt intresse för att läsa på det 

estetiska programmet med inriktning musik. 
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I denna uppsats har jag läst mycket om människors gymnasieval vilket leder vidare till 

att de hade varit intressant att se vad eleverna hade tänkt att söka för gymnasieprogram. 

Här hade det kunnat undersökas om elever väljer ett gymnasieprogram i närheten av den 

skola de redan går på eller en skola i en annan stad fast linjen finns i deras hemort. Detta 

hade då kanske motbevisat det jag kommit fram till, att många väljer bort en linje om 

den ligger för långt hemifrån då de inte vill pendla eller flytta. I enkäten som delats ut 

till eleverna finns en öppen fråga där eleverna själva får skriva sitt svar. Eleverna fick 

själva skriva anledningen till varför de väljer att söka något annat gymnasieprogram. 

Den frågan gav många intressanta svar. Fler öppna frågor hade gett eleverna mer 

möjlighet att formulera egna tankar. Som Bryman beskriver att det positiva med öppna 

frågor är att det lämnar utrymme för oförutsedda reaktioner, de leder heller inte 

respondentens tankar i en riktning utan de får tänka själva (Bryman, 2011 s.244). 

Bryman (2011) skriver att för många frågor kan göra respondenten uttråkad (Bryman, 

2011 s.230). Därför minskades antalet frågor i enkäten markant. Enligt min uppfattning 

så gjorde eleverna enkäten på kort tid och det skulle kunnat vara fler frågor utan att 

eleverna blev uttråkade. Det finns många frågor som hade varit både viktiga och 

intressanta att få svar på för studiens syfte.  

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Jag anser efter denna studie att detta är ett ämne som behöver mer forskning. Problemet 

med sökningar till estetiska program kvarstår och någon eller flera faktorer är det som 

gör att programmet blir mindre och mindre attraktivt. För att många skolor i framtiden 

inte ska behöva lägga ner så att förfallet blir totalt så behövs fler infallsvinklar i ämnet. 

Denna forskning skulle i så fall kunna vara ett hjälpmedel för estetiska program och 

leda dem i den riktning som gör att det blir attraktivt att söka igen. I vidare forskning 

och utvecklande frågeställningar skulle vilja fortsätta med att undersöka vad 

studiehandledare- rektorer på skolan säger om hur de rekommenderar elever att välja. 

Vad vet egentligen studiehandledare och rektorer om det estetiska programmet med 

inriktning musik. Stämmer deras uppfattning och bild av gymnasieprogrammet överens 

med den bild som elever har som går på diverse estetiska program, det skull också 

kunna forskas mer om det stämmer överens med lärare som jobbar på estetiska program 

med musik. Säger studiehandledarna- rektorer att elever ska välja någon linje som ger 

chans till jobb eller vidare studier, eller rekommenderar de något som eleven tycker är 

roligt och spännande? Det hade också varit intressant att fråga musiklärare i skolor och 
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på närliggande kulturskolor/kommunala musikskolor och deras lärare hur de resonerar 

kring elevers val av estetiska programmet musik. Hur mycket påverkar de elevernas val 

och kan de göra mer för att elever väljer det estetiska programmet med inriktning musik 

på gymnasiet. Kanske måste grundskollärarna ta större ansvar för att få in elever på 

vidare musikutbildning för att denna verksamhet ska finnas kvar i framtiden. Vill de 

som arbetar som musiklärare på kommunala musikskolor och kulturskolor kanske ha 

kvar sina elever på närliggande skolor så de inte förlorar sina elever till andra 

kommuner. En annan sak som hade varit intressant att forska vidare på är hur mycket 

påverkar elevens val av gymnasiet var det ligger. Väljer eleverna det smidigaste valet 

för att slippa pendla eller flytta hemifrån. Det kunde också undersökas om smala 

utbildningar som har internat har fler sökande då elever inte behöver problemet med att 

söka lägenhet och så vidare. Denna uppsats har helt enkelt fött fler forskningsfrågor och 

ett djupare intresse för ämnet. Många frågor som inte besvarats kan jag nu genom mer 

insikt i forskning och ämnet besvara med vidare forskning.                                        

  



  
 

29 

Referenser 

 

Asp, Karl (2015). Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på 

gymnasieskolans estetiska program. Lund: Lund University. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber upplaga 2:1.  

 

Dahlman, Carolin (2016 10 oktober). Bra att färre väljer estetisk linje för det behövs 

fler ingenjörer än skådisar. Kristianstadsbladet Hämtad 9 september 2016 från 

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/bra-att-farre-valjer-estetisk-linje-for-det-

behovs-fler-ingenjorer-an-skadisar/ 

 

Ejlertsson, Göran (2014). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur AB upplaga 3:2.  

 

Gymnasium (2016). Spännande siffror från gymnasievalet 2014/2015. Hämtad 6 

december 2017 från 

https://www.gymnasium.se/nyheter/gymnasienyheter/spannande-siffror-fran-

gymnasievalet-2014-2015-9348 

 

Hjort, Torbjörn, Hjärpe, Teres & Panican, Alexandru (2014). Säkra kort och öppna 

dörrar I Olofsson, Jonas Den Långa vägen till arbetsmarknaden. om unga utanför. 

Lund: Studentlitteratur upplaga 1:1.  

 

Hyresgästföreningen (2016). Bostadsbrist och byggande. Hämtad 9 september 2017 

från 

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/vara-viktigaste-mal/bostadsbrist-

och-byggande/  

 

Karlsson, Maria (2002). Musikelever på Gymnasiets estetiska program. En studie av 

elevernas bakgrund, studiegång och motivation. Lund: Lund University, Media tryck.   

 

Lärarförbundet (2016). Lärarbrist. Hämtad 4 september 2017 från  

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/bra-att-farre-valjer-estetisk-linje-for-det-behovs-fler-ingenjorer-an-skadisar/
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/bra-att-farre-valjer-estetisk-linje-for-det-behovs-fler-ingenjorer-an-skadisar/
https://www.gymnasium.se/nyheter/gymnasienyheter/spannande-siffror-fran-gymnasievalet-2014-2015-9348
https://www.gymnasium.se/nyheter/gymnasienyheter/spannande-siffror-fran-gymnasievalet-2014-2015-9348
https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/vara-viktigaste-mal/bostadsbrist-och-byggande/
https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/vara-viktigaste-mal/bostadsbrist-och-byggande/


  
 

30 

https://www.lararforbundet.se/taggar/lararbrist  

 

Musiksverige (2015). Musikbranschen i siffror. Hämtad 4 september 2017 från 

http://statistik.musiksverige.org/ 

 

Musikförläggarna (2015). Sveriges musikexport.  Hämtad 4 september 2017 från 

http://musikforlaggarna.se/nyhet/svenska-latskrivare-bidrar-till-rekordar-for-

musikexporten/  

 

Panican, Alexandru (2014). Väljer unga fel? Grundskoleelevers attityder till 

gymnasievalet. Lund: Lund University. Hämtad 10 november 2016 från 

http://lup.lub.lu.se/record/7451290/file/7451296.pdf  

 

Scheid, Manfred (2009). Musiken, skolan och livsprojektet. Umeå universitet. 

 

Skolverket (2017). Estetiska programmet. Hämtad 26 november 2017 från 

https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-

utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet  

 

Skolverket (2011). Läroplan musik grundskolan. Hämtad 4 september 2017 från 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/musik  

 

Skolverket (2016). Programblad. Hämtad 17 november 2016 från 

http://skolnet.skolverket.se/polopoly/programblad/2016/hf/estetiska.pdf 

 

Skolverket (2012). Statistik och utvärdering. Hämtad 6 december 2017 från 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2012/atta-av-

tio-blev-antagna-till-sitt-forstahandsval-1.170961 

 

Växjö kommun (2017). Musiktillägget. Hämtad 6 december 2017 från 

http://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/gymnasieskola/vara-

gymnasieskolor/katedralskolan/for-dig-i-9an/musiktillagget.html 

https://www.lararforbundet.se/taggar/lararbrist
http://statistik.musiksverige.org/
http://musikforlaggarna.se/nyhet/svenska-latskrivare-bidrar-till-rekordar-for-musikexporten/
http://musikforlaggarna.se/nyhet/svenska-latskrivare-bidrar-till-rekordar-for-musikexporten/
http://lup.lub.lu.se/record/7451290/file/7451296.pdf
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/musik
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/musik
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/programblad/2016/hf/estetiska.pdf
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2012/atta-av-tio-blev-antagna-till-sitt-forstahandsval-1.170961
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2012/atta-av-tio-blev-antagna-till-sitt-forstahandsval-1.170961
http://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/gymnasieskola/vara-gymnasieskolor/katedralskolan/for-dig-i-9an/musiktillagget.html
http://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/gymnasieskola/vara-gymnasieskolor/katedralskolan/for-dig-i-9an/musiktillagget.html


 

I 
 

Bilagor  

Bilaga A Enkäten 

 



  
 

II 

  



  
 

III 

Bilaga B Brev till mentorer 

Hej alla mentorer i årskurs nio!  

 

 

Mitt namn är Carl Sjöqvist och jag går på Linneuniversitetet i Växjö där jag läser till 

musiklärare. Jag skriver för tillfället en uppsats om varför allt färre väljer att inte söka 

till estetprogram med inriktning musik efter grundskolan. I uppsatsen ingår en 

forskningsdel där jag har gjort en kort enkät med fem frågor. Jag hade varit väldigt 

tacksam om ni på mentorstiden låter eleverna svara på denna, det bör inte ta mer än 

någon minut. Enkäten är anonym och namn skall inte skrivas. 

 

Jag hade även varit tacksam om ni inte berättar att det är jag som skickat ut enkäten då 

vissa elever kan veta vem jag är och därav påverkas svaren.  

 

Tusen tack!  

 

/ Calle 

 

 


