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Sammanfattning 
Författare: Ludvig Nilsson 

 

Titel: Ett val, en framtid. En undersökning om elevers förväntningar på 

musikutbildningen på gymnasiet i förhållande till deras syn på musikundervisning. 

 

English titel: One choice, one future. A survey on students' expectations of music 

education in high school in terms of their approach to music teaching. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers syn på 

musikundervisningen på det estetiska programmet med inriktning musik och 

förväntningar på utbildningen i förhållande till den. Det estetiska programmet med 

inriktning musik är ett högskoleförberedande program som genom musikämnena bidrar 

med stor del praktisk undervisning. Undervisning i musik ger eleverna möjlighet att 

utvecklas som bland annat instrumentalister och artister och hjälper eleverna att ta fram 

sin kreativa sida. I uppsatsens resultat kan vi se att det finns tecken på att det är just 

dessa faktorer som kan avgöra varför eleverna söker till utbildningen. Det visar sig att 

hälften av deltagarna i undersökningen inte vill vidareutbilda sig inom ämnet, men att 

samtliga vill fortsätta med musik på ett eller annat sätt efter gymnasiet. Det musikaliska 

intresset är alltså inte en helt oväntad en gemensam nämnare för eleverna. Samtidigt 

finns ett tydligt intresse till de teoretiska ämnena utanför musikens område. Deras 

musikaliska förväntningar verkar avspeglas i deras nuvarande utbildning när de talar om 

de positiva vinster ämnena i programmet ger, den musikaliska utvecklingen.  
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1 Inledning och bakgrund 
Läroplanen för gymnasieskolan beskriver det estetiska programmet: 

 
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att eleverna förbereds 

för konstnärliga och andra högskoleutbildningar. För det krävs det en stor fördjupning, vilket 

eleverna får på programmet. (Lgy 11: Estetiska programmet 2011). 

 

Att programmet är utformat på detta sätt är inte huvudsyftet till varför uppsatsen 

behandlar det den gör, men att utbildningen ger kunskap om musik och endast är  

högskoleförberedande gör det mig nyfiken på elevers val av program.  

Av erfarenhet från VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) har jag lagt märke till 

elevernas stora vilja att utvecklas rent musikaliskt, att få utöva sin hobby. Till skillnad 

från teoretiska ämnen ser musikelever att musik ger mer glädje, kreativitet och 

samarbetsförmåga (Scheid, 2009:86). Det får mig att fundera över hur eleverna tänker 

kring deras yrkesval och hur de ser på det estetiska programmet, men också om 

utbildningen stämmer överens med elevernas syn på programmet när de väl har påbörjat 

utbildningen i fråga. Det är en fråga om utbildningen blivit som de tänkt sig och om 

utbildningen ger eleverna den musikaliska utveckling de hoppats på. Genom att 

undersöka vilka förväntningar eleverna hade när de sökte estetiska programmet, och 

vilka ambitioner de har med musik i sitt liv kan visa på varför eleverna gjorde sina val. 

Och genom att undersöka deras syn på musikundervisning kan ge oss en bild av om 

deras förväntningar blir uppfyllda och om de motiverar eleverna vidare i deras 

musikaliska resa. 

Elevernas definition av förväntningar är också viktigt att undersöka för att avgöra om 

det är just det begreppet eleverna utgår från i undersökningen. Karl Asp (2015) menar 

att det estetiska programmet inte har en klar och tydlig koppling till framtida 

musikstudier och att undervisningsinnehållet inte heller behöver anpassas därefter 

(2015:127). Det skulle kunna innebära att eleverna inte riktigt är införstådda med 

programmets utformning och om de får studera på det sätt de förväntat sig. Vidare 

menar Asp att elevernas ”konstnärliga lust” blir riktningsgivande utan att det behöver ha 

kopplingar till vidare studier inom musik (2015:127). Eleverna skulle alltså välja 

estetiska programmet för att utvecklas rent musikaliskt utan planer på vidareutbildning 

inom ämnet. 
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Elevernas syn på undervisningen i förhållande till vilka förväntningar de hade när de 

sökte skulle alltså inte bara kunna ge en bild av hur utbildningen speglar deras 

förväntningar, utan också förstå deras resonemang om valet av program genom 

kvalitativa intervjuer och enkäter utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

1.1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att genom enkäter och intervjuer undersöka hur sex gymnasieelever 

beskriver sin syn på musikundervisning i förhållande till de förväntningar de har på sin 

utbildning på estetiska programmet angående innehåll, utformning och lärande.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur ser gymnasieelever på musikundervisning i förhållande till innehåll, 

utformning och lärande? 

• Varför söker elever till en gymnasial musikutbildning och vilka förväntningar 

har de på den? 

 

1.3 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 

 

Innehåll, utformning och lärande är tre centrala begrepp i undersökningen som står till 

grund för elevernas syn på musikundervisning. Begreppen är breda och tolkningsbara 

och därför är det viktigt att dessa förtydliga uppsatsens utgångspunkt för hur begreppen 

ser ut och hur jag framställer mina definitioner av dem för de intervjuade.  

 

Lärande är kanske det mest svårdefinierade begreppet och består av olika dimensioner. 

Det har utformats av psykologin och betraktas som framför allt kognitiv, ett av de 

viktigaste områdena för psykologin (Alerby, Kansanen, Kroksmark, 2002). Men det är 

även viktigt inom andra beteendevetenskapliga ämnen, exempelvis pedagogiken. 

Undervisningen är en av dimensionerna i begreppet lärande, och innebär då situationer 

där någon försöker lära ut något till någon annan (2002:18).  

Det är utifrån denna dimension av begreppet lärande som uppsatsens frågor har 

utformats i den precisa riktningen om hur elever upplever att de lär sig. Det kan vara 
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deras upplevelser av hur läraren lär ut, eller vad hur väl de lär sig av momenten som 

ingår i kurserna.  

Innehållet utgörs av skolverkets läroplan för estetiska programmet där olika kurser 

ingår. I undersökningen får eleverna ta ställning till dessa kurser. Begreppet innehåll i 

undersökningen innebär alltså dels vad eleverna tycker ska ingå i utbildningen och hur 

de uppfattar nuvarande innehåll.  

Begreppet utformning i undersökningen handlar om hur dessa kurser är uppbyggda. Det 

kan vara hur lärare formar kursen gällande kursmoment så som metoder i musikteori, 

låtval och utlärning i ensembleundervisning, moment inom musikproduktion etc. 

 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka just dessa delar av musikundervisning som 

annars kan utgöras av fler och större kategorier som generella aspekt om lärares 

metodik, kompetens eller syn på musikundervisning utan avgränsningar. Samtidigt finns 

möjligheten att avgränsa eller fördjupa sig ytterligare genom att exempelvis se till 

enskilda kurser och använda samma begrepp på undervisning inom kursen. Det skulle 

dock inte ge samma helhetsbild och ämnet skulle få rikta in sig på just den eller de 

kursernas innehåll, utformning och lärande.  
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2 Tidigare forskning 
För att få förståelse för hur musik på det estetiska programmet är utformat och elevernas 

förhållande till ämnet presenteras nedan litteratur jag anser är relevant för studien. 

Bland annat tidigare förskning om elevernas syn på undervisning, ambitioner med 

musik, lärar- elevrelationer och andra delar som bidrar till en förförståelse för ämnet. 

 

2.1 Musik på estetiska programmet och elevers syn på 

musikundervisning 

 

Manfred Scheid undersöker i sin avhandling om hur musik i skolmiljö används och 

upplevs av eleverna som en del av deras identitetsskapande (2009:16). Genom 

intervjuer, observationer och enkäter med elever på gymnasieelever i årskurs 3 försöker 

Scheid förutom musikens roll i deras identitetsskapande undersöka elevers syn på musik 

i och utanför skolan och vilken funktion musiken har för eleverna (2009:16, 43-44). Ett 

centralt begrepp Scheid använder i avhandlingen är livsprojekt som har sitt ursprung i 

fenomenologen Edmund Husserl (se kap. 3). Begreppet handlar om strategier för att 

hantera sin samtid och planera sin framtid (2009:16). Scheid använder begreppet i 

samband med hans avsikt med studien och definierar begreppet livsprojekt som ”en 

strategi för självförverkligande” (2009:16). 

 

I resultatet skriver Scheid bland annat om elevernas ambitioner med musik. Eleverna ser 

sitt musikintresse kopplat till nöje/fritid och nöje/yrke (2009:71). Några menar att de 

spelar för att de tycker det är roligt, andra vill försörja sig på musik och vill studera 

vidare. Enkätundersökningen visar att cirka 50 procent av flickor och pojkarna på 

estetiska programmet musik ser det som endast nöje/fritid och den andra hälften 

nöje/yrke (2009:71).  

I intervjustudien presenterar Scheid elevernas syn på ämnet musik. Eleverna uppfattar 

musik som ett kreativt och glädjegivande ämne som gynnar samarbetsförmåga och 

gruppkänsla (2009:86). Eleverna menar att det finns en speciell sammanhållning bland 

esteterna. En mindre grupp som delar samma intresse och ses på skolan både på 

schemalagd tid och tid utanför schemat. En del menar att elever som går andra program 

satsat på yrke medan musikelever mer satsar på att utveckla sig själva inom ämnet 

(2009:88-89). Något som också eleverna menar är gemensamt och utmärkande för 
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esteter är den goda relationen mellan lärare och elev. Scheid delar upp elevers 

uppfattningar i hur en lärare bör vara i två kategorier den ödmjuke läraren och den 

hängivne läraren (2009:95). Den förstnämnde tar hänsyn till elevens tidigare kunskaper 

och intressen och utgår därifrån i lärandeprocessen. Den låter eleven förklara sig innan. 

Den hängivne brinner för något och har hög kompetens inom ämnet och stöder eleverna 

musikaliskt, det är en lärare som skapar entusiasm hos eleverna. Detta anses vara bra på 

det sätt att eleverna blir mer musikaliska men att det går för djupt i vad läraren brinner 

för och att eleverna därmed blir låsta till den genre läraren mest brinner för (2009:96). 

 

2.2 Musikämnets innehåll på gymnasiet 

 

Marie Zimmerman-Nilssons avhandling Musiklärares val av undervisningsinnehåll 

skriver hon om vad som ingår i ämnet på gymnasiet utifrån lärarens val. Presentationen 

av avhandlingen är till för att förmedla en förståelse för vad som kan ingå i 

musikundervisningen och vilka metoder läraren kan använda för utlärning.  

 

Zimmerman-Nilsson (2009) undersöker vad musikläraren på gymnasiet väljer att arbeta 

med inom ämnet musik och vilka avsikter de har med innehållet (2009:27).  Detta 

undersöker hon genom att samla in data genom videoinspelningar av ensemblelektioner 

samt kvalitativa intervjuer. Inspelningarna hjälper att ”studera samband mellan 

handlingar och uttryck” (2009:60). Hon menar att detta är sådant som annars kan missas 

om lektionen enbart observeras. Intervjuerna använder hon dels som ett sätt för lärarna 

att minnas lektionssituationen, dels för lärarna att se videodokumenteringen men 

framför allt för att undersöka musiklärares åsikter om undervisning (2009:62). Tre män 

och tre kvinnor, samtliga med över fyra års erfarenhet, valdes ut som informanter (varav 

tre män och två kvinnor deltog).  

Resultatet presenteras bland annat genom tre empiriska exempel där lärarna låter 

lektionsmaterialet utgöras av genomgång av musiklära/kromatisk skala, identifiering av 

intervall och vokala nyanser (2009:75). Zimmerman-Nilsson menar att det är 

lektionsinnehållet som styr metoden. Att lärarens metod anpassas till innehållet. 

Exempelvis när den kromatiska skalan ska läras ut. Hon menar att den kromatiska 

skalan inte lärs ut som den helhet den är en del av, ämnet musik, utan en ett system i sig 

(2009:82). Med detta ifrågasätter hon även kursplanens syfte och menar att dessa 

kunskaper kanske inte är användbara i musicerande syfte. Detta eftersom kromatisk 
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skala används som ett system i sig och inte som en del av musikundervisningen 

(2009:82).  

I de tre delar som presenteras kommer Zimmerman-Nilsson fram till att lärarna gör två 

skilda val. Läraren låter innehållet styra metoden och ser innehållet i detta fall som 

fixerat och lär ut det utifrån det (2009:116). Hon menar också att läraren ibland lyfter 

fram delar av ämnesinnehållet som är irrelevanta istället för att ge ett helhetsperspektiv 

av ämnet. Hon lyfter med detta fram hur lärarens avsikter inte reflekterar de faktiska 

händelser som sker i videoinspelningarna (2009:117).  

Samma delar presenteras ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Här har forskaren 

analyserat ”hur läraren brukar ämnesinnehållet” (2009:68), samt vad som sker med 

lärandeobjektet (2009:119). Hon presenterar detta genom att i text beskriva 

händelseförloppet under lektionerna. Resultatet under lektionen om kromatisk skala 

visar resultaten bland annat på hur läraren lyfter fram kromatisk skala som ett tekniskt 

fenomen utifrån hur han presenterar den/lär ut den (2009:122).  

 

2.3 Musikundervisning och förväntningar 

 

En stor del av studiens ambition är just att få en inblick i varför elever väljer ett 

yrkesförberedande program med relativt låg status genom att undersöka vilka 

förväntningar och syn på musikundervisning de har.  

 

Maria Karlssons (2002) avhandling Musikelever på gymnasiets estetiska program 

undersöker elevers studiegång på gymnasiets estetiska program. En stor del av 

avhandlingen handlar just om elever motivation till ämnet. Utifrån intervjuer med 

musiklärare utformades enkäter som undersökningen är baserad på (2002:68). 

Enkäterna bygger främst på undersökning om hemförhållanden, studiegång samt 

övningar, genre och instrument, framträdanden, studieresultat och betyg, 

självuppfattningar om musikalisk förmåga och attityder till musikundervisningen.  

I avhandlingen undersöks i samband med elevers motivation även deras syn på musik 

som ämne och deras val av utbildning. Resultatet visar på att 90 % av eleverna valde 

musik eftersom de ville ägna sig yrkesmässigt åt musik (2002:96). Karlsson menar att 

detta kan spegla ”det estetiska programmets mellanställning mellan allmänt 

studieförberedande och yrkesförberedande karaktär” (2002:96). Karlssons syn på 

ämnets syfte stämmer även här överens med liknande forskning samt Skolverkets 
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(2011) definition om ämnets utformning. Lite över hälften av dessa elever menar att de 

går programmet för att vidare studera på folkhögskola med musikinriktning, efter det 

kom musikhögskola och sista delen sökte sig till utlandsstudier eller övrig 

musikutbildning (2002:97). 

Enkätundersökningen i stort visade på att eleverna har stort engagemang inom 

musikundervisningen. Karlsson menar att 95 % av eleverna har utövat instrument, oftast 

en längre tid, innan gymnasiet (2002:132). Resultatet visar även att de valt att studera 

musik på gymnasiet utan extern påverkan. Elevernas bakgrund varierar, men flera av 

dem har föräldrar som själva har intresse för musik (2002:133). Skillnader syns även 

mellan olika skolor, framför allt i fråga om hur väl programmålen uppfylls, men även 

elevers värderingar av en del valbara musikkurser (2002:134). 

 

2.4 Lärandet och musikundervisning 

 

Nikolajsen (2005) undersöker i Vad är bra undervisning? grundskoleelevers 

föreställningar om vad som är bra undervisning och vad de baseras på. I en 

intervjustudie i tre steg (en med lärare, en med lärare och elever samt en huvudstudie 

med endast elever) där huvudstudien bestod av 30 deltagare i årskurserna 6 och 7 ställer 

hon frågor där eleverna ska försöka definiera vad som är bra undervisning. Svaren 

kategoriseras i vad som direkt eller indirekt berör läraren och resultaten analyserades ur 

ett sociokulturellt perspektiv (2005:249).  

Intervjuerna tyder bland annat på att lärarens roll har stor betydelse för eleverna då de 

anknyter svaren till lärarna på ett eller annat sätt. Bland annat önskar de att läraren ska 

vara lyhörd, kunnig och gärna ha humor (2005:252). Eleverna menar även att läraren 

ska kunna gå ur sin professionella roll ibland och hamna på en mer vänskaplig nivå, 

skämta med eleverna och så vidare. Ur pedagogisk synvinkel vill eleverna få 

instruktioner uppdelade i mindre steg snarare än för mycket genomgång på samma 

gång. Detta bör kompletteras med en tyst lärandemiljö med lugn och ro. I övrigt har 

ingen speciell undervisningsmetod pekats ut som extra pedagogisk (2005:254). 

I delar som indirekt berör läraren menar eleverna att tystnad och lugn och ro i 

klassrummet inte förknippas med läraren, utan är helt och hållet upp till eleverna själva. 

De har förväntningar på ämnen och lektionerna som inte alltid uppfylls, en elev visar 

missnöje med ämnet musik där det bara är läraren som spela piano och eleverna sjunger 

med snarare än att spela själva (2005:255). 
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Förutom Nikolajsens resultat om lärarens betydelse för eleven och läraren visar Anna 

Linge (2013) också på bland annat elevers reaktioner på lärarens agerande i 

ensemblesammanhang. 

 

Anna Linge (2013) undersöker, med en empiriskt induktiv ingång, gymnasieskolans 

ensembleundervisning. Det handlar om den kreativa musikpedagogiken utifrån 

kreativitet som motivationsskapande processer och som beteende och begrepp, ”som 

speglar sitt sammanhang” (2013:12). I avhandlingen som bland annat behandlar 

musikaliskt motivationsskapande hos elever och elevers relation till musikundervisning 

skriver hon även om elevers engagemang i samband med lärarrollen. 

I resultatet kan vi se vikten av lärarens ledning när, under en klassrumsobservation, 

eleverna tappar fokus när läraren uppmärksammar ett problem som kräver fokus på 

annat håll (2013:109). Det intressanta är att kreativiteten ökar när eleverna själva tar 

kontroll över lektionen (2013:127). Och att det enligt en lärare är när eleverna 

samarbetar som kreativiteten ökar (2013:120). Men det finns också tillfällen när 

kreativiteten kan motverkas. Genom att säga till eleven hur denne ska göra och ge 

begränsade val minskar kreativiteten hos eleven. Det är bättre att ge eleven möjlighet att 

göra egna val, och om denne har svårt för detta är det motivationsarbete från lärarens 

sida som kan vara nödvändigt (2013:135). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen går igenom samma tema om elevers syn på 

musikundervisning, lärande och ambitioner inom ämnet men med olika infallsvinklar. 

Scheid talar, precis som Nikolajsen, om hur elever lär sig bäst i undervisningssituationer 

och kommer fram till att eleverna hänvisar till hur lärarna agerar och elever och lärares 

relation till varandra. Resultatet i Nikolajsens avhandling visar också hur elever menar 

att lärarrelationer gynnar lärandet. De anser att läraren bör lägga sig på en vänskaplig 

nivå och ibland gå ur sin professionella relation. Linge visar vidare på hur viktig läraren 

är för elevernas kreativitet både genom att närvara och delegera men samtidigt att ge 

eleverna möjlighet att själva leda lektionen och göra friare val. Lärarnas betydelse för 

eleven är en röd tråd genom den tidigare forskningen och Zimmermann- Nilsson 

behandlar just lärarens agerande i hennes avhandling. I undersökningen ser hon hur 
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lärarna ibland missar helhetsbilden i kursen som lärs ut och mer går in på delar som är 

irrelevanta vilket gör att lärarens avsikter inte kommer fram på ett sätt som gynnar 

undervisningen. 

 

Elevernas ambitioner kan möjligen ge en insikt om elevernas tankar om val av program 

och i sin tur ge en inblick i deras förväntningar i samband med detta. Ambitionerna 

undersöks i framför allt Karlssons och Scheids avhandlingar och visar att majoriteten av 

eleverna vill arbeta med musik men att enligt Scheid endast hälften av deltagarna vill 

studera vidare inom ämnet. Den tidigare forskningen visar en bild av gymnasieelevers 

relation till musik som del av livet men också relationer inom undervisningen och hur 

det i sig gynnar lärandet och påverkar deras ambitioner inom ämnet.  

I de åsikter eleverna visar sig ha gällande lärarens roll och elevernas ambitioner och 

engagemang kan man ana hur deras syn på musikundervisning ser ut, åtminstone i 

undervisningssammanhang.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Studien har empirisk fenomenologi som teoretisk utgångspunkt och används som grund 

till de metoder resultatet bygger på. Att använda en teoretisk ansats som denna hjälper 

att bibehålla fokus på datainsamling och databearbetning då den bidrar med riktlinjer 

med avsikt att gynna resultatet genom bland annat ökad tillförlitlighet. Nedan 

presenteras fenomenologi som helhet och smalnar av till den empiriska fenomenologin 

studien använder.  

 

3.1 Fenomenologi 

 

Den teoretiska ansats som använts som grund under metodarbetet är fenomenologi, som 

ett sätt att se ett eventuellt mönster mellan elevernas syn på musikundervisning och 

förväntningar av den. ”Att finna gemensamma drag i människors upplevelser av 

vardagliga fenomen, så som lärande” (Allwood, Eriksson 2010:86), men även för att det 

ger mig en möjlighet att vara objektiv och analysera intervjuresultaten utan antagande 

(2010:87). Fenomenologin hjälper inte bara till som ett sätt att se världen utan används 

även som en metod att organisera materialet under databearbetningen. 

 

Begreppet fenomenologi används på två sätt. Det ena är fenomenologi som filosofi 

(Edmund Husserl) och den andra är de empiriska forskningsmetoder som inspirerats av 

Husserl exempelvis fenomenologisk psykologi (Allwood, Eriksson 2010:75).  

Husserl ville utveckla en ny metod för att nå kunskap, ”en filosofi som skulle leda till 

att man skulle kunna nå helt säkra kunskaper som inte skulle kunna betvivlas, vilket i 

filosofin kallas apodiktisk kunskap” (Allwood, Eriksson, 2010:76-77). Det vi upplever, 

fenomenen, skulle vara en tillräckligt stabil utgångspunkt för att nå detta (2010:77). 

Husserls fenomenologiska metod innebar att förstå människans upplevelser, och att 

beskriva vad en upplevelse är. Vi ska vara objektiva, undvika antaganden och inte 

använda dem som utgångspunkt vid analyser och beskrivande av våra upplevelser 

(2010:77).  

 

I Anna Houmanns avhandling Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och 

begränsningar, om musiklärares och musiklärarstudenters livserfarenheter gällande 

handlingsutrymme, skriver hon att ett fenomenologiskt betraktelsesätt utgår från ett 
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antagande om livsvärlden som all kunskaps grund (2010:54). Hon hänvisar till Husserl 

som menar att detta är den värld människan lever i. De objekt man erfar i denna värld är 

aldrig objekt i sig själva utan ”objekt som framträder som något för någon i den 

naturliga ställningen” (2010:54). För att nå fram till de rena objekten i denna livsvärld 

måste man sätta åsikter och omdömen om den erfarna världen i parantes. Målen är en 

fenomenologisk reduktion som innebär att forkskaren ska kunna göra en ren 

beskrivning av det som erfars och hur det visar sig (2010:54).  

 

Martin Hugo (2007) skriver även om den centrala aspekten inom fenomenologin, 

tidsmedvetandet. Han hänvisar till Husserl som talar om hur man inte kan dela upp 

tidsperspektivet i dåtid, nutid och framtid, utan att nuet omfattar våra erfarenheter av 

dåtiden, nutiden och framtiden (2007:51). Det upplevda är alltså sammansatt av tidigare 

erfarenheter, det som sker nu och det vi förutsätter ska komma (2007:51-52). 

 

3.2 Empirisk fenomenologisk psykologi 

 

Amedeo Giorgi är en betydande person för empirisk fenomenologisk psykologi. 

Medan Husserls metod handlar om att utforska förutsättningar och villkor för kunskap 

genom filosofisk analys handlar Giorgis mer om att analysera människors beskrivningar 

av sina upplevelser för att undersöka fenomenens natur (Allwood, Eriksson 2010:87). 

Giorgis metod, inspirerad av Husserl, är mest relevant för denna undersökningens 

databearbetning. Den innebär att informanterna under intervjuerna förutsättningslöst 

berättar om ett tillfälle där de upplevt fenomenet, exempelvis lärande (2010:87). 

Metoden sker i fyra steg. Först ser man till materialets helhet och försöker få förståelse 

till den genom att läsa igenom det flera gånger. Materialet utgörs av det som har skrivits 

ner under och efter intervjuerna. Sedan isolerar man meningsenheter. Giorgi menar att 

en meningsenhet utgör ett tema eller en isolerbar del av intervjun, en aspekt av 

innebörden av det man studerar. När man sedan kategoriserar resultatet av intervjuerna 

kan detta användas som grund. Kategoriseringen ska ske utifrån spontana förståelser för 

materialet. För att hitta gemensamma drag i resultatet ska meningsenheterna beskrivas 

med ett mer forskningsinriktat och neutraliserat språk. Detta gör resultatet även mer 

jämförbart. Här ska man vara objektiv och inte tolka för mycket då tolkningar kans 

belasta beskrivningarna. I det fjärde steget slår man samman informanternas 
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individuella upplevelser och utformar med hjälp av dessa den generella beskrivningen 

av fenomenet som är målet (2010:88). 
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4 Metod och tillvägagångssätt 
 

För att öka validiteten kan man se problem eller saker från flera synvinklar och hämta 

information från flera källor. Triangulering åstadkoms genom att använda fler än två 

metoder, exempelvis intervju, observation och textanalys (Alfredsson, Rosvall 

2008:10). Som en del av detta har jag har valt att använda två olika metoder - kvalitativa 

intervjuer och enkätundersökningar. Nedan presenteras varför de metoderna som valts 

bör passa studien. 

 

Jan Trost menar att man ibland blandar dessa metoder för att vissa frågor kan vara för 

känsliga för att den svarande ska kunna svara muntligt, och precis som de känner 

(2012:10). Inga kontroller för om frågorna är känsliga har gjorts, men de är väldigt 

personliga och av samma anledning som Trost menar kan vissa elever ha svårt att 

uttrycka sig muntligt vilket gör enkäterna till ett bra komplement. 

 

4.1 Enkäter 

 

Den mindre enkätstudie som gjorts har haft mer än ett syfte för uppsatsen. Nedan står de 

punkter jag anser har gynnat studien. Enkäternas syften har varit: 

 

• Att få stöd för intervjuerna (ökad reliabilitet) och som en hjälp att se ett 

eventuellt mönster eller gemensamma förbindelser om elevers syn och 

förväntningar på musikundervisning. 

 

• Att optimera tidsramen för uppsatsen, att nå ut till fler utan att endast 

transkribera intervjuer som kan vara väldigt tidskrävande. 

 
              Enkäterna liknar i mycket de personliga intervjuerna, med den stora principiella 

skillnaden att karaktäristiskt för alla enkäter är att den som svarar på frågorna själv 

noterar sina svar på ett eller annat sätt, och att någon intervjuare inte finns med i bilden 

(Jan Trost 2012:9) 

 

Utifrån Trosts påstående kan enkäterna bidra med ytterligare en fördel. Eleverna har 

möjlighet att svara på frågorna utan att jag har möjlighet att omedvetet påverka deras 
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svar. Enkäter skulle också kunna gynna svaren om eleven har svårt att uttrycka sig 

muntligt. 

 

4.1.1 Utformning 

Enkäterna är alltså ett stöd för intervjuerna och har fortfarande ett kvalitativt syfte, att 

få reda på elevers tankar kring undervisning och fenomenet förväntningar. Därför 

innehåller enkäterna samma frågor som ställs på intervjuerna.  

Ofta är enkäter uppbyggda med sakfrågor eller attityd/åsiktsfrågor som innebär faktiska 

förhållanden, inget tycke eller smak respektive frågor som kräver svar på exempelvis till 

vilken grad man tycker det ena eller det andra (Trost, 2012:65-69). Dessa frågor är alltså 

uteslutna då de inte kan gynna uppsatsens syfte. Däremot är vissa frågor mer 

retrospektiva då syftet delvis är att få elever att berätta om förväntningar de hade när de 

sökte sig till musikutbildningen. 

 

4.2 Intervjuer 

 

Om man vill förstå människors sätt att resonera så är en kvalitativ studie rimlig, även 

när man ska förstå eller hitta mönster (Trost 2010:32). Kvalitativa intervjuer hjälper mig 

inte bara att få reda på elevers förväntningar av utbildningen utan även deras tankar om 

den. Tankarna utvecklar i sin tur svaren och ger en klarare bild och förståelse om 

elevernas syn på musikutbildning, förväntningar på den och hur de båda går samman. 

Det ger också den intervjuade en möjlighet att se nya aspekter av ämnet då 

intervjusituationer kan ta olika vändningar (Kvale, 2007:12). De nya aspekterna kan 

förhoppningsvis leda till en bredare inblick i elevens tankesätt om ämnet. I Doing 

interviews av Steinar Kvale (2007) menar dock denne att forskaren själv kan kontrollera 

hur specifik den intervjuade ska vara genom att styra frågorna till specifika eller öppna 

frågor (2007:12). Intervjuer ger mig en möjlighet att styra eleverna, att hålla mig till 

ämnet för att få så tillförlitligt resultat som möjligt och inte gå ifrån ämnet och få 

irrelevanta resultat. 

Intervjun är halvstrukturerad då den ger möjlighet till öppna svar men i bestämd följd 

och delvis med följdfrågor (Lantz, 2013:47). Tanken är alltså att hålla sig till ämnet och 

frågornas huvudsak utan att begränsa svaren genom att låta den intervjuade svara brett 

inom ämnet.  
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I detta sammanhang är jag medveten om mina begränsade kunskaper i metoden. 

”Konsten av intervjuer lär man sig av genom att utföra intervjuer” (Brinkmann, Kvale 

2014:33). Brinkmann och Kvale skriver dock att kvaliteten av en intervju baseras på 

styrkan och värdet i den kunskap som produceras (2014:32). Utifrån Brinkmann och 

Kvales syn på intervjuer kommer jag alltså lära mig genom att utföra intervjuer och att 

intervjun blir bra så länge det som sägs har ett värde för uppsatsen.  

 

4.2.1 Djupintervjuer 

Intervjuer kan alltså vara uppbyggda på olika sätt, och det kan vara svårt att välja ett sätt 

som man tror är rätt för studien. För att få ett bredare svar inom ämnet utformades en 

intervju med ostrukturerade frågor. Intervjun var ostrukturerad på grund av att jag inte 

styrde frågorna och för att de gav möjlighet till öppna svar, om än kopplade till ämnet. 

Intervjuformen kan också beskrivas som djupintervju. Det innebär att två människor, 

intervjuaren och den som intervjuas, möts och skapar en relation för att bli mer öppna 

med varandra (Kvale, 2011:40). För mig innebär relationen helt enkelt att skapa en 

avslappnad stämning och få informanten så bekväm i situationen så att han eller hon 

bildar en öppenhet. Förhoppningen är ett svar som kan ge relevant information som 

kanske annars hade uteslutits om informanten är kortfattad och tillbakadragen. För att 

nå detta kan det anser Ahrne och Svensson det vara nödvändigt för intervjuaren att 

berätta mer om sig själv och reflektera över sig själv som person, för att likna ett samtal 

mellan vänner fast med ett specifikt syfte (2011:41). 

 

4.2.2 Fenomenologi i kvalitativ forskningsintervju 

Kvale och Brinkmann utgår från att se ett fenomen som en del av fenomenologin: 

 
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörens egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar vad den är 

(Kvale, Brinkmann 2014:44) 

 

Även om inte ett fenomen som Kvale och Brinkmann talar om är i fokus, utan mer 

en mer objektiv syn på intervjuandet och de fenomenologiska glasögonen (se kap 

4.5.1), så vill jag under intervjuerna även använda förväntningar som fenomen för 

att få ut så mycket som möjligt av det fenomenologiska perspektivet och samtidigt 

få ökad förståelse för elevernas uppfattning av begreppet. Detta kan ses som det 
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sociala fenomen som Kvale och Brinkmann skriver om och likna Anna Houmanns 

(2010) fenomen - handlingsutrymme. Vidare menar de att människor utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv ser saker ur hur de själva upplever det (2014:44).  

Kvale och Brinkmann hänvisar också till Merleau-Ponty (1999) som menar att det 

handlar om att beskriva snarare än att förklara eller analysera och att göra det så 

exakt som möjligt (2014:45). Detta blir en del av den objektiva synen under 

bearbetning av resultatet, att beskriva resultatet och inte förklara hur det bör tolkas.  

 

4.3 Urval 

 

Urvalet gjordes utifrån den tidsram som fanns för uppsatsskrivandet.  Trost nämner 

bekvämlighetsurval som kan innebära att använda sådant som finns tillgängligt eller det 

man råkar finna (2010:140). Genom att använda tidigare, närliggande kontakter och 

skolor, kunde mer tid ägnas åt uppsatsens mer tidskrävande delar. Urvalet är litet men 

tillräckligt då syftet inte är att jämföra elever i olika skolor utan elevers åsikter om 

ämnet i sig. 

 

Urvalet är icke-representativt eftersom det endast är en skola och få grupper elever som 

undersöks (Stukat, 2011:63). Ambitionen med undersökningen är inte heller att 

generalisera till en större grupp utan att göra en undersökning på specifika elever som 

beskriver sina åsikter om hur undervisningen bör se ut utifrån deras förväntningar. 

Därmed är det inte sagt att ett mer representativt urval inte skulle gjorts om resurser 

funnits, inte minst i form av tid.  

Tid och praktiska skäl är också en av anledningarna till den estetiska skola som valdes 

och som jag haft kontakt med tidigare. Detta gav mig möjlighet att lägga mer tid på 

utformning och förberedelse av intervjuer och enkäter. Skolan i sig är populär med bra 

förutsättningar för utövande av kurser i programmet vilken möjligen gör 

förväntningarna inför programsökandet påminda vilket kan göra skolan extra lämplig 

för undersökningen, då det eventuellt förstärker elevernas minnesbilder av 

ansökningstiden. I övrigt behandlar den de delar som ingår i estetiska programmets 

kursplan. 

Ahrne och Svensson menar att det kan finnas fördelar med att ta del av listor på vilka 

anställda, medlemmar eller i mitt fall elever, som finns på skolan (2012:42). Eftersom 

jag haft kontakt med skolan och en del av eleverna på den bad jag om klasslistor på 
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samtliga elever i årskurs tre. Sex elever jag inte varit i kontakt med tidigare ringades in, 

av dessa fick tre elever förfrågan om intervjuer och tre om enkäter. Vid uppsatsens start 

var det tänkt att åtta elever skulle delta, två manliga och två kvinnliga deltagare under 

intervjuerna och två manliga och två kvinnliga deltagare under enkätundersökningar. 

Att könsfördelningen skulle vara jämn beror helt enkelt på att undersökningen inte 

genomförs med fokus på det ena eller andra könet. På grund av två uteblivna svar på 

förfrågningar till eleverna deltog endast sex elever i undersökningen. Deltagarna består 

nu av två tjejer och en kille i båda undersökningarna.  

 

4.4 Etiska ställningstagande 

 

Det finns vissa etiska aspekter man bör ta hänsyn till i samband med forskningsmetoder. 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som har till syfte att ”ge normer för 

förhållande mellan forskare och undersökningsdeltagande, så att vid konflikt en god 

avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” (2002:6).  

 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras 

uppgift i undersökningen. De ska även få veta att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst får avbryta deltagandet (2002:7).  

• Samtyckeskravet handlar om att samtycke mellan båda parter ska inhämtas. 

Samtliga samtycken bestod i detta projekt av muntlig överenskommelse. Om 

deltagaren är under 15 år krävs även samtycke med föräldrar. I denna 

undersökning är dock alla 18 år fyllda och kräver därför inte detta (2002:9).  

• Konfidentialitetskravet innebär dels att man är tydlig med att det råder 

tystnadsplikt av det som sägs i undersökningen där deltagaren bör skriva under 

papper på detta. I denna undersökning meddelades dock detta muntligt. 

Dessutom skrivs resultatet så att det inte finns någon möjlighet för utomstående 

att veta deltagarens identitet (2002:12).  

• Nyttjandekravet innebär att den information forskaren får av deltagaren endast 

får användas i forskningssyfte (2002:14). Denna del blev eleverna inte 

informerade om på plats för intervjun. De etsika ställningstaganden som gjorts 

har informerats muntligt och denna del föll då bort. De informerades dock om 

detta i efterhand och godkände det.	
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Vidare skriver Vetenskapsrådet om rekommendationer som bland annat innebär att 

deltagaren ska bli tillfrågad om denne vill få tal del av undersökningens resultat, var den 

publiceras och eventuellt få en rapport på undersökningen (2002:15). Eleverna blev 

därför informerade om just detta.  

 

Kvale och Brinkmann skriver också om fyra liknande delar. Men de menar att man även 

ska ta hänsyn till konsekvenser som undersökningen medför. Bland annat bör man vara 

medveten om att den öppenhet och intimitet som kan uppstå under exempelvis en 

intervju kan få deltagaren att säga saker som de senare ångrar. Därmed kan det vara 

nödvändigt att anpassa intervjufrågorna, hur långt man ska gå (2014:110). 

 

4.5 Genomförande 

 

Enkäterna skickades ut till eleverna utan att ge något sista datum på återlämning. Jag 

ville inte att eleverna skulle välja ett opassande tillfälle, exempelvis när eleven har 

bråttom eller inte alls känner för att skriftligt svara på frågor. I något fall fick jag dock 

skicka en påminnelse, men var noga med att inte göra detta för tidigt då risken med att 

påminna alltför tidigt kan verka påträngande (Trost 2012:117).  

 

För att vara tidseffektiv och för att eleverna skulle känna sig tillgängliga och inte 

behöva offra fritid genomfördes intervjuerna i skolmiljö, även om Trost (2010) menar 

att det finns en risk att hamna i en form av underläge när man befinner sig i den 

intervjuades domän (2010:65). Eleverna blev tillfrågade om vilken tid som passade bäst 

på en av mig föreslagen dag. Samtliga kunde den dagen och bytte i princip av varandra. 

Trost menar även att intervjun bör ske där det inte finns några störande moment, 

exempelvis människor som går förbi eller telefoner som ringer (2010:65). Intervjuerna 

skedde därför i ett relativt ljudisolerat samtalsrum som fanns på skolan. I rummet fanns 

ett bord en stol och en mindre soffa. Eleverna uppmanades att slå sig ner i den i hopp 

om att de skulle känna sig bekvämare och för att det kunde bidra till en mer avslappnad 

miljö. Tills sist blev de informerade om att intervjun skulle bli inspelad vilket eleverna 

gick med på. Inspelningarna gjordes med en inspelningsapparat med inbyggda 

mikrofoner samt med mobiltelefon. 
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4.5.1 Fenomenologiskt perspektiv 

Under utformning av intervjufrågor och analys av resultatet har jag delvis försökt 

använda mig av det synsätt Bjurwill (1995) beskriver som fenomenologiska glasögon, 

samt se begreppet förväntningar som det fenomen fenomenologin handlar om att få 

förståelse av (Allwood, Ericsson 2010:75).  

De fenomenologiska glasögonen är ett sätt att försöka utgå från principen om att se 

saker och ting utan förutfattade meningar, att människor kan ha olika synsätt på samma 

sak och ”att inta en reflekterande hållning till det vi ser och lära oss att tänka efter 

(1995:49).  

Det finns vissa metoder inom fenomenologin som kan ge ett resultat i fenomenologins 

anda. Bland annat har jag försökt använda mig av fenomenologisk reduktion vilket 

innebär att man inte ser till den vanliga innebörden av något och att den vetenskapliga 

förkunskapen sätt inom parantes för att komma fram till en förutsättningslös 

beskrivning (Kvale, Brinkmann 2014). Detta har jag försökt ha med i ”analysen” då 

syftet inte är att förutsätta vilket ”vanligt” svar som ska komma, utan utgå från det 

faktiska som sägs. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Här presenteras och definieras begreppen reliabilitet, generaliserbarhet och validitet 

som ett sätt att förstå studiens tillförlitlighet.  

 

Det är viktigt att undersökningens styrka och svaghet diskuteras, hur resonemangen för 

studiens design såg ut, för att göra en så bra studie som möjligt, och hur det såg ut i 

verkligheten (Stukát, 2011:133). Därför görs här en kort diskussion om reliabilitet för 

att avgöra uppsatsens starka och mindre starka sidor. 

Reliabiliteten menar Stukát är hur bra själva mätinstrumentet är. Man kan alltså använda 

olika typer av undersökningssätt som alla fungerar till viss grad, men olika metoder 

fungerar olika bra. En reliabilitetsbrist Stukát nämner som skulle kunna drabba denna 

undersökningsmetod är feltolkningar (2011:133). Det skulle kunna vara feltolkningar av 

intervjufrågorna eller svaren på frågorna, yttre störningar under undersökningen eller 

otur i vilka frågor som ställs. Jan Trost (2010) delar dock in begreppet reliabilitet i fyra 

komponenter, kongruens, precision, objektivitet och konstans (2010:131). Kongruens 

menar han innebär likheter mellan frågor som avser mäta samma sak. Frågorna i 
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undersökningen är, om än öppna, fokuserade på att undersöka just uppsatsens syfte även 

om feltolkningar kan ske. Objektiviteten innebär den intervjuades sätt att registrera svar. 

Målet med uppsatsens metod, i samband med det teoretiska perspektivet, är just att vara 

konsekvent med sättet att bemöta svaren på frågorna och analysera data. Detta genom 

att använda de fenomenologiska förutsättningarna. Konstans tar upp tidsaspekten i 

intervjun och förutsätter att exempelvis fenomenet i intervjun inte ändrar sig 

(2010:131). 

 

Sedan är frågan om resultatet kan generaliseras eller om det bara gäller för den 

undersökta gruppen, detta kallas generaliserbarhet. Enligt Stukát blir värdet annorlunda 

beroende på huruvida resultatet kan generaliseras eller inte (2011:136). Han menar om 

att om flera personer ser samma sak blir resultatet mer trovärdigt. I en mindre 

undersökning som denna, som dessutom är kvalitativ, skulle man kunna ifrågasätta 

generaliserbarheten. Men till skillnad från kvantitativa undersökningar där konstans är 

aktuell är förändringar just det man är intresserad av i kvalitativa intervjuer (Trost, 

2010:131). Syftet med just denna undersökning är inte bara ett försök att hitta mönster i 

elevernas svar, utan även att fördjupa sig i hur just de eleverna tänker kring ämnet som 

den kvalitativa intervjun möjliggör. ”Inte heller fenomenografin gör anspråk på att de 

erhållna undersökningsresultaten ska generaliseras till den population som 

intervjupersonerna kommer ifrån” (Stukát 2011:38).  

 

Validiteten är också ett relevant begrepp för att avgöra tillförlitligheten. Det innebär att 

avgöra hur bra mätinstrumentet mäter det som avses att mäta. Reliabiliteten är en 

nödvändig förutsättning för validiteten (Stukát 201). Hur bra är alltså intervjuer och 

enkäter som metod för just denna undersöknings syfte? Som tidigare nämnt är syftet att 

se mönster men i allra högsta grad få en insikt i elevernas tankar om ämnet. En 

kvalitativ intervju med frågor som gör det möjligt för eleverna att fördjupas sig i 

frågeställningar inom frågeställningarna bör skapa någorlunda bra validitet även om. 

Man bör dock akta sig för att fråga saker som täcker mindre delar av det de syftar till, 

om de täcker mer eller om det täcker en del av vad det syftar till och något annat 

(2011:135). Frågorna bör alltså ställas på ett sätt som inte ger utrymme till irrelevant 

eller otillräckligt material. 
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4.7 Databearbetning 

 

Trost (2010) menar att det inte finns några generella spelregler vid databearbetning. Det 

är upp till var och en. Exempelvis om man använder sig av en inspelare vid intervjun så 

finns det flera möjligheter för att göra materialet tillgängligt för bearbetning. Bland 

annat kan man lyssna till det flera gånger och skriva ner (2010:149). Intervjuerna blev 

inspelade och skrevs därefter ner på datorn.  

 

Datan har delvis bearbetats utifrån Giorgis mall om empirisk fenomenologisk psykologi 

och med Bjuwills fenomenologiska glasögon, men även utifrån tidigare erfarenheter om 

transkribering och det upplägg som fungerar rent organisationsmässigt. De sistnämnda 

går ut på att skriva ner intervjuresultaten och, som även ingår i Giorgis mall, 

kategorisera svaren. Resultatet skrivs ner utifrån de ljudinspelningar som genomfördes 

med inspelningsapparat och mobilmikrofon. Uttryck har uteslutits för att inte störa 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt.  

Intervjusvaren följdes av enkätsvaren så de var samlade för att se en helhet i resultatet. 

Eftersom enkätsvaren inte gav samma mängd data som intervjuerna, bland annat 

troligen på grund av förtydligande och diskussioner av frågorna, blev enkätsvaren mer 

komplicerade att tyda. Däremot gav enkäterna bättre förutsättningar för det teoretiska 

perspektivet då det inte gav en möjlighet för antagande eller tolka personliga uttryck, 

tonlägen med mera som intervjuerna kan medföra. Till sist gick intervju- och 

enkätsvaren igenom och jämfördes för att sedan analyseras och diskuteras. 

 

4.7.1 Giorgis fenomenologiska metod 

Det första av de fyra steget i metoden handlar om att läsa igenom materialet flera 

gånger. Detta med syfte att en ökad förståelse för vad som sagts och se en helhet vilket 

hjälpte mig att urskilja eventuella mönster om vad eleverna tyckte och tänkte i 

förhållande till varandra.  

Sedan innebär metoden att hitta ett tema eller en isolerbar del, en aspekt av innebörden 

av det man studerar (Allwood, Eriksson 2010:88). Innebörden i sammanhanget ser jag 

som att få fram den information av eleverna som kan bidra till en så bred insyn i elevers 

musikaliska anknytningar till ämnet musik, deras förväntningar och syn på 

musikundervisning. Min aspekt är alltså utifrån det som sagts under intervjuerna.  

Tanken med denna del av metoden var att använda denna information, innebörden av 



  
 

25 

undersökningen, som grund för kategoriseringen som har gjorts under 

databearbetningen. Intervjufrågorna hjälper naturligtvis med kategoriseringen utifrån 

vilket område frågorna är ställda från.  
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5 Resultat  
 

Nedan presenteras resultatet av enkäterna och intervjuerna uppdelat i olika kategorier. 

Här har olika meningsenheter som hjälp till att kategorisera resultatet kursiverats. 

Meningsenheterna kan vara meningar, ord eller delar som varit viktiga för uppsatsens 

frågeställningar. 

Enkätsvaren är inte lika omfattande som intervjuresultatet vilket kan bero på uteslutande 

av eventuella diskussioner eller utvecklande av frågor.   

Namnen är inte deltagarnas verkliga namn, men har tilldelats namn efter vilket kön 

deltagarna har. 

 

5.1 Enkäter 

 

Enkäterna är besvarade av tre elever i årskurs 3 på gymnasiet. Frågorna är i grunden 

identiska med intervjufrågorna men utan eventuella följdfrågor eller tydliggörande av 

frågornas innebörd.  

 

5.1.1 Fenomenet ”förväntningar” 

Att få reda på hur eleverna definierar begreppet förväntningar möjliggör en slags 

kontroll av om svaren på enkät/intervjufrågorna handlar om deras förväntningar som 

sedan kan jämföras med deras syn på undervisning. 

 

Clara menar att förväntningar är en bild man själv skapar om hur någon eller något ska 

vara. Hon förknippar begreppet med något positivt och anser att om man har 

förväntningar av något förväntar man sig att det ska bli bra. Hon lägger dock till att de 

positiva förväntningarna kan leda till besvikelse om de inte uppfylls eller blir som man 

tänkt sig. Lina tycker att förväntningar både kan vara positivt och negativt då hon tycker 

det är synonymt med att räkna med något, hon ger ett exempel: 

 
Antingen att man ’förväntar sig att Beyoncé ska komma till Stockholm’ för att hon har sagt det i en 

intervju, eller att man förväntar sig att apelsinerna på Coop är slut´ för att de är så goda (Lina). 

 

Lina ger två exempel varav det ena är förväntningar ur en positiv syn och det andra 

negativ syn.  
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Mikael skriver ”förväntningar för mig är att ha en realistisk bild för hur något kommer 

att utvecklas”.  

 

5.1.2 Elevernas val av program 

Varför väljer elever ett estetiskt program? Frågan ger svar som kan vara möjliga 

definitioner av förväntningar på utbildningen. Gemensamt för enkätresultatet är att 

intresse för musik uttrycks, utöver det är det olika faktorer som avgör deras val. Clara 

skriver: 

 
Sedan jag var liten så har jag alltid varit en så kallad plugghäst. Alltid strävat efter högsta betyg 

och varit frökens favorit. När jag då gav allting i låg- mellan och högstadiet så fick jag nog av 

allt plugg och jag kände bara för att ha roligt och få lägga tid på det jag tycker är roligt, 

nämligen musiken. (Clara) 

 

För Clara var det estetiska programmet en utväg från hårda studier blandat med 

intresset att studera hennes intresse musik. Vidare skriver hon att det den skola hon 

kom in på var den enda hon ansåg vara seriös nog och att om hon inte kom in där 

skulle hon söka andra skolor. 

 

Linas intresse existerar då hon ”alltid varit omgiven av musik”. Hon sökte sig därför 

redan i grundskolan till musiken och skriver att hon såg musiken som en självklarhet 

även om det inte är något hon vill ha som yrke i framtiden i dagsläget. 

Som Clara och Lina har Mikael stort musik intresse men poängterar även att han sökte 

programmet för att hitta andra personer med samma intresse. 

 

5.1.3 Elevernas syn på musikundervisning 

Här presenteras elevers syn på hur musikundervisningen bör se ut gällande innehåll, 

utformning och lärande. Resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna visar hur 

viktigt eleverna tycker det är med kärnämnen och andra teoretiska ämnen men är också 

överens om vilka estetiska ämnen de tycker är viktigast i utbildningen. 

 

5.1.3.1 Innehåll 

När det gäller Claras syn på innehåll inleder hon med att betona vikten av Matematik, 

Engelska och Svenska. Hon tycker att första kurserna i ämnena bör vara obligatoriska 

men att uppföljningskurserna ska vara frivilliga. Detta motiverar hon:  
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Eftersom de flesta som väljer en estetisk utbildning inom musik vill hålla på med just musiken 

så tror jag att om alla kurser skulle vara obligatoriska skulle det vara mer skolk. Väljer man 

däremot natur så vet man redan innan att det är mycket plugg, och då får man ta det för det är 

det som är meningen (Clara). 

 

Clara valde programmet då estetisk utbildning enligt henne kan vara synonym med 

mindre studietid, och att man söker programmet för intresset för den estetiska delen. 

Hon avslutar med att betona hur viktigt det är med ensemble och individuella ämnen 

som sång och instrument för möjligheten att testa dessa ämnen för att vet om man vill 

fortsätta med dem. 

 

Mikael ser också först och främst teoretiska ämnen som de viktiga: 

 
Jag tycker det är viktigt att grundläggande kurser så som historia, religion, svenska, engelska och 

matte är viktiga. Psykologi borde också ingå i programmet, samt kanske någon kurs som 

involverar ekonomi, dock går man igenom detta på samhällskunskapen. Jag tycker dessa kurser är 

viktiga eftersom man ska kunna läsa vidare till så mycket som möjligt efter examen 

 

Mikael beskriver hur viktigt han tycker det är med de teoretiska ämnena för vidare 

studier. Hans åsikter om innehållet visar även att det saknar kurser som psykologi och 

ekonomi.  

 

Till skillnad från Mikael och delvis Claras åsikter om hur viktigt det är med teoretiska 

ämnen listar Lina upp estetiska ämnen som viktiga för utbildningen: 

Musikproduktion, Ensemble, Körsång, GeMu1, Individuell sång, Estetisk 

kommunikation och Entreprenörskap. Linas motivering lyder: ”Jag tycker att dessa är 

en bra grund till framgång inom musikbranschen”. 

 

5.1.3.2 Utformning 

Utformning definieras  i uppsatsen som de olika kursernas upplägg av moment som 

behandlas, hur läraren väljer att använda lektionsmaterialet etc. Denna del ger en 

bredare inblick i elevernas åsikter om musikundervisningen. De har själva valt vilka 

kurser som de vill diskutera.  

                                                
1	Gehörs-	och	musiklära	
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Utan att nämna en speciell kurs inleder Clara med att beskriva hur viktigt det är att få 

testa olika genrer. Syftet menar hon är att få en uppfattning av vilken genre man trivs 

bäst med. Hon tycker att examinationskonserterna är bra, men anser att det inte behöver 

innebära att framträda inför en stor publik.  

 
Många tycker det är en mardröm och har inte som mål att stagefronta, därför tycker jag att 

examinationerna även skulle kunna vara i form av en mini-konsert för ensamblelärarna, det är ju 

trots allt dem som ska göra en bedömning (Clara). 

 

Vidare menar hon att det bör finnas inslag av musikteori för enklare samspel. 

 

Mikael är inne på samma linje, att det viktigaste för honom i ensemblesammanhang 

är att lära sig samspela med andra och att vad man spelar inte har så stor betydelse. 

Hans förslag på hur en ensemblelektion skulle kunna vara utformad är att 

exempelvis spela musik från olika tidsepoker för att “lära sig om den konstanta 

förändringen inom musik”. Han menar också att det ska vara mindre solmisationer2 

och mer fokus på själva teorin i kursen gehörs- och musiklära. 
 

5.1.3.3 Lärande 

Lärande är ett brett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Eleverna har svarat på 

frågorna som baseras på uppsatsens begreppsdefinition av lärande. Det handlar om hur 

man lär sig och hur den man lär sig av går till väga. 

 

Eleverna har lagt fokus på olika delar av lärande. Men Clara och Lina är tydliga med att 

det ska finnas ett samspel mellan elev och lärare. Lina lägger mer fokus på lärarens 

uppgift och hur denna bör agera. Hon skriver om hur det inte är tillräckligt med 

professionalitet eller erfarenhet hos en lärare. Läraren måste ha ”begåvningen och 

förmågan att lära ut”. Vidare beskriver Lina sin syn på lärande: 

 
Enligt mig måste kurserna anpassas till varje enskild individ. Alla ska ha samma möjlighet att 

lära sig. Kurserna bör anpassas till det verkliga arbetslivet. Jag är intresserad att lära mig saker 

jag kan ha nytta av, inte saker läraren tycker är nördintressant och irrelevant för mig och min 

framgång (Lina). 

                                                
2	En	metod	för	övning	i	att	sjunga	efter	noter	
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En anpassningsbar utlärning som ser till individens behov och är relevant för arbetslivet 

är enligt Lina en viktig del av lärandet. Läraren bör undvika att fördjupa sig på delar av 

ämnet som kan vara irrelevanta för eleven.  

Lina betonar kommunikationen mellan lärare och elev, och att kursens upplägg kan 

avgöra hur resultatet blir. Det ska finnas en dialog mellan lärare och elev om kursens 

upplägg, om det ska vara prov eller inlämningsuppgifter, om man kommer att behöva 

arbeta hemifrån eller i skolan och så vidare. Personligen tycker hon att det är bra som 

hon har det på sin skola: ”Vi får uppgifter och lektionstid till att göra dem, det som man 

inte hinner på lektionen får man till läxa nästa gång”. Detta beskriver hon som en del av 

eget ansvar som hon tycker är viktigt och bra. 

Mikael ser också till kursens upplägg som ett bästa lärandesätt. Han vill ha så lite 

prov som möjligt, men gärna större uppgifter som man har några veckor på sig 

att göra. 

 

5.1.4 ”Bra undervisning” 

Eleverna blev tillfrågade att definiera vad bra undervisning innebär för dem, som ett sätt 

att stödja deras tankar om musikundervisningens centrala delar för uppsatsen: Innehåll, 

utformning och lärande. Eleverna betonar var och en olika delar om vad som utgör bra 

undervisning. 

 

Precis som under andra rubriker av resultatet betonas bland annat vikten av relationen 

mellan lärare och elev. Clara menar att bra undervisning automatiskt skapas när lärare 

och elever är överens och är ”polare” med varandra. Hon förklarar att det lätt kan skapas 

en ”vi och dom” -känsla, men att det på hennes skola är mer neutralt vilket skapar en 

ömsesidig respekt. Tydlighet är också en faktor Clara ser nödvändig för ett bra klimat i 

klassrummet. Tydligheten om kommande kurser är extra viktigt, att vara tydlig med 

information om vad som ska göras, inlämningsdatum och när nästa moment startar. 

Detta menar Clara är ett sätt för att minska pressen på eleverna. Hon påpekar också hur 

ett ämne måste vara intressant och att det med en bra lärare därmed kan framstå som 

roligt. Det går hand i hand med Linas definition av bra undervisning där hon hänvisar 

till hennes åsikter om lärande. 

Linas syn på lärande i musikundervisning är också det som utgör vad som är bra 

undervisning. Medan Clara tycker ämnena bör vara intressanta menar Lina att de också 
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behöver vara relevanta och nödvändiga. Framför allt gäller det att läraren ser till elevens 

behov och inte väljer det läraren själv tycker är intressant då det kan bli irrelevant. Som 

hon tidigare nämnde tycker hon att undervisningen i samband med detta ska vara 

elevanpassad och att läraren ska se till specifika elevers behov för att alla ska få samma 

möjlighet att lära sig.  

Mikael är inne på samma spår, att det viktiga i det moment som bearbetas ska läras ut 

och han betonar vikten av eget ansvar som en del av hur läraren ska optimera 

undervisningen.  

 

5.1.5 Ambitioner 

Både Clara, Lina och Mikael är helt överens med att de på något sätt vill fortsätta med 

musik efter utbildningen. Men för Lina räcker det att fortsätta på hobbynivå: 

 
Musik är något jag inte kan leva utan. Jag älskar det, men bara någonting jag håller på med på 

fritiden. Självklart hade jag kunnat tänka mig att jobba inom musikbranschen, men det är ingenting 

jag vill satsa på (Lina). 

 

Claras ambitioner med musiken går upp och ner. Clara menar att hon gärna vill kunna 

försörja sig på musiken som soloartist men är osäker om det blir ett heltidsjobb eller 

inte. Hon är tydlig om att hon kommer att fortsätta att utöva musik på ett eller annat sätt 

och får se vad det leder till. Mikael svarar kort att han är intresserad av låtskrivande och 

musikproduktion och att han tänker fortsätta med det. 

 

5.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna och enkäterna har möjliggjort olika förutsättningar för eleverna. Enkäterna 

har gett eleverna i princip obegränsat med betänketid över frågorna, som de har fått 

tolka själva. Detta gjorde det möjligt att uttrycka sig i skrift vilket är lättare för en del 

och svårare för andra. Intervjuerna gör det möjligt för eleverna att få frågorna förklarade 

och har därmed skapat en bredare konversation och gett mig möjligheten att få dem att 

utveckla sina svar. Samtidigt kan eleverna sättas i situation där de kan känna att det 

krävs snabba svar då de är tvungna att svara muntligt. Eftersom intervjuerna spelades in 

tillförs eventuellt också ett stressmoment. 
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5.2.1 Fenomenet ”förväntningar” 

Eleverna förknippar förväntningar med något positivt, de talar om hur man har 

förväntningar på hur bra någonting kommer att bli. Att beskriva själva begreppet visade 

sig vara ganska svårt så för att sätta ordet i perspektiv ställdes frågan om de tycker 

förväntningar och förhoppningar är samma sak. Eleverna började då separera begreppet 

och kunde något tydligare förklara hur de definierade det. 

 

Gemensamt för Sandra och Daniel är att förväntningarna skapas av en själv, att det är en 

bild man skapar av hur någonting kommer att bli. Daniel går djupare in på hur man själv 

sätter gränser för hur förväntningarna ser ut. Han lägger ner hela sin själ i projektet: 

 
Förväntningar sätter man efter vad man själv tycker och tänker och hur mycket tid man vill lägga 

ner. Exempelvis, jag vill spela in låt med nån, så har jag kanske en förväntning att det kommer 

att gå bra. Då kommer jag gå in med en otroligt bra inställning till det och dumpa min själ till att 

skriva en bra låt liksom (Daniel). 

 

Sandra ser också förväntningar som bilder i huvudet om hur något ska vara och precis 

som den positiva tråd som har genomsyrat begreppet, i enkät- och 

intervjuundersökningar, beskriver hon hur man förväntar sig att något ska bli ”kul” eller 

”roligt”.   

 

Moa utgår från något som har hänt för att definiera vad förväntningar innebär för henne: 

”Förväntningarna var att det skulle vara bra och givande och kunna ge nåt i framtiden”.  

 

5.2.1.1 Förväntningar och förhoppningar 

För att få ytterligare klarhet i vad förväntningar innebär för eleverna blev de alltså 

ombedda att jämföra förväntningar och förhoppningar.  

 

Sandras spontana svar är att det inte är samma sak. Hon förklarar att förhoppningar är 

något man hoppas på och att förväntningar är när man tror att det bli på ett visst sätt och 

att man inte bara hoppas på det. Moa skiljer också på förväntningar och förhoppningar. 

Hon menar att förhoppningar är när något kommer att bli bra och att förväntningar är att 

något kommer bli på ett visst sätt och att det kan leda till negativa saker om de inte 

uppfylls. Daniel tvekar på om det finns olikheter mellan begreppen, men förklarar att 

förhoppningar skulle kunna vara något man hoppas på men inte vet om det blir på det 
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sättet. Till skillnad från hans tidigare uppfattning om förväntningar som skapas 

beroende på ens egen uppfattning av något, exempelvis att man tror att något kommer 

bli bra, ser han förhoppningar som ett begrepp som är mer definitivt positivt. Att man 

hoppas på att något kommer att bli bra. 

 

Samtliga menar att det är två skilda begrepp även om det råder en viss tveksamhet i 

svaren och definitionerna av begreppen är likartade. 

 

5.2.2 Elevernas val av program 

För att undersöka vilka förväntningar eleverna hade på det estetiska programmet när de 

sökte kunde ett alternativ vara att ta reda på varför de sökte. Frågan om elevens val av 

program används som definition av begreppet förväntningar på utbildningen. 

Gemensamt för eleverna är det musikaliska intresset, men att valet av utbildning inte 

alltid varit självklart för alla.  

 

Daniel studerade IT under hans första år på en annan gymnasieskola. När chansen att 

genomföra audition på hans nuvarande skola dök upp valde han att söka då han känt ett 

missnöje med IT-utbildningen. Daniel märkte att det då var rätt utbildning för honom då 

hans musikintresse var så pass stort och att hela hans familj var lika musikintresserad. 

Även om programmet är estetiskt ser han sig inte själv som en estet3. Han förklarar: 

 
Jag ser mig själv inte som en estet direkt. Jag personligen ser det inte som en estetlinje, jag ser 

det som en samhällslinje med musikinriktning. Jag tänker så här, det finns samhälle i lagidrott 

typ. Då har man samhällsämne och så spelar man fotboll typ. Här har vi samhällsämnen och 

andra ämnen, högskoleförberedande, och så och så läser man musik vid sidan om. (Daniel). 

 

Daniels syn på programmets innehåll skiljer sig från Moa och Sandras syn på 

programmets utformning. 

 

Moa har en inställning till programmet som är mer musikinriktad: 

 
Jag har alltid känt att jag vill hålla på med musik efter skolan också, alltid. Så det kändes 

jätteonödigt att söka ett samhällsprogram eller nåt. Jag hade inte mått bra av att gå på ett ställe 

där det inte fanns musik. Jag måste liksom gå något med musik. (Moa). 

                                                
3	Person	som	går	ett	estetiskt	program	på	gymnasiet	
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Moas inställning till programmet sätter de samhällsvetenskapliga ämnena i andra hand 

och valde programmet utifrån hennes behov av att utöva musik och läsa musikaliska 

ämnen. Moa hade som Daniel tidigare studerat ett år dans på gymnasiet tidigare som till 

skillnad från Daniels IT-linje också är ett estetiskt program. Sandra lät också sitt 

musikaliska intresse styra: 

 
Jag tänkte söka till samhällsprogrammet nära där jag bor. Men jag har alltid tyckt musik varit kul 

men inte trott att jag varit tillräckligt bra på det, och då vågar man inte riktigt söka till en estetisk 

linje sådär tror jag inte. Så när jag hittade denna skola vågade jag först inte söka, men sen var det 

omval och då valde jag om till det estetiska programmet. Jag ville göra något jag tycker är kul, 

inte plugga mer. Dels för att jag var skoltrött och dels för att jag visste att det var musik jag ville 

göra egentligen. (Sandra). 

 

Sandra hann alltså välja ett samhällsvetenskapligt program, men bytte i samband med 

omvalet program till det estetiska programmet. Valet gjordes utifrån musikaliskt 

intresse och ett tankesätt om en mindre del teoretiska kurser som baserades på 

skoltrötthet. 

 

5.2.3 Elevernas syn på musikundervisning 

Precis som enkätundersökningen visar intervjuerna en blandning av estetiska och 

teoretiska ämnen som eleverna tar fram som viktiga kurser i utbildningen.  

 

5.2.3.1 Innehåll 

Daniel som ser på det estetiska programmet som mer samhällsinriktat lyfter fram 

kärnämnena matematik, svenska och engelska som en bra grund för programmet 

tillsammans med individuellt instrument och ensemble. Han lägger till musikteori som 

det tredje musikrelaterade ämnet som grunden för musikundervisningen. Daniel tycker 

inte utbildningen saknar någon kurs direkt, men menar att skolans undervisning i 

entreprenörskap borde vara ett tillval från början, då den är obligatorisk första året.  

 

Moa håller med om att musikteori är ett av de viktigaste ämnena, även om hon själv inte 

tycker det är ett särskilt kul ämne. Hon ångrar dock att hon inte uppskattade ämnet mer i 

ettan och att hon nu önskar att hon då ville lära sig mer. Hon menar att ämnet kan hjälpa 

henne när hon sitter i studion och ska skriva musik eller producera musik. Hon tycker 
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att det kan vara nödvändigt när hon ska lära sig att spela en melodi efter noter eller hur 

ackord är uppbyggda, och tillägger att gehörsdelen är viktig i sammanhanget.  

I samband med att hon nämner ensemble som en annan viktig kurs, lyfter hon fram 

scennärvaro som en viktig del. ”Det är så viktigt hur man uttrycker sig, det kan göra ett 

helt framträdande”. Moa tillägger att hon tror att det är brist på arbete med uttryck på 

scen i skolorna. Precis som Daniel väljer hon individuell instrumentundersvisning som 

ett viktigt ämne generellt för elever. Hon tror det kan vara bra att utvecklas på sitt 

huvudinstrument, men att även lära sig andra instrument som en del i sin musikaliska 

utveckling. I fråga om det finns brister i utbildningen menar hon att det finns en 

kompetensbrist. Hennes musikaliska intresse innefattar DJ:ing. Enligt Moa finns det 

ingen nuvarande lärare som behärskar DJ scenen och får därför ta hjälp av andra elever 

på skolan. Hon tycker detta är ett ämne som bör tillföras i estetiska skolor.  

 

Sandra betonar precis som Daniel och Moa vikten av ensembleundervisning i skolorna. 

”Asså att spela i olika konstellationer, och inte bara ha sitt huvudinstrument, utan testa 

andra saker med. Gå utanför sin comfortzone”. Hon delar inte Daniels tankar om 

entreprenörskap, utan menar att det är ett av de viktigare ämnena. Hon tycker det är 

viktigt att ha kännedom om marknadsföring och hur man ska marknadsföra sig själv, 

veta hur man når ut till publiken etc.  

Att studera sitt huvudinstrument i den individuella undervisningen håller Sandra likt de 

andra eleverna med om. Hon gillar ämnet eftersom det är mer individanpassat och ger 

en möjlighet att utvecklas på just sitt instrument. Hon tycker det är viktigt att alla ska få 

utgå från sin egen nivå och börja på samma nivå som andra elever. Att lärarna inte 

förväntar sig något av eleven utan ser till den individuella elevens behov och utgå från 

det.  

Det hon känner saknas skulle vara mer företagande. Sandra menar att det ingår i 

entreprenörskap men borde vara en kurs för sig. Hon avslutar med att det i estetiskt 

program med inriktning musik bör ingå en musikjuridisk del som behandlar 

upphovsrätt, Stim4 och Sami5 med mera.  

 

                                                
4	Svenska	tonsättares	internationella	musikbyrå	
5	Svenska	artisters	och	musikers	intresseorganisation	
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5.2.3.2 Utformning 

Daniels exempel om kursernas utformning utgår från en musikteorilektion. Han menar 

att en inledande musikteorilektion bör innehålla grundläggande delar. Han beskriver sin 

första lektion där läraren gick igenom c-durskala som de sedan fick sjunga. Daniel 

betonar i och med detta, hur viktigt det är med att förstå samband hur man sjunger till 

noterna och att förstå samband generellt. Han menar att en lektion för honom är lyckad 

när han förstår varför saker och ting är som de är och att det inte kraven är för höga. Det 

ska gå att klara, och att det därför är viktigt med att inleda med grundläggande delar 

som diverse skalor.  

 

Moa utgår från individuellt spel och ensemble. Utformningen på de individuella 

lektionerna bör vara individanpassa. Att man får styra själv hur ”man vill bli skolad”. 

Hon känner att det kan handla om att man kanske vill spela pop/rock eller mer åt det 

klassiska hållet. I ensemble tycker hon att hennes nuvarande skola har ett bra upplägg. 

”Vi har uppspelet, och vi spelar inte i fasta konstellationer, vi byter”. Hon menar dock 

att någon form av utlärning inom ”event” i samband med uppspelet av ensemblen borde 

finnas. Det skulle kunna vara att ”nån fixar biljetter eller nån står i kassan”.  

 

Moa tycker också det är viktigt med examinationsformen uppspel. En konsert där de får 

visa vad de har övat till under och efter lektionstid. Hon tillägger att hon vill ha med 

mer ”modern” musik och refererar till genren house.  

 

5.2.3.3 Lärande 

Begreppsdefinitionen är som på enkätundersökningen. Eleverna förklarar hur de lär sig 

och hur den de lär sig av bör lära ut. Intervjun har dock gjort att samtalet tillåtit dem att 

vidare uttrycka sina tankar i form av följdfrågor. 

Samtliga elever tycker det är viktigt med alternativa utlärningsformer. De menar att 

teori kan vara förvirrande och att saker och ting bör utövas praktiskt och genom 

diskussioner. 

 

Daniel lär sig inte alls av att bara ”läsa i ett häfte”. Han menar att han inte lär sig av att 

läsa till sig kunskapen utan mer diskutera den eller utöva den. Han tycker också det är 

bra när han får skriftliga uppgifter, exempelvis i form av en ackordanalys som ska 

skrivas ut. Han återkommer till hur viktigt det är med att förstå vad det är man gör. 
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Daniel menar att det kan handla om att förstå när och i vilka sammanhang man ska 

använda vissa ackord. Han säger också att han direkt märker om en lärare tagit sig extra 

tid till att planera lektionerna för att kunna utföra momenten. Är läraren inte tillräcklig 

förberedd lyckas han inte lära ut sambandet med ackordanvändningen exempelvis 

förklarar Daniel.  

 

Moa tycker lektionen ska vara intressant. Hon håller med om att hon lär sig bäst och 

hon får testa delarna läraren går igenom själv. ”Att läraren sätter sig in i den personens 

intresse, bakar in det där, att man anpassar till eleven”. Hon tycker att allt blir roligare 

på detta sätt, när hon själv har något att relatera till.  

 

Sandra är tydlig med att praktisk inlärning är bäst för henne, att inte bara läsa till sig 

kunskapen. Hon påpekar också snabbt att lärandet inte gynnas av läxor. Hon menar att 

man ska kunna bli klar med uppgifterna på lektionen. Detta menar hon är speciellt 

viktigt när man går ett estetiskt program, då man exempelvis utövar musik eller annan 

estetisk form på fritiden.  

Även Moa anser att diskussion är en bra inlärningsform då man lära sig av andra. Hon 

menar att det aktuella ämnet blir lättare att förstå under diskussionerna.  

Precis som Moa anser Sandra att läraren måste göra lektionen intressant, speciellt alla 

teoretiska ämnen: 

 
Som historia, det kan man göra skittråkigt om man vill. Men man kan också göra det mer kul för 

alla, ha en mer levande lektion. Mardrömmen är att läraren sitter vid skrivbordet och läser en bok 

så ska man lära sig. Men man kan göra det mer levande (Sandra). 

 

En levande lektion i form av praktiska inslag anser Sandra gynna hennes lärande. Hon 

avslutar med att berätta hur hon förstärker inlärningen med att skriva ner det läraren 

säger. Hon gör detta på datorn och menar att det ger möjligheten att dela anteckningarna 

med kompisar för att få reflektioner om det är något man inte förstår.  

 

5.2.4 ”Bra undervisning” 

För att definiera vad bra undervisning innebär i uppsatsen bad jag eleverna beskriva ”en 

lyckad lektion” för att få en definition av begreppet. Syftet är precis som i 

enkätundersökningen att styrka elevernas svar på frågorna om deras syn på 

musikundervisning i förhållande till innehåll, utformning och lärare. 



  
 

38 

 

Daniel lägger upp ett scenario där man under lektionen läser någon enstaka sida följt av 

frågor om detta. ”Alla kanske får 20 minuter var att fixa det liksom och sedan har man 

diskussioner om det”. Daniel menar att diskussionerna leder till att man får olika 

perspektiv på saker och förstå andra människor. Det tycker han är ”den bästa 

utlärningen”.  

 

Moa ger en tydlig definition av hur en lyckad lektion varit: 

 
När jag känner att jag förstått, asså verkligen förstått, vad läraren har pratat om. Kanske om det 

är något praktiskt eller en teorilektion där läraren verkligen har hjälpt mig och bekräftat att du 

kan. Att shit jag förstår (Moa). 

 

Moas definition av bra undervisning har sin grund in lärarens förmåga att 

uppmärksamma om eleven förstår och informera när eleven förstått. De egenskaper 

Moa betonar hos läraren håller Sandra med om. 

 

Hon anser att läraren ska vara engagerad i form av att väcka ett intresse hos eleverna. 

Hon återkommer till individanpassning och hur undervisningen måste kännas kul för att 

undvika ”stress eller press”. Det som ska läras ut måste enligt Sandra tjäna ett syfte, 

något som kommer att användas. Detta gör att hon känner sig motiverad och menar att 

hon då blir mer mottaglig för inlärning. ”Som vissa mattegrejer vet jag att jag aldrig 

kommer ha användning för, och då lär jag mig inte heller”.  

 

5.2.5 Ambitioner 

Även om Daniel blev inspirerad av ett besök på en musikhögskola och menar att om 

han ”nån gång får tråkigt i livet” skulle kunna söka en sådan, är han inställd på att 

studera något tekniskt efter gymnasiet. ”Det är planen, men jag kommer alltid hålla på 

med musik”. Hans val av att studera på estetiska programmet med inriktning musik 

menar han var för att utvecklas musikaliskt.  

 



  
 

39 

Moas dröm är att kunna försörja sig på att arbeta som DJ. Hon vill producera eget och 

komma på en hög nivå likt Avicii6. Hon har dock funderingar på att vidareutbilda sig 

inom musikproduktion7.  

 

Sandra vill fortsätta med sitt nuvarande band och hoppas kunna leva på det. Hon säger 

dock att hon gillar att plugga och att hon kan tänka sig studera vidare men att det inte 

skulle vara musikrelaterade studier. Precis som de andra kommer hon vad hon än läser 

fortsätta med musik vid sidan om och menar att hon tycker att det är bra att det är 

högskoleförberedande om hon beslutar sig för att studera vidare. 

 

5.3 Sammanfattning och analys av resultat 

 

I resultatet av enkät- och intervjuundersökningarna kan vi se en del röda trådar som 

ibland delar sig. Det finns mönster i hur eleverna bland annat lär sig på bästa sätt och 

hur deras syn på hur bra musikundervisning ska yttra sig, men det visar också tydligt att 

eleverna började sin utbildning med olika syften och förväntningar på utbildningen.  

Elevernas resonemang kan ibland vara svåra att tyda på då det finns vissa motsägelser 

som man måste ta hänsyn till. Speciellt svårt är det när resultatet analyseras objektivt 

och utan att anta för mycket. Att definiera förväntningar som ett fenomen eller ett 

begrepp är en svår uppgift enligt de intervjuades åsikter, svaren kan lätt bli spontana och 

därmed svåra att tyda. Trots det ser man ett mönster i definitionen. Begreppet tolkas 

som positivt vilket kan medföra att den positivitet de beskriver också kan betyda att 

förväntningar, som begrepp eller fenomen, träder fram i de sammanhang där de talar 

positivt om deras syn på musikundervisning. Om detta är fallet blir det enklare att förstå 

elevernas faktiska förväntningar till deras val av program.  

 

Elevernas ambitioner visade att alla hade ambitionen att fortsätta med musik på ett eller 

annat sätt men majoriteten ville inte heller utöva det som yrke alternativt var osäkra på 

det. Om man jämför elevernas ambitioner med deras musikutbildning och musik som 

ämne med val av program stämmer det ganska bra överens. Ett par av eleverna hade 

planer på att söka eller redan sökt till samhällsvetande program och hälften av dem tog 

                                                
6	svensk	artist	och	DJ	
7	utbildning	inom	inspelning	av	musik	som	ger	kompetens	som	grundar	till	jobb	
inom	musikbranschen	
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upp kärnämnena som viktiga. Det musikaliska intresset och att utvecklas inom ämnet är 

alltså stort, men det verkar vara på en hobbynivå snarare än fokus på yrkesförberedning.  

 

5.3.1 Analys utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

Första steget i analysen av resultatet var att betrakta förväntningar som ett socialt 

fenomen utifrån elevernas egna perspektiv (Kvale, Brinkmann 2014:44). Jag själv 

försöker inte definiera begreppet eller medvetet ha förutfattade meningar av dess 

innebörd. Utifrån detta skapar jag mig en förståelse för elevernas tolkning av begreppet 

för att i sin tur försöka placera det i intervjusvaren och diskussionen.  

Efter detta har målet varit att utgå från Giorgis empiriska fenomenologiska psykologi 

(se kap. 3.2). Denna analys startade redan under databearbetningen när materialet lästes 

igenom upprepade gånger för ökad förståelse och för att binda samman det till en 

helhet. För att få struktur på resultatet isoleras vad Giorgi kallas meningsenheter. 

Meningsenheterna har utgjorts av olika delar och meningar från resultatet som ansetts 

vara särskilt relevanta och som på något sätt kan spegla frågeställningarna. 

Meningsenheterna har sedan brutits ner och kortas ner till det forskningsinriktade, en 

kondenserad meningsenhet (Wiback, 2009). Ett exempel på en meningsenhet som leder 

till en av de centrala kategorierna, musikalisk framtid, utgörs av Sandras kommentar om 

varför hon sökte det estetiska programmet: 

 
Jag tänkte söka till samhällsprogrammet nära där jag bor. Men jag har alltid tyckt musik varit 

kul men inte trott att jag varit tillräckligt bra på det, och då vågar man inte riktigt söka till en 

estetisk linje sådär tror jag inte. Så när jag hittade denna skola vågade jag först inte söka, men 

sen var det omval och då valde jag om till det estetiska programmet. Jag ville göra något jag 

tycker är kul, inte plugga mer. Dels för att jag var skoltrött och dels för att jag visste att det 

var musik jag ville göra egentligen (Sandra).  

 

Detta är alltså meningsenheten som sedan bryts ner till den, för uppsatsen, väsentliga 

och relevanta kondenserade meningsenheten det musikaliska intressets styrka.  

 

Utifrån dessa meningsenheter har kategorier jag anser vara centrala för uppsatsen 

skapats och sedan behandlats i diskussionen. Kategorierna är i stort sett spontant utvalda 

ur meningsenheterna vilket med fördel har begränsat möjligheten att göra val utifrån 

egna tolkningar eller förutfattade meningar för resultatet eller frågorna i sig.   
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Att använda fenomenologi som teoretiskt perspektiv gör det alltså inte bara enklare att 

lägga fokus på elevernas syn på hur de upplever världen och deras perspektiv på saker, 

utan även som ett sätt att ge struktur åt resultat för att enklare sammanfatta det. 
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6 Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion kring arbetets huvuddelar med resonemang om uppsatsens 

resultat och slutsats med hänvisningar litteratur. De olika delarna är till för att separera 

kategorierna men genom dem tillsammans svara på problemformuleringarna utifrån 

uppsatsens syfte.  

 

6.1 Sambandet mellan elevers syn på musikundervisning och 

förväntningar 

 

Uppsatsens frågeställningar är tänkt att utgöra basen för att ta reda på om elevers 

förväntningar stämmer överens med den aktuella utbildningen. Här diskuteras 

uppsatsens syfte utifrån frågeställningarna och resultatet. Det handlar om sambandet 

mellan varför eleverna valde att studera på aktuellt program och om verkligheten 

stämmer överens med deras förväntningar. 

 

Resultatet visar bland annat att en tredjedel av eleverna förknippar det estetiska 

programmet med mindre studerande. Clara och Sandra säger att de ”inte vill plugga 

mer” eller ”fått nog av pluggandet” (s. 21, 28). Detta skulle kunna ses som ett resultat 

av Asps (2015) åsikter om att elever väljer programmet för musikalisk utveckling 

snarare än vidareutbildning som syfte (2015:127). Likaså kan det kopplas till Scheids 

presentation av den stor del av elever som väljer programmet med musik som nöje 

(2009:71). Trots detta betonar Clara vikten av ämnena Matematik, Svenska och 

Engelska. Utan att tolka hennes resonemang för mycket kan man till viss del dra 

slutsatsen att hon utgår från att estetiska programmet med inriktning musik, innehåller 

flera praktiska kurser vilket minskar vikten av de teoretiska ämnena. Att hon ändå 

urskiljer kärnämnena som de viktigaste kan grundas i hennes egen beskrivning av 

hennes tidigare självutnämnda titel ”plugghäst”. Tilläggas bör att Sandra senare berättar 

att hon kan tänka sig att studera vidare eftersom hon ”tycker om att plugga”. De 

fenomenologiska glasögonen (Bjurwill, 1995) gör att jag inte vill anta varför hon säger 

två skilda saker, men för att vara kritisk mot metoden skulle det spontant kunna ha med 

metoden intervju att göra, spontana svar med kort betänketid. 
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Även Mikael betonar hur viktigt det är med de teoretiska ämnena, men framför allt gör 

han det i samband med vidare studier. Han tycker det är viktigt att lära sig det för att 

”kunna läsa vidare till så mycket som möjligt efter examen” (s. 23). Uttrycket, utifrån 

ett objektivt perspektiv, leder till frågan om Mikael gjort rätt val om man ser till hans 

framtidsvisioner. Ämnen som inte är direkt musikrelaterade bildar en röd tråd genom 

stora delar av arbetet där majoriteten av eleverna nämner dessa som prioriterade ämnen. 

De presenterar detta som ämnen de värderar på den skola de går på, vilket kan innebära 

att elevernas syn och delvis förväntningar på skolan åtminstone inte blivit som vissa 

delar av resultatet visar. De teoretiska ämnena och studerandet inom det finns kvar, men 

eleverna är okej med det. 

 

Elevernas ambitioner med musik är varierande. Moa vill försörja sig som DJ efter 

skolan, ett ämne hon inte har fått möjlighet att läsa i skolan. I resultatet framkommer det 

inte huruvida Moas ambitioner har varit synonyma med hennes förväntningar av skolan, 

att hon hade förväntat sig att lära sig DJ:a eller om intresset väckts under skolgången. 

Däremot nämner hon eventuella vidare studier inom musikproduktion, ett ämne som 

samtliga elever läser. 

 

6.2 Musikalisk framtid 

 

Hälften av eleverna menar att de inte tänker fortsätta med vidare studier inom musik, 

och de andra är osäkra, även om samtliga menar att musik är en del av deras liv som de 

inte vill sluta utöva. Detta resultat kan jämföras med Scheids resultat där just 50% av 

eleverna klassar musiken som ett nöje/fritid (2009:71). Scheids undersökning visade 

även på att eleverna menar att de som satsar mer teoretiska program troddes satsa på 

yrke medan de som väljer det estetiska ämnet mer skulle utveckla sig i musik i detta fall 

(2009:88-89). Detta skulle stämma överens med elevernas vilja att utvecklas på sitt 

huvudinstrument, ett ämne de genomgående nämnt som en av de viktigaste. Men 

framför allt Daniels syfte med utbildningen, att utvecklas musikaliskt (s. 33). Maria 

Karlssons avhandling från 2002 styrker statistiken med den enkätundersökning som 

visade att hälften av eleverna ville studera vidare, framför allt på folkhögskola men även 

högskola och universitet (2002:97). Karlssons resultat som visar att 90% av eleverna 

vill arbeta med musik yrkesmässigt är intressant att jämföra med denna uppsatsens 

resultat. Det som genomsyrar detta arbetet är just det att flera elever vill försörja sig på 



  
 

44 

musiken utan att nödvändigtvis studera vidare, utan mer satsa på deras band eller 

solokarriärer. I omfattning kan inte denna uppsats jämföras med Karlssons men 

skillnaderna finns ändå i elevernas musikaliska framtidsplaner. Karlssons studie är nu 

13 år gammal och visade att största delen av deltagande elever sökte utbildningen med 

syfte att studera vidare för att bli yrkesmusiker medan uppsatsens resultat visar på en 

betydligt mindre andel elever med de ambitionerna.  

 

6.3 Musikaliskt lärande 

 

Uppsatsen syfte innefattar att undersöka elevers syn på musikundervisning angående 

lärande som ett av begreppen, kanske det mest relevanta enligt eleverna själva om vi 

utgår från mängden data inom området.   

 

I uppsatsen definieras begreppet lärande som hur man lär sig och hur man lär ut. 

Läraren är oundvikligt en stor del av området och eleverna talar om just detta.  

Åsikterna om hur läraren ska lära ut och bygga upp lektioner på bästa sätt är många, 

bland annat ser vi ett mönster att praktiskt lärande är att föredra och att undervisningen 

är anpassningsbar och relevant. Eleverna tycker också de är produktiva när de själva får 

lära, exempelvis genom diskussioner. Linge (2013) visar just på hur elevernas 

kreativitet ökar när de får mer eget ansvar, vilket skulle stämma överens med deras 

resonemang om gruppdiskussioner som en bra lärandeform (2013:127). 

 

Resultatet visar inte på något missnöje på den aktuella skolans lärandesätt utan påpekar 

eller bekräftar mer att det är på det sättet de vill ha det.  

Deras resonemang kan jämföras med Scheids resultat där eleverna menar att esteter har 

en speciell relation till sina lärare. Där delar han upp elevernas tycke om hur läraren ska 

vara i två olika typer, den hängivna läraren och den ödmjuka läraren (2009:95). Den 

sistnämnda stämmer överens med den individanpassade undervisningen flera betonar är 

viktig, det handlar bland annat om en dialog med läraren om lärandeprocessen. Den 

andra typen är mer musikaliskt kompetent och stämmer överens med eleverna behov av 

att utvecklas inom ämnet, men som Lina beskriver (s. 23), och som flera av eleverna 

stödjer är att det inte räcker med professionalitet utan även pedagogisk förmåga. 

Dessutom menar Scheid att denna typ av lärare kan gå in på delar som ligger i dennes 

intresse snarare än att vara relevant för eleven (2009:95). 
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6.4 Optimal undervisning 

 

Att ställa frågan om hur eleverna definierar bra undervisning, i de intervjuades fall 

genom att beskriva en lektionssituation, gör det möjligt att se om det stämmer överens 

med elevernas syn på lärande.  

 

Resultatet visar en av flera röda trådar som förvisso presenteras ur olika vinklar men 

ändå innefattar samma huvudsak. Det handlar om lärarens roll och lärarens relation till 

eleven. Clara lyfter fram hur viktigt hon tycker det är med just lärarens relation till 

eleven, att den ska likna en kompisrelation. Lina tycker att ämnena ska innehålla 

intressanta och relevanta kunskaper, vilket även läraren (till stor del) ansvarar för då han 

eller hon utformar lektionen. Som Zimmerman-Nilsson beskriver kan dock lärarna 

begränsa sig själva genom att låta innehållet styra metoden för utlärning och lära ut 

irrelevanta delar inom ämnet, att lärarna också kan misslyckas med att ge ett 

helhetsperspektiv på lärande, skulle lärandet i sig ses som irrelevant för eleven 

(2009:117). Elevernas betoning på att det som ska läras ut ska ha relevans för eleven 

och läras ut på ett intressant sätt är alltså upp till läraren.  

Moa förstår bäst när läraren har hjälpt henne att förstå innehållet och också bekräftat att 

hon förstår det. Detta visar återigen på att i elevernas syn på musikundervisning spelar 

läraren stor roll. Det är läraren som avgör hur lektionen tolkas och mottas av eleverna 

som också på flera sätt är överens om hur lärarens roll bör yttra sig.  

Resultatet stämmer också överens med Nikolajsens (2005) undersökning där elevernas 

svar oftast anknyter till läraren på ett eller annat sätt och där eleverna menar att läraren 

bör vara lyhörd, kunnig, ha humor och ska kunna gå utanför sin professionella roll 

ibland (2005:252). Även Linge (2013) visar vikten av lärare, bland annat när det gäller 

struktur i undervisningen men också lärarens förmåga att leda lektionen på ett sätt som 

gynnar eleverna. Läraren kan alltså gynna lärandet och elevernas kreativitet, men också 

motverka den genom att begränsa eleverna (2013:135). 
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6.5 Metoddiskussion 

 

Förutom den metoddiskussion som behandlats tidigare (se kap. 4.6) kan det vara värt att 

diskutera nuvarande metoder ytterligare samt eventuella alternativa metoder som kan 

vara till fördel eller nackdel för uppsatsen. 

 

Som tidigare nämnt var tanken med uppsatsen och metoden kvalitativa intervjuer att går 

in mer på djupet av elevernas egna tankar om musikundervisning och förväntningar. 

Den litteratur som behandlats i och inför uppsatsen har alla samma syn på metoden, som 

visar att den är lämplig för just detta ändamål: 

 
Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så ska man göra en 

kvantitativ studie. Om frågeställningarna däremot gäller att förstå eller hitta mönster så ska 

man göra en kvalitativ studie (Trost, 2010:32) 

 

Intervjun, framför allt den kvalitativa, är en av de metoder som används mest frekvent i 

examensarbete i lärarutbildningen. Anledningen är att den ofta ger intressanta resultat om t ex 

elevers attityder, förkunskaper, värderingar och intressen (Johansson, Svedner 2010:30) 

 

Därför ifrågasätter jag inte metoden i sig. Däremot finns det som tidigare nämnts olika 

typer av intervjuer och olika sätt dessa kan vara utformade på. Det kan handla om 

enskilda intervjuer, gruppintervjuer, djupintervjuer etc. Ska intervjuerna vara 

strukturerade, halvstrukturerade eller semistrukturerade? Olika intervjuer har olika 

egenskaper. Försöket att göra djupintervjuer kan tyckas ambitiöst under ett arbete som 

detta med relativ kort tidsram. Djupintervjuer ska innehålla ett visst relationsskapande 

innan, de ska vara djupare och öppnare än andra intervjuformer (Stukát 2011:44). När 

de halvstrukturerade (eller semistrukturerade) intervjuerna innefattar detta blir de 

djupintervjuer. Detta användes till den grad som kändes rimlig men eftersom de inte 

kändes riktigt genomförbara under denna period kanske gruppintervjuer varit mer 

lämpliga? Gruppintervjuer var ett alternativ men kan även det innebära svårigheter i 

transkribering framför allt ur ett tidsperspektiv, men även för att irrelevanta diskussioner 

kan ske mellan informanterna.  

 

De metoder jag har någon som helst erfarenhet eller bekantskap med är intervjuer, 

observationer och enkäter. Observationer hade inte tjänat något avgörande syfte i denna 
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undersökning då jag undersöker elevers tankar om något. Nog för att gester eller 

beteende skulle kunna avslöja vissa känslor om något ger det inte alls mig den 

information jag behöver i sammanhanget. Därför var enkäter ett sätt att nå ut till fler på 

ett sätt som gör det enklare att genomföra arbetet men också för att ge ett alternativt sätt 

att beskriva elevernas tankar om ämnet samt att öka arbetets reliabilitet. Valet känns rätt 

om man utgår från de tre alternativen, men det kan finnas alternativa metoder som jag 

än inte är bekanta med som skulle kunna gynna undersökningen, men troligtvis 

alternativ till de redan använda metoderna.  

 

Sedan är det urvalet och dess storlek som skulle kunna utvecklas på något sätt för att 

göra undersökningen bredare eller mer korrekt och därmed öka reliabiliteten och göra 

undersökningen mer omfattande. Om det sedan skulle gynna resultatet på något sett vet 

jag inte. Urvalet (se kap. 4.3) gjordes utifrån olika faktorer som jag anser var rätt för 

uppsatsen. Undersökningen i sig skulle dock kunna utvecklas och ta olika riktningar. 

Bland annat skulle en möjlighet kunna vara att jämföra olika skolor och olika elever på 

dessa skolor. Det skulle kunna bidra till en större förståelse för elevers tankar beroende 

på skola och ge stärka läsarens förtroende för uppsatsen förutsatt att ett mönster bildas.  

 

6.6 Sammanfattning av diskussion  

 

Stort fokus ligger på musikalisk utveckling i frågan om elevernas val av program. Av 

litteraturen, resultatet och diskussionen att döma kan detta ses som naturligt. Elevernas 

syn på musikundervisning har tydliga mönster gällande lärarnas betydelse, programmets 

kursinnehåll och hur kurserna genomförs. Det är svårt att konkretisera vad det 

egentligen var som gjorde att eleverna gjorde sina aktuella val, men man kan ana en viss 

tveksamhet i valen som eventuellt kan grundas i brist på kunskap om programmets 

innehåll och deras tveksamhet i framtida planer. Intresset för de teoretiska kurserna kan 

möjligen ifrågasätta elevernas val av program. De teoretiska ämnena väger starkt och 

uppfattas av eleverna som de högskoleförberedande snarare än de musikinriktade 

ämnena. Elevernas intresse för musik verkar vara anledningen för att samtliga kommer 

att utöva det i framtiden om det så är i band, enskilt utövande eller yrkesmässigt.  

 

Intressant att återkomma till är även uppsatsens frågeställning om varför elever väljer att 

studera på det estetiska programmet, detta som ett sätt att urskilja deras förväntningar. I 



  
 

48 

sammanfattning av resultatet (se kap 5.3) nämner jag hur det talas om förväntningar 

som något positivt och att det kan innebära att elevernas positiva syn på 

musikundervisning kan vara synonymt med förväntningar i sammanhanget. Det skulle 

innebära att exempelvis kärnämnena, ensemble och musikteori, som framför allt är 

elevernas favoritämnen, är vad eleverna förväntade sig av utbildningen.  
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7 Sammanfattande avslutning 
 

Elevernas förväntningar och syn på undervisning betraktas generellt som positiva delar 

av deras erfarenheter fram till tredje året på estetiska programmet i gymnasiet. Deras val 

kan man säga baseras på erfarenheter innan gymnasiet i form av musikaliskt intresse. 

Man kan, med viss försiktighet, dra slutsatsen att deras vilja av musikalisk utveckling 

ledde till det estetiska programmet, tillsammans med den aktuella skolans popularitet 

och eventuella framtida yrkesplaner. Trots delade meningar om de musikrelaterade 

målen efter gymnasiet finns en överenskommelse att det musikaliska intresset kommer 

att fortsätta spela stor roll i deras liv. Utifrån litteratur och resultat kan man ana en brist 

på kunskap om programmets innebörd angående dess högskoleförberedande syfte. 

Samtidigt framkommer tydliga tecken på att kärnämnena är av stor vikt och kan komma 

att spela roll för eventuella fortsatta studier utanför ämnet musik. 

 

Lärandet visar sig vara ett ämne där eleverna har flera och likartade åsikter. Konstatera 

kan vi göra att lärarnas roll spelar stor roll i både lektionsutformning och elevernas 

inlärningsförmåga, vilket också stämmer överens med den litteratur från Scheid (2009) 

och Karlsson (2002) som delvis ligger till grund för arbetet där eleverna har liknande 

åsikter. Praktiska inlärningsformer genomsyrar ämnet och eleverna tycker att de lär sig 

bäst om de själva får utöva det som innehållet behandlar. Musikteori och gehörslära är 

ett av de ämnen där brist på intresse har framkommit och skulle enligt eleverna därför 

gynnas av praktiska delar då de föredrar den sortens inlärning. Ett annat moment är 

diskussioner och moment där eleverna får ta del av varandras erfarenheter och 

tolkningar av ämnesinnehållet. När eleverna förstått innehållet, fått behandla det 

praktiskt och när deras åsikter om lärarens roll visar sig närmar vi oss elevernas 

definition av bra undervisning. 

 

Elevernas faktiska inställning till hur deras förväntningar har realiserats i deras 

nuvarande undervisning är svår att fastslå. Kanske krävs mer konkreta frågeställningar? 

Jag vill ändå tro att de frågor eleverna har fått ta hänsyn till har genererat en bredare 

diskussion än om de begränsats till mindre områden som blir mer av ”ja och nej” natur. 

Spekulationerna om slutsatsen kan vara den positivitet diskussion och analys tidigare 

tagit upp, att deras positiva syn av de kurser de lyft fram kan ses som deras 

förväntningar av programmet. Anledningen skulle vara att de ämnen elever talar positivt 
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om skulle kunna vara synonymt med deras förväntningar. Eftersom elevernas syn på 

musikundervisning är positiv, då det görs jämförelse mellan deras syn utifrån deras 

aktuella undervisning, kan man se ett mönster av tillfredsställelse. Deras nuvarande 

utbildning går alltså tillväga på ett liknande sätt som elevernas generella åsikter om 

musikundervisning. Detta kan dock vändas på och ses som att eleverna i själva verket 

utgått från deras nuvarande undervisningssätt när de svarat. Hur det än är genomsyras 

resultatet av en positiv inställning till deras syn på musikundervisning och hur den ser ut 

idag för eleverna. Elevernas definition av förväntningar följer samma positivitet och 

agerar som det fenomen som hjälper till att förstå deras resonemang kring 

frågeställningarna. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

 

Möjligen råder det förvirring kring elevernas medvetenhet kring val av program, 

åtminstone om man ska utgå från denna studies resultat. Det kan vara värt att vidare 

undersöka vilka generella uppfattningar elever i nionde klass har av gymnasiets olika 

programval, antingen inom musik eller andra ämnen.  

Det kan också vara nyttigt att undersöka specifika ämnen som ingår i estetiska 

programmet och hur utformningen ser ut där. Undersökningen skulle kunna ha som mål 

att undersöka brister eller poängterar möjligheter eleverna skapar under kursen. Detta 

kan medföra en större förståelse för eleverna kring de ämnen som de framför allt är 

intresserade av i utbildningen, då det är tydligt att det finns delade meningar om 

ämnena. 

Till sist tror jag det kan vara givande att se lärarens perspektiv på ämnet. Hur ser lärarna 

på elevernas reaktioner kring det lärarna går igenom? Hur väljer lärarna innehåll och 

vad är målet med lektionerna? Att undersöka om lärarnas åsikter faktiskt 

överensstämmer med elevernas kan vara intressant för vidare utveckling av den 

nuvarande musikundervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjumall 

Vad vill jag veta? 
 

• Ur en fenomenologisk utgångspunkt (objektivt och utan antagande, se saker 

utifrån elevernas perspektiv, hitta gemensamma förbindelser etc.) få reda på 

elevers syn på hur en musikutbildning på estetiska programmet bör vara 

utformad och vilka förväntningar de hade när de sökte. 

 

Hur ska jag fråga? 
 

• På ett sätt djupintervjuer möjliggör. Skapa en relation genom att samtala allmänt 

innan, får deltagaren att känna sig bekväm, och ”hjälpa” deltagaren att utveckla 

om det blir för korta svar utan att leda deltagaren på något sätt.  

Exempelvis: ”Stämmer det att du menar så här”, ”kan du utveckla” osv. 

 

Intervjufrågor/Enkätfrågor 

 

Inledande fråga: Vad innebär begreppet förväntningar för dig? 

 

1. Varför sökte du dig till ett estetiskt program med inriktning musik? 

 

2. Hur tycker du en gymnasial musikutbildning ska se ut gällande: 

 

Innehåll (vilka kurser du tycker ska ingå i programmet, det kan vara 

sådana som ni redan har, eller sådant ni vill lära er som inte ingår 

som kurs). Varför tycker du att just dessa kurser är viktiga?  

 

Utformning (kursernas upplägg, ex: vilka moment som bör ingå i 

ensemble, teori etc. ) 



  
 

II 

 

Lärande (hur kurserna ska läras ut av lärare och hur ni vill lära er 

ämnet.) Teorilektion? 

 

3. Vad har du för ambitioner med musik (framtida yrke, 

fritidsintresse)? 

 

4. Vad innebär bra undervisning för dig?  

 

 

 

 

 
 

 


