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Abstract 

Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32%             

enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen           

ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. Tidigare forskning visar              

att en utbildningsnorm växt fram i den svenska skolan i linje med så kallade rätta               

gymnasieval. I denna uppsats har gymnasieelever från ekonomiskt samt estetiskt program,           

genom fokusgruppsamtal som metod, fått berätta om hur de tror att deras omgivning och              

bakgrund kan ha format deras syn på estetiskt gymnasieprogram och musik som yrke.             

Eleverna märker enligt dem själva denna förändring i söktrycket. Ett av de viktigaste             

resultaten är att gymnasieeleverna som medverkade i undersökningen har en svag bild av             

vilka yrken som ryms inom musikbranschen. Resultatet tyder även på att det estetiska             

programmet präglas av lågt anseende, och ett generellt rykte att vara lättare än andra              

gymnasieprogram, och att detta lockar mindre ambitiösa elever som helst vill ha roligt under              

gymnasietiden. Detta skulle enligt respondenterna bygga på tron om att utövande av en             

kulturell hobby på skoltid inte stimulerar till lärande på samma sätt som ett             

gymnasiegemensamt ämne. I analys- samt diskussionskapitlen kommenterar jag resultaten         

med hjälp av tidigare forskning samt Bourdieus teorier om kapital och habitus. Dessa teorier              

används för att studera de typer av kapital respondenterna värderar högt respektive lågt, samt              

deras livsbakgrunders påverkan på deras val. 
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1. Inledning 
 
De senaste åren har den svenska gymnasieskolan präglats av prioriteringsmässiga          

omkastningar baserat på de ansökandes intressen. Sedan 2011 ligger den av Alliansen            

instiftade reformen Gy 2011, som ersättare till Lpf 94, till grund för den svenska              

gymnasieskolan, och från samma år har antalet ansökningar till de estetiska programmen            

successivt blivit färre. Faktum är att inget högskoleförberedande gymnasieprogram idag          

lockar så mycket färre elever än för fem år sedan. Söktrycket till det estetiska programmet har                

sedan år 2011 sjunkit med drygt 32% fram till år 2016. Samtidigt har dock den svenska                

musikmarknadens intäktsutveckling ökat med hela 43%. Syftet med denna uppsats är att            

studera och tolka det minskade intresset för estetiska gymnasieprogram bland svenska           

gymnasieelever. Framförallt ämnar undersökningen stärka förståelsen för varför denna         

utveckling sker trots att musikmarknaden i stort ger bättre ekonomisk utdelning år för år,              

samt försöka urskilja generella tankar hos gymnasieelever kring deras, samt deras           

föreställningar om omgivningens uppfattningar kring musik som yrke. 

 

2. Frågeställning 
 
Problemområdet varför söktrycket vid estetiskt gymnasieprogram sjunker samtidigt som         

tillväxten i svenska musikbranschen ökar har avgränsats till två fokusgruppsamtal med elever            

som går sista året på musikestetiskt, respektive ekonomiskt gymnasieprogram, med          

frågeställningarna. 

 
1. Hur berättar elever vid musikestetiskt samt ekonomiskt gymnasieprogram om att          

söktrycket till gymnasieskolans estetiska program sjunkit? 

2. På vilket sätt kan denna utveckling kopplas till svenska gymnasieelevers och deras            

omgivnings syn på musik som yrke? 
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3. Tidigare forskning 

 

Jag formulerar problemområdet i termer om att söktrycket till estetiskt gymnasieprogram           

sjunkit samtidigt som musikbranschen under samma period har ökat ekonomiskt. Till grund            

för min undersökning ligger Skolverkets statistik över gymnasieskolans söktryck mellan åren           

2011-2016 . Här syns söktryckets förändring över den specifika tidsperiod jag avgränsar mig            1

till i denna undersökning, med en sänkning för estetiska programmet, samt en ökning för              

ekonomiska programmet . Nedan följer delar av problemområdet som har såväl sociologiska           2

som statistiska anknytningar och angränsningar till min specifika undersökning. Jag har delat            

in den tidigare forskningen i två olika teman, ett som behandlar forskning och information              

kring det estetiska gymnasieprogrammet och skolungdomars gymnasieval, samt ett strikt          

statistiskt och analytiskt sådant kring musik som sysselsättning och yrkesbransch, på vilket            

den slutgiltigt insamlade datan kring mina respondenters framtidsutsikter bygger. 

 

3:1 Estetiska gymnasieprogrammet och gymnasieval 

 

Det som idag är det estetiska gymnasieprogrammet har sedan mitten av 1900-talet genomgått             

ett antal olika reformer. Jonathan Lilliedahl skriver sammanfattat om hur den estetiska            3

gymnasieskolan fick en tvåårig musiklinje på prov vid fem gymnasieskolor, enligt önskemål            

från berörda elever . 1976 års gymnasieutredning föreslog ett estetiskt program som tillägg            4

till den befintliga musiklinjen, vilket skulle vara uppbyggt av de fyra falangerna musik, dans,              

bild och form, samt drama. Detta kom inte till att bli del av läroplanen, men idéerna levde                 

kvar. Estetisk verksamhet tog sin plats som gymnasiegemensamt ämne i 1994 års läroplan ,             5

vilken även låg till grund för det estetiska programmet som det kommit att se ut idag. Vid                 

1 Skolverket. (2016) 
2 Se figur 1. 
3 Lilliedahl, J. (2013) 
4 “Önskemål om en yrkesmässigt betonad musikutbildning med möjlighet till mera specialiserade studier i musik 
samtidigt som linjen skall kunna utgöra grund för fortsatta studier utanför den musikaliska sektorn”  (SOU 
1981:96 sid. 270) 
5 Lpf 94 

4 



 

införandet av 2011 års gymnasiereform , GY 2011, och baserat på 2008 års            6

regeringsproposition togs estetisk verksamhet bort som gymnasiegemensamt ämne, på         7

inrådan från det årets gymnasieutredning. Regeringspropositionen gick dock emot inrådan          

om en omstrukturering av det estetiska programmet, och programmet behölls i sin dåvarande             

form. 

 

Karl Asp publicerade år 2015 en kvalitativ studie om gymnasielärares syn på            

ensembleundervisning inom estetiskt gymnasieprogram . Fyra gymnasieskolor i       8

Stockholmsområdet stod som modell för fokusgruppsamtal och observationer, och i samtal           

med musiklärare kunde Asp dra slutsatser gällande deras syn på skolornas lärandeobjekt och             

deras förväntade pedagogiska metoder: Det allmänna idealet om lärande anpassat efter           

elevers och lärares uppfattningar kring estetiska normer är här mer eller mindre utbytt mot ett               

mer flexibelt sådant. Han menar att fokus inte fästs vid lärandemålen utan istället vid              

elevernas färdighetsnivå. Musiklärarnas bild är alltså att deras pedagogik hämmas av att            

undervisningen måste anpassas till deras uppskattningar av elevernas rådande         

behärskningsnivå. Detta lämnar den kunskapsutvecklande aspekten som sekundär . Jag anar          

ett samband mellan detta resultat och mitt problemområde, då det finns tydliga problem i hur               

estetisk undervisning fungerar i svenska gymnasieskolan, och att detta kan ha gjort sig såpass              

medvetet hos eleverna att det bidrar till minskat intresse för programmet. 

 

Hjort, Hjärpe och Panicans studie “Säkra kort och öppna dörrar” tar upp det som beskrivs               9

som en utbildningsnorm i det svenska studie- och arbetslivslandskapet. Författarna behandlar           

de senaste decenniernas gymnaiseelevers utökade valmöjligheter, som i sin tur ställt nya krav             

på grundskolerepresentanters stöd- och förberedelsearbete. Syftet med denna studie var att           

undersöka huruvida grundskolans informations- och stödarbete motsvarar förväntningarna        

som utvecklats allteftersom gymnasieskolan reformerats mot en friare marknad genom          

1990-talet. Studien genomfördes metodologiskt genom intervjuer av representanter från         

grundskolemiljöer, såsom rektorer och studie-/yrkesvägledare. Man utgick från en normteori          

och analyserade intervjumaterialet enligt komponenterna vilja och värderingar, system och          

6 Skolverket. (2011b) 
7 Regeringsproposition 2008/09:199 
8 Asp, K. (2015) 
9 Hjort, T, Hjärpe, T & Panican A. (2014) 
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möjligheter, samt kunskap och kognition. Det empiriska materialet som analyserades pekade           

på att en utbildningsnorm i linje med “rätta gymnasieval” växer fram inom svensk             

utbildningsmiljö, och tyder även på en förlängning av den ursprungliga bilden av            

yrkesprogram som en sekundär utbildningsmodell, som numera även ter sig vara en            

uppfattning bland eleverna själva. Studien belyser hur eleverna ofta kopplar gymnasievalet           

till framtidsönskan, utan vidare tanke på utbildningens relevans i förhållande till           

arbetsmarknadens efterfrågan. Motståndet till tanken om en skola som en förlängning av            

samhället, och sorteringen av elever inför potentiella yrkeskarriärer, tycks i samverkan med            

synen på yrkesprogram som sekundära utbildningar ha utvecklats mot att fler och fler väljer              

de breda högskoleföreberedande programmen för att skapa sig en så ljus framtid som möjligt.              

Jag återkommer i metodavsnittet till hur ungas syn på yrkesprogram är relevant för min              

undersökning.  

 

Panican lade även år 2015 fram en rapport för forskningsföretaget Ratios räkning gällande             

utomstående inverkan på grundskoleelevers gymnasieval . Panican undersökte ungdomars        10

gymnasiala utbildningar i förhållande till arbetsmarknadens efterfrågan. Han menar att          

matchningen mellan ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadens svårigheter att hitta rätt         

kompetens är hetrogen. Studiens syfte var att studera elever i grundskolan och deras             

inställning till gymnasieskolans teoretiska samt högskoleförberedande program. 

Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer som genomfördes i fem         

studieresultatsmässiga, och socio-ekonomiskt spridda kommuner i Skåne. Urvalet gjordes         

nogrannt baserat på Sveriges Kommuner och Landstings statistik över skånska kommuners           

studieresultat bland niondeklassare. En av de tydligaste och viktigaste slutsatserna som dras i             

undersökningen är det faktum att kompisars inflytande är den viktigaste faktorn när det             

kommer till gymnasieval, medan lärare, studievägledare och andra utbildningsmässiga         

auktoriteter har en mer marginell påverkan. Tecken på denna upplevda ytterlighet hos            

högskoleförberedande program visas också i elevernas sätt att uttrycka sig nedvärderande           

gentemot yrkesprogram, medan de teoretiska programmen anses vara för de mer           

studiemotiverade. Även de yrkesinriktade eleverna delar denna uppfattning. 

 

10 Panican, A. (2015) 
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3:2 Musik som yrke och i samhället - statistik och analys 

 

Mikael Börjesson från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi vid Uppsala          

universitet har skrivit rapporten Rummet av kulturvanor: En fördjupad analys av 2014 års             

SOM-undersökning för Myndigheten för Kulturanalys räkning . Rapporten analyserar de         11

tabeller över svenska kulturvanor som framlagts över år 2014, och fokuserar på att genom ett               

anknytande till Bourdieus teori om kulturellt kapital försöka åskådliggöra samband mellan           

social status och kulturkonsumtion. Han utgår från ett antal frågeställningar och svar satta i              

kategoriskt system gällande svenskars kartlagda besök vid kulturella institutioner, såväl som           

eget kulturutövande. Undersökningen utgår från fyra övergripande kategorier med flertalet          

underordnade kulturfenomen. Författaren strukturerar sitt analyserade material i så kallade          

“mångdimensionella rum”, enligt en multipel korrespondensanalys . I sin konklusion påpekar          

Börjesson hur tydlig mycket av den statistiska faktan är. Exempelvis är höginkomsttagare och             

högutbildade överrepresenterade gentemot låginkomsttagare och lågutbildade i det        

finkulturella rummet, och framförallt unga tenderar att vara mer kulturellt aktiva. Bourdieus            

tes om kultur som social struktur anses i den här rapporten vara applicerbart på det svenska                

samhället, dock med en motsägande faktor som säger att statistiken som analyserats byggs på              

grova kulturella indikatorer, och inte kan sägas vara tillräckligt djupgående för att säga             

mycket om skillnaderna mellan kulturella och ekonomiska fraktioner. Då jag i min            

undersökning väljer att använda Bourdieus teori om kulturella kapital som teoretiskt redskap            

anser jag denna rapport symbolisera hur teorin kan vara applicerbar på det svenska samhället              

för att urskilja kultur som en social fråga. 

 

Samtidigt som ungdomars intresse för gymnasial musikutbildning tycks minska drastiskt har           

svensk musikmarknads intäkter ökat på flera plan. I en rapport från Musiksverige framlades             

statistik över den svenska musikmarknadens utveckling över en femårsperiod . Syftet var att            12

kartlägga hur intäkterna för svensk musikindustri utvecklats och förändrats från år 2009 till år              

2014. Rapporten använder sig av blandad statistik från Statistiska Centralbyrån, av           

kunskapsföretaget Volante rapporterad SCB-baserad statistik samt statistik framlagd av         

11 Börjesson, M. (2014)  
12 Musiksverige. (2016) 
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Tillväxtverket. Denna sorts blandning av statistik kan vara förödande ur          

trovärdighetsperspektiv, då statistikrapportering är lätt att manipulera för att bevisa en           

ståndpunkt, men då Tillväxtverket samt Statistiska Centralbyrån är nationella/statliga         

myndigheter under Näringsdepartementet respektive Finansdepartementet är statistiken       

relativt lätt att kontrollera, och trovärdigheten rent faktamässigt kan därmed stärkas. 

Statistiken som rapporteras tyder på ett stadigt lyft för den svenska musikmarknaden de             

senaste åren, både sett till rena intäkter, samt i förhållande till den totala exportmarknaden.              

Man avgränsar här den total omsättningen i tre fält som i sig representerar             

musikbranschmässiga inkomstbringare. Upphovsrättsliga intäkter, vilka genereras när musik        

framförs offentligt, intäkter för inspelad musik som säljs eller strömmas, samt           

konsertintäkter. Detta innefattar alltså en stor del av musikbranschens verksamma aktörer,           

exempelvis från musiker och artister, via studiotekniker och producenter, till          

konsertarrangörer och liveljudstekniker. Dessa är yrkesgrupper som alla kan dra nytta av            

musikalisk eller ljudteknisk utbildning, och är alltså relevanta för min undersökning kring            

estetiskt gymnasieprogram. Musikmarknadens totala ökning från 2011 till 2015 var från 3,3            

miljarder kronor till 4,8 miljarder kronor, alltså en ökning med 43% , och exportmarknadens             13

intäktsutveckling tog ett steg från 859 miljoner till 1,7 miljarder kronor under samma period,              

en ökning på hela 98%. Båda följer ett gemensamt positivt mönster. Man kan med hjälp av                

denna rapport hävda att musikmarknadens intäkter ökar generellt, efter den stora           

intäktsminskningen under den föregående femårsperioden . Samtidigt som intresset för         14

utbildning inom musik minskar, börjar alltså musikbranschen hitta sätt för att öka intäkter,             

samt stärka sin relevans inom svenskt näringsliv vilket i sig kan vara intressant för              

exempelvis samhällsekonomiskt motiverade entreprenörer utan egentligt musikintresse. Detta        

fenomen kommer jag att ta tillvara på i min undersökning, kopplat till elevers framtida              

yrkesideal. 

 

Föregångaren till Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöfonden, kom år 1989 med en         

sammanfattning kallad “Musik som yrke” och diskuterade arbetsvillkor för musiker. Enligt           15

denna text fanns under tidigt 70-tal gissningsvis 20 000 yrkesmusiker i Sverige, varav 5 000               

13 Se figur 2. 
14 Ifpi. (2016)  
15 Arbetsmiljöfonden. (1989) 
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ansåg musik vara deras huvudyrke. Om sanningshalten i denna gissning är hög skulle det              

isåfall ligga relativt korrekt i fas med de dryga 4 000 musikskapare som enligt Volantes               16

rapport Sysselsättning i musikbranschen var anslutna till musikbranschmässig sysselsättning         17

år 2011, alltså en relativt liten minskning över en 40-årig period. 

 

En av de kanske mest grundläggande teserna för det minskade intresset för estetiska program              

kan anses vara att musik helt enkelt inte lockar unga människor som tidigare. Bossius och               

Lilliestam berör fenomenet kring ungas musikintresse på ett intressant sätt. De belyser            18

musik som något svårt, prestationskrävande och något som inte passar alla. I studien             

presenteras exempel på hur musik som utövande är vanligt i unga år, men lätt byts ut eller                 

överges i tonåren. Detta är relevant sett till en generell bild av musik som en social fråga.                 

Man presenterar tankar om hur personer som blivit inskolade i musik och har musiker i               

familjen kan se musicerande som någonting självklart, glädjefyllt och kravlöst , och därmed            

ha ett större musikaliskt självförtroende. I kontrast till detta visas också exempel på hur              

bristande förmåga, bristande tålamod, konkurrens och andra negativa upplevelseaspekter kan          

få personer att tidigt sluta med musik. Den senare tanken är befogad när man ser på hur                 

kommunala musik- och kulturskolor de senaste åren har haft omkring 360 000 elever per år,               

medan de estetiska gymnasieprogrammen samt yrkestillfällen för musiker, som tidigare          

nämnt lockar mycket färre. Eftersom många slutar med musikutövande till följd av de ovan              

nämnda negativa upplevelseaspekterna, och med hänsyn till de ofta återkommande reglerna           

kring hur gammal man får vara för att få gå i kommunal kulturskola, är det föga förvånande                 

att musikutövandet minskar bland tonåringar, och därmed kanske också intresset av att sikta             

mot en musikalisk utbildning. 

 

Sammanfattat kan man hävda att den statistiska faktan i sig är central för mitt              

undersökningssområde. Det är därifrån min undersökning bör utgå, och det är förklaringar till             

dessa statistiska fenomen som i sig är intressanta. Sociologiska studier kring utbildning,            

yrkesval och allmän samhällskultur fungerar i min undersökning som hållplatser att testa            

mina teoretiska verktyg ifrån, baserat på mina empiriska utfall.  

16 I begreppet ingår artister, upphovsmän, musiker. 
17 Sternö, J & Nielsén, T. (2014)  
18 Bossius, T & Lilliestam, L. (2011) 
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Nedan följer två figurer som illustrerar hur söktrycket till estetiskt respektive ekonomiskt            

gymnasieprogram har förändrats, samt hur den procentuella utvecklingen sett ut för det            

estetiska gymnasieprogrammet och den svenska musikbranschens ekonomiska intäkter. 

 

 

Figur 1: Söktryck till estetiskt samt ekonomiskt gymnasieprogram år 2011-2016 

 

 

Figur 2: Svenska musikbranschens respektive estetiska programmets procentuella utveckling år 
2011-2016 
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4. Teori 
 
Bourdieus teorier om kapital och habitus är de centrala redskapen jag kommer att använda för               

att analysera fokusgruppsamtalen med respondenterna.  

4:1 Kapital 

Det Bourdieu benämner som kapital kan innefatta ekonomiskt, såväl som kulturellt kapital,            

som i samband med värderingar i samhället bidrar som en betydande faktor för människors              

placering i det sociala rummet . Teorin om kapital innefattar termen socialt kapital , vilken             19

syftar till de tillgångar som växer ur individkontakter mellan människor med olika            

färdigheter. Broady lyfter fram Bourdieus syn på hur en examen i sig inte behöver innebära               

en socialt lyckosam livsbana, eftersom social framgång och yrkeskarriär förutsätter löpande           

stöd från kontakter såsom studiekamrater, vänner och släkt . Begreppet kan även tillämpas            20

för att studera relationer mellan institutioner, och med andra ord kan jag ta vara på detta när                 

jag hanterar respondenternas syn på hur deras sociala kapital kan ha påverkat deras             

gymnasieval, eller hur deras gymnasieval utifrån deras synvinkel kan komma att påverka            

deras sociala kapital i framtiden.  

4:2 Habitus 

Habitus är ett av Bourdieu frekvent använt uttryck, som av Broady förklaras som system av               

dispositioner . Det syftar till att i ett socialt fält sammanställa och organisera dessa             21

individuella dispositioner . Systemen i sig figurerar kring hur vi människor formas av vårt             22

tidigare levda liv, med allt som hör till. Det kan exempelvis handla om hur vår uppväxt och                 

våra sociala erfarenheter kan forma våra tankar och handlingar i framtiden. Habitus i sig              

ligger nära kapitalbegreppet, och Bourdieu förklarar det som att habitus är en av kapitalets              

många former. Eftersom han hävdar att kapitalbegreppet i sig kan liknas vid tillgångar med              

samhällsmässigt värde, och att habitus, om marknaden tillåter, kan anses som ett eget kapital.  

 

19 Bourdieu, P. (1996) 
20 Broady, D. (1991) 
21 Broady, D (1991:225) 
22 Bourdieu, P. (1993) 
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5. Metod 

 

Den moderna fokusgruppintervjun dök enligt Ahrne och Svensson upp under 1940-talet som            

en metod för att undersöka folkets syn på andra världskrigets propaganda . Wibeck beskriver             23

det som att gruppintervjun redan existerat under 20-talet, men utvecklades till den typ av              

fokusgruppsamtal som används idag när Robert Merton och Paul Lazarsfeld genomförde           

gruppintervjuer i ett samhällsvetenskapligt försök att samla lyssnares tankar kring direktsänd           

radio under förkrigstiden. När Merton insåg att intervjuaren ställde väldigt ledande frågor            

omstrukturerades metoden till mer av en diskussion mellan respondenterna. Under resten av            

andra världskriget användes metoden flitigt av forskarparet inom propagandautvärdering, och          

kom till sin fulla rätt som forskningsmetod efter publiceringen av The Focused Interview år              

1956 . Denna typ av fokuserade undersökningar har visat sig bli ett användbart verktyg för              24

modern kvalitativ forskning. Enligt Wibeck är en fokusgruppintervju att betrakta som ett            25

gruppsamtal, alltså en diskussion med fler än två personer. Grunden i detta är att samtalet inte                

är dyadiskt , utan en delad diskussion med flera talare som kan fördela ordet och peka ut                26

andra talare under diskussionens gång. Man kan dock göra kopplingar till dyadiska strukturer             

inom gruppsamtal som har en sorts instans av högre ordadressent och underordnad svarande.             

Enligt vad Wibeck framför, och efter mitt eget planeringsarbete väljer jag att i min uppsats               

använda begreppet fokusgruppsamtal som huvudsaklig beskrivning av vad min metod har           

inneburit. Detta eftersom fokusgruppen i sig är den forskningsteknik jag använder mig av,             

men strukturen är mer likt ett samtal än en intervju . 27

 

Ahrne och Svensson pekar på vikten av ett för sammanhanget väsentligt urval. Det faktum att               

kvantitativa undersökningar har specifika regler för hur man demografiskt representerar sin           

population skiljer sig från kvalitativa sådana, där dessa regler inte finns. Det finns enligt              

däremot underförstådda riktlinjer som hjälper forskaren att stärka sin egen trovärdighet,           

exempelvis att kunna redovisa hur man gått tillväga i sitt urvalsarbete. Urvalet för en              

23 Ahrne, G & Svensson P. (2015:81) 
24 Wibeck, V. (2010:19) 
25 Wibeck, V. (2010:34) 
26 Ordet syftar enligt Nationalencyklopedin till tvåfaldighet. 
27 Wibeck, V. (2010:25) 
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fokusgrupp kräver medvetenhet kring homogenitet kontra heterogenitet. Deltagarna väljs här          

ut baserat på sina erfarenheter, kunskaper samt ställning. Det viktiga är att gruppen har              

någonting gemensamt för att stimulera till diskussion . 28

5:1 Kritik för och emot metoden 

Wibeck hävdar att metoden kommer till sin fulla rätt i situationer där man tillåter samtal att                

uppstå så vardagligt som möjligt . Detta kan i sin tur leda till att samtalet i sig kan föda nya                   29

idéer och tankar precis som i en vardaglig social situation. Respondenters åsikter kan komma              

att ändras eller formas under samtalets gång i och med de sociala interaktionerna som              

uppstår, och därmed bidra till nyuppkomna åsikter och ändringar, på gott och ont . Ett              30

vanligt förekommande fenomen är att respondenter har lättare att uttrycka sig i samtal             

tillsammans med andra, snarare än att bara svara på direkta frågor ställda av en intervjuare,               

framförallt om man som intervjuad person känner igen sig i de andra deltagarnas historier och               

utsagor, till vilka man kan relatera. Samtidigt kan gruppsituationen hämma personer som inte             

vågar yttra sin åsikt av rädsla att avvika från den satta normen som kan uppstå i ett samtal. 

 

 

5:2 Mitt metodarbete 

 
Jag använde mig av fokusgruppsamtal i mitt undersökande, dels för att få en bild av hur den                 

tidigare forskning jag funnit på området stämmer överens med dagens gymnasieelevers syn            

på estetiskt program, samt för att få en inblick i anledningar till attitydsförändringar kring              

musik som yrke i svenska gymnasieelevers utbildningsval. 

Planering av fokusgruppsamtal 

 

Samtalen var tidigt menade att genomföras både bland estetelever samt ekonomielever, för att             

få chans att representera två sidor av den statistiska utvecklingen. Det första samtalet             

genomfördes med elever som lästes sista året på musikestetiskt program på en stor             

28 Ahrne, G & Svensson P. (2015:39-40)  
29 Wibeck, V. (2010:149) 
30 Wibeck, V. (2010:150) 
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gymnasieskola i Stockholmsområdet, och det andra med ekonomielever på en av de största             

gymnasieskolorna i Falun. 

Urvalsmetoden jag använde mig av var en slumpmässig sådan, då jag hade en tydlig grupp att                

utgå ifrån med klara krav för hur jag ville att populationen ska se ut för att bäst kunna                  

representera den målgrupp uppsatsen ämnar att fokusera kring. Grupperna jag valde att            

inkludera i mitt fokusgruppsamtal skulle bestå av gymnasieelever från ett estetiskt program,            

och ett ekonomiskt program. Utifrån dessa tydliga krav lät jag sedan mina kontaktpersoner,             

elevernas lärare, göra det slutgiltiga urvalet, nämligen genom att välja ut de elever jag skulle               

föra samtalet mellan. Om jag i min undersökning skulle se tydliga skillnader i hur estet-               

kontra ekonomistudenter ser på musikutbildning så kunde det vara en stabil grund att bygga              

mina slutsatser på, men jag skulle även ha nytta av data som är oskiljaktig mellan de båda                 

grupperna, då det kunde visa ett strukturellt samband, dock med olika individuella            

ställningstaganden till dessa samband. Detta kan gå att koppla till Hjorts, Hjärpes och             

Panicans studie gällande ungas syn på yrkesutbildning, då estetisk utbildning i mångt och             31

mycket liknar yrkesförberedande program sett till det praktikbaserade innehållet, även om det            

på pappret är högskoleförberedande . Detta anknyter till det jag nämnde om           32

yrkesutbildningar i kapitlet “tidigare forskning”. 

 

Jag var kluven angående hur specifik i mitt sökande jag kunde tillåta mig själv att vara, med                 

tanke på tidsramen, de etiska principerna som bör följas, och även utan att störa              

undersökningens syfte. Eftersökte jag specifikt ekonomielever som hade estetiskt program          

som alternativ så kunde det resultera i att jag fick mer valida resultat i min undersökning,                

men det kunde lika gärna leda till att intervjupersonerna listade ut vartåt undersökningen bar,              

och gav svar de trodde att jag ville ha. En syn på denna potentiella medvetenhet hos                

gruppmedlemmarna är att den kunde vara heuristisk , och alltså bidra till upplysning och             33

lärande under samtalets gång. Därmed kunde diskussionen i sig forma svar baserat på             

respondenters tidigare åsikter eller teorier som under samtalet motbevisas eller argumenteras           

mot. I detta fall hade jag inte för avsikt att implementera ett specifikt lärandemål för               

respondenterna, utan lärandet skulle vara till för mig. Det var jag som skulle fånga upp deras                

31 Hjort, T, Hjärpe, T & Panican A. (2014) 
32 Skolverket. (2011a) 
33 Ahrne, G & Svensson, P. (2015:84) 
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synvinklar, och inte arbeta aktivt för att argumentera mot eller för åsikter, annat än i fall där                 

det i sig kunde sporra en ny diskussion. 

 

Diskussionsfrågorna var menade att sträva efter att vara så fokuserade, kortfattade och öppna             

som möjligt för att få med många infallsvinklar från respondenterna. Tanken var att             

diskussionen skulle fortgå mer eller mindre sömlöst, med nyckelfrågor som deltagarna sedan            

utgick ifrån i sin diskussion . Frågorna var tänkta att stimulera till samtal och diskussion, och               34

skulle komma att följas av verbala passningar från mig som moderator för att fördela ordet               

eller i syfte att hitta mer relevant information. Ämnet ifråga borde vara intressant för              

respondenterna då det är väldigt relevant för deras samtid och framtid, och jag såg ingen               

anledning till varför just dessa personer skulle hålla inne på information av personliga             

orsaker. Jag hade med mig en egenutformad samtalsguide som var uppdelad i två teman, ett               

som handlade om det estetiska programmet och gymnasieval, och ett som handlade om musik              

som yrke. Dessa två teman är det som hela resultat och analysdelen grundas i. 

Genomförande av fokusgruppsamtal 

Det första samtalet genomfördes med sex stycken elever vid estetprogrammet med           

musikinriktning. Jag kom i kontakt med en av deras lärare, som även varit min lärare tidigare,                

och han erbjöd mig att komma dit och genomföra ett gruppsamtal under elevernas lektionstid.              

Viktigt för mig var att jag för eleverna skulle vara en anonym undersökare, och jag bad                

uttryckligen min kontaktperson att inte berätta för mycket om mig i förväg, såsom att jag               

tidigare gått estetiskt program, eller att jag studerar ljud- och musikproduktion. Detta            

eftersom jag inte ville få eleverna att svara det de trodde att jag ville höra. Jag presenterade                 

mig själv kort och introducerade ämnet som skulle diskuteras, varpå jag startade inspelningen             

och inledde samtalet, vilket fortgick i dryga 34 minuter. Jag utgick från de två              

diskussionsteman jag tidigare skrivit ner och arbetade aktivt för att stimulera till samtal, bland              

annat med hjälp av Skolverkets diagram över sökstatistiken som jag visade respondenterna.            

Många gånger blev dock svaren korta och jag blev ibland tvungen att göra samtalet mer               

strukturerat än jag från början tänkt, vilket i sig ledde till att jag vid ett par tillfällen kände                  

mig dåligt förberedd då jag inte såg tydliga vägar i hur jag kunde föra samtalet framåt med                 

följdfrågor.  Denna erfarenhet tog jag med mig till nästa samtal. 

34 Ahrne, G & Svensson, P. (2015:85) 
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Det andra samtalet gjordes med tre elever vid ekonomiskt program. Jag kom i kontakt med en                

av deras lärare som förmedlade vad han kallade ett “företag” bestående av tre elever, som jag                

fick inkludera i mitt samtal. Jag lät alltså i båda fallen mina kontaktpersoner göra urvalen,               

och lät båda diskussionerna genomföras i skolmiljön där eleverna var som mest anträffbara.             

Jag ansträngde mig för att göra situationen så enkel som möjligt för de inblandade, och höll                

mig hela tiden öppen för deras förslag. Samtalet tog dryga 28 minuter, och gruppen skötte här                

samtalet bättre på egen hand än den föregående gruppen. Den andra fokusgruppen var             

mindre, men mer aktiv. De pratade mer med varandra och hade en större förståelse för vad ett                 

fokusgruppsamtal egentligen innebär, något jag sedan det första samtalet inte blev riktigt så             

pass informationsrikt som jag hoppats, förklarat mer ingående för denna grupp. Eleverna            

verkade inte rädda för att berätta vad de egentligen tyckte, och de tycktes inte lägga band på                 

sig bara för att de befann sig i ett rum med en okänd uppsatsskrivare. 

 

Transkription av fokusgruppsamtal 

 

För transkriptionen valde jag att landa någonstans mellan det Wibeck presenterar som Nivå II              

och Nivå III . Jag skrev ner allt ordagrant, utan skriftspråksnorm, bortsett från undantag som              35

att jag exempelvis ändrade å till och , dom till de /dem eller de till det. Alla längre pauser                 

markerades med tre punkter efter varandra, och stakningar, omstarter och vokala ljud som             

markerar tvekan eller en tanke, exempelvis eh , skrevs med i syfte att förstärka läsarens bild               

gällande hur det som sades egentligen lät. Jag valde att skriva ut de tydligaste exemplen av                

skratt som kändes väsentliga för tonen i samtalet, dels genom att inkludera ett haha direkt i                

texten, men även som (gruppen skrattar) om en större del av respondenterna skrattade             

samtidigt. Jag ville göra processen så snabb och smidig som möjligt med tanke på den korta                

tidsplanen för hela uppsatsskrivandet, men samtidigt göra den ingående nog för att kunna             

urskilja viktiga rent språkbaserade element för eventuell diskursanalys, om så önskades.           

Respondenterna numrerades som R1, R2 osv. medan jag själv har titeln Olle, och alla mina               

repliker skrevs i fetstil. Respondenterna står alltså helt anonyma, och det enda sättet att              

identifiera dem är genom ljudinspelningen som står under mitt förfogande. Även uttalade            

35 Wibeck, V. (2010:95-96) 
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namn ändrades till [namn] för att ytterligare skydda deras identitet. För att kunna klargöra om               

det var en estetelev eller ekonomielev som stod för citatet ifråga lade jag till antingen “Estet”                

eller “Ekonom” som inledning på citatet. Detta eftersom de båda gruppernas olika bakgrund             

och val är viktiga för resultatet. Tidskod skrevs in för mina frågeställningar som ämnade att               

starta ett nytt samtalsämne eller öppna en ny del av samtalet. Transkriptionen tog ca 13               

timmar sammanlagt och gjordes så nära samtalen som möjligt för att snabbt kunna påbörja              

skrivandet på analys och resultatkapitlet.  

 

5:3 Etiska överväganden 
 
I Kvalitativa Intervjuer av Jan Trost framläggs tankar om etiska riktlinjer, såsom informerat             

samtycke, alltså att intervjuobjektet skall ha kännedom om intervjuns syfte och sammanhang           

. Detta är något utav en balansgång då en intervjuare ska kunna tillkännage för den som                36

intervjuas vad undersökningen ska innehålla, men samtidigt undvika att styra personens svar,            

exempelvis genom att ge information som kan komma att förändra hens åsikter eller             

tankebanor, och därmed ställa intervjuns trovärdighet på spel. Jag var noggrann med att göra              

respondenterna medvetna om projektets ämnesområde, och göra syftet så så tydligt som            

möjligt utan att stimulera till styrda svar. Jag berättade att jag studerade vid Högskolan              

Dalarna, men inte vid vilket program, och jag berättade inte att jag själv gått estetiskt               

program förrän efter samtalet hade genomförts. 

 

Enligt Seidman finns även anledning att framlägga instansen av informerat samtycke som            

skriftlig överenskommelse för att undvika etiska överträdelser . Detta verkade dock          37

överflödigt för mitt undersökningssarbete då alla respondenter var över 18 år, gav mig sitt              

muntliga samtycke innan samtalet och själva fick välja om de ville medverka eller inte när               

mina kontaktpersoner frågade dem. Jag skickade ett skriftligt PM till kontaktpersonerna innan            

samtalen vidarebefodrades till deras elever, där jag förutom undersökningssämnet även          

presenterade de etiska principer jag följde, exempelvis att respondenterna när som helst            

kunde avbryta sin medverkan utan att någon negativ effekt skulle drabba dem. De hade alltså               

minst två tillfällen att aktivt avböja medverkan. 

36 Trost, J (2011:125) Kvalitativa Intervjuer 
37 Seidman, I. (1998:51) Interviewing as Qualitative Research , New York: Teachers College Press 
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6. Resultat 
 
Resultatkapitlet delas upp enligt de frågeställningar, eller teman, som står som centrala för att 

försöka reda ut fenomenet som uppsatsen bygger på. Det första temat är byggt kring det 

estetiska gymnasieprogrammet, elevernas syn på det, samt gymnasieval i största allmänhet. 

Det andra temat behandlar respondenternas, och deras omgivnings syn på musik som yrke. 

Attityden gentemot estetiskt gymnasieprogram präglas enligt respondenterna av en negativt 

laddad ryktesspridning och samhällsmässig syn, som kan skada den sociala ställningen hos 

estetelever. Resultatet visar även att de yrken som eleverna förknippar med estetiskt 

gymnasieprogram har ett outtalat rykte om sig att vara osäkra och oseriösa, och att elever 

generellt har en smal bild av vilka yrken som ryms inom musikbranschen.  

 

6:1 Hur berättar elever vid musikestetiskt samt ekonomiskt 
gymnasieprogram om att söktrycket till gymnasieskolans estetiska 
program sjunkit? 
 
Till att börja med är det viktigt för mig att förstå varför man som elev vid ett estetiskt 

gymnasieprogram valt programmet ifråga, och alltså använda valet av estetiska studier som 

utgångspunkt för analyskapitlet. Därefter söker jag mig baklänges i resonemangen och 

försöker urskilja dilemman som till slut eliminerar estetiskt program från sökandes 

alternativkarta. Jag öppnade min första intervju med att fråga varför just dessa respondenter 

valt estetiskt gymnasieprogram. Det första svaret antydde direkt hur viktigt vissa tycker att 

det är att deras personliga intressen tillmötesgås i deras utbildning: 

 

Estet: “För att jag vill blanda studier med nånting roligt.” 

 

Den större delen av gruppen instämde med detta svar, och ett par vidareutvecklingar tillkom. 

Ett av de mer avvikande svaren bidrog med en första antydan att det estetiska programmet är 

lättare än andra: 
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Estet: “Ja, jag började här för att jag gick på teknik innan, men jag märkte att det inte var för 

mig för att det var alldeles för mycket plugg, så att jag tänkte jag ville byta till nåt som var 

lättare, och som jag tycker om, och musik tycker jag om så att, ja det fick bli det.”  

 

Jag byggde senare vidare på detta uttalande om det estetiska programmets upplevda “lätthet” 

i jämförelse med andra högskoleförberedande program. I sitt första svar gick en av 

respondenterna min undersökning i förväg angående något jag tänkt ta upp senare i 

diskussionen:  

 

Estet: “Ja... Jag är väldigt musikintresserad, för att min farsa spelade ju i band när han var 

ung, så jag har fått lite av det kan man säga, men den här linjen vi går är också 

högskoleförberedande så det är jättebra det också, så jag tyckte att det här var ett perfekt val 

för mig.” 

 

Frågan kring högskoleförberedande program kontra yrkesförberedande program togs senare 

upp mer ingående, men redan här fick jag en signal på att vetskapen om att estetiskt program 

är högskoleförberedande existerar bland eleverna själva, någonting jag varit nyfiken på. 

 

Jag presenterade skolverkets diagram över söktrycket mellan 2011 och 2016 och frågade 

varför de tror att estetiska programmet sjunker medan exempelvis ekonomiprogrammet 

stiger. Det är tydligt att detta är svårt för estetiska elever att svara på utan viss betänketid, och 

endast två av respondenterna förklarade till en början sina tankar:  

 

Estet: “Jag tror att många ungdomar känner konkurrens allmänt hela tiden, av nån             

anledning, men jag vet inte.” 

 

Estet: “Men sen så kanske det är just för också att det har snackats så mycket om att du kan                    

inte läsa nåt annat för att du blir ingenting då. Och att det har varit så himla viktigt att ha en                     

stadig grund som just ekonomi, för då kan du jobba inom handel och allting. Alltså det syns ju                  

ganska tydligt att det är nånting som har hänt som har gjort att det är så många tusen fler                   

som söker ekonomi.” 
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Ingen av ekonomieleverna hade haft en tanke på att söka estetiskt program, enligt dem              

eftersom att de inte hade växt upp med musik på samma sätt som de som är intresserade av                  

att gå estetiskt program. På frågan om de växt upp med ekonomi blev det först tyst innan de                  

försökte förklara vad de menade: 

 

Ekonom: “Det är mer uppmuntran, alltså om man har en matteuppgift eller en bilduppgift, då               

är det ju alltid mer press på matteuppgiften.” 

 

Ekonom: “Men sen typ om ens släkt eller föräldrar jobbar med nånting inom ekonomi, då blir                

man också påverkad. Hela min släkt pluggade ekonomiskt, då blir det lite mer press på att                

man kanske ska välja nåt sånt.” 

 

Just citatet “du blir ingenting då” som en av esteteleverna presenterade, har visat sig bli mer                

och mer centralt för denna uppsats allteftersom diskussionerna och analysen fortgått. Enligt            

estetrespondenterna märks det tydligt att estetiska programmet har ett sämre rykte än andra             

program. De har själva märkt av det sjunkande söktrycket och är högst medvetna om att               

denna negativa utveckling sker, även om de kanske inte exponerats för ren statistik innan. En               

möjlig grundläggande anledning är enligt dem en högst angelägen samhällsstruktur:  

 

Estet: “Att det är en trend typ, har jag hört…” 

 

Estet: “När min mamma gick här, hon gick ju på den här skolan också, då gick hon musik, 

och då var det bara fem stycken i hennes klass, så att det har ju ökat efter det, och sen börjar 

det sjunka igen.” 

 

Jag tog i anslutning till denna diskussion upp en meme, en viral humorbild, där en man 

försöker le genom ett tårfyllt ansikte, ackompanjerad av texten “Föräldrarnas reaktion när 

deras unge väljer estet”. Jag frågade om de kände igen sig i reaktionen, och om det här är en 

representativ bild av hur föräldrar reagerar på sitt barns gymnasieval. 

Respondenterna verkade känna igen bilden, och de uttryckte att det nog är en vedertagen syn 

på estetiskt program, men ingen av dem hade upplevt den typen av reaktion eller tryck 

hemifrån, åtminstone inte enligt dem själva:  

 

20 



 

Estet: “Min mamma och pappa blev jättestolta. Eller de blev såhär… de älskar ju musik 

själva liksom och de tyckte det var skithäftigt att jag valde musik och gjorde nåt lite mer 

annorlunda liksom.” 

 

Estet: “Ja jag tror att det är jättemycket såna situationer där ungdomarna kanske vill välja 

nåt estetiskt program och sen så föräldrarna bara: “ja men du kommer inte bli nånting, välj 

nåt vettigt istället.” 

 

Även ekonomieleverna verkade präglas av någon sorts tanke på föräldrarnas reaktion på 

deras gymnasieval: 

 

Ekonom: “Jag vet inte hur min pappa skulle reagera…  Nä, han ville att jag skulle läsa 

ekonomi eller nåt sånt dära…” 
 

Ekonom: “Ja alltså mina föräldrar hade nog kanske blivit ganska arga om jag inte hade valt                

ett högskoleförberedande tror jag… Alltså de hade väl låtit mig men de hade ju mycket hellre                

sett att jag valde ett högskoleförberedande.” 

 

Båda grupperna ansåg att det kunde finnas en viss logik i att ungdomar som kommer från en 

musikalisk bakgrund senare väljer estetiskt program, men inte att det behöver vara en 

självklarhet: 

 

Estet: “Ja men dels beror det ju på om man låter ens föräldrar styra, jag menar, mina                 

föräldrar har ingen musikalisk bakgrund, men jag går här ändå.” 

 

Ekonom: “Ja det är väl så, jag höll aldrig på med musik eller nåt sånt, jag dansade inte                  

heller för den delen…” 

 

 

Den återkommande frågan kring estetiska gymnasieprogrammets upplevda “lätthet” väcker 

frågor om huruvida det estetiska programmet är lättare än andra, eller om det har att göra med 

att det är ett så pass personligt intressebaserat program att det misstas för lätt då man som 

musikintresserad förväntas ha roligt under studietiden. 
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Estet: “Alltså jag tror att det är lättare för dem som har hållt på med musik eller intresseras 

av musik, men det är inte lätt. Det är inte liksom mindre plugg eller såna grejer, det är bara 

lättare för att man får liksom blanda både skolan med sitt intresse.” 

 

Den elev som bytt från tekniskt program till estetiskt program förklarade sitt val som följer: 

 

Estet: “Ja det är nog inte mindre plugg, men det är en annan typ av plugg. Liksom, på teknik 

var det ju fysiken och matten som var jobbig. På musik är det ju… notläsning typ, eller ja… 

det är annat.” 

 

Ekonomieleverna talade även de om denna upplevda lätthet, och när jag ställde motfrågor 

gällande huruvida de hade klarat ett estetiskt program med lätthet så blev svaren aningen mer 

ödmjuka och nyanserade. 

 

Ekonom: “Det är såhär, i estet behöver man ha en bakgrund inom det. Man kan inte komma                 

som jag till exempel, jag kan inte spela nåt instrument, eller jag kan inte sjunga heller för den                  

delen. Om jag ska gå in på en konsert, då kommer jag få träna sjukt mycket, haha. Jag tror                   

inte att jag skulle klara det ändå, så man behöver den här bakgrunden.”  

 

De yttrade sig även om att estetelever verkar ha roligare än andra elever, men att det i sig kan 

leda till att man inte lär sig något nytt i sin skolgång, utan att man bara upprepar det man 

redan har kunskap om. 

 

Ekonom: “Jamen man tänker väl typ att de har så himla lätt för dem, alltså de som kan spela 
gitarr kan ju det, så då bara glider de ju och gör inte så jättemycket.” 

 

Ekonom: “Ja, nu är det enda som vi ser, det är ju på sociala medier, till exempel på estet så                    

håller de på och träna inför en konsert, och då är alla glada, och sen så ser man de från                    

ekonomi som sitter med matteprov istället.” 

 

Ekonom: “Det känns som att man går av olika syften, det känns som att vi som väljer liksom                  

såhära, jamen typ natur eller ekonomi, det känns som att man är där för att kämpa, och                 

verkligen anstränga sig. Men som att de kom inte dit för att kämpa för det, som att de kom dit                    

för att det var lite skönt.” 
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Sammanfattningsvis kan jag i det här avsnittet urskilja en norm kring hur det estetiska              

programmet upplevs av dess egna, samt utomstående elever. Jag överdriver här de olika             

tendenserna för att på ett så tydligt sätt som möjligt illustrera tankebanorna. Detta är alltså               

inte mina slutsatser, utan snarare redskap för att ta mig dit. För de tillfrågade handlar det rent                 

generellt om att: 

 

A. Det är mer troligt att den som har växt upp med musik, eller som har musiker i familjen,                  

kommer att välja estetiskt gymnasieprogram. 

B. Estetiska programmet är upplagt för att låta eleverna praktisera det de redan kan, snarare än               

att lära dem nya saker.  

C. Det estetiska programmet är en tillflykt för den som vill klara gymnasiet men samtidigt ha               

kul, och dess elever är inte lika beredda att kämpa sig igenom sin skolgång som elever vid                 

andra högskoleförberedande program.  

 

 

Alla dessa synvinklar och åsikter målar så här långt upp en väldigt negativ bild av det                

estetiska programmets rykte, men mycket bygger på missuppfattningar och fördomar. I           

analysdelen kommer jag att bryta ner dessa och försöka reda ut hur föreställningarna kan              

förankras i ett av Bourdieu uppställt sammanhang. 

 

6:2 På vilket sätt kan denna utveckling kopplas till svenska 

gymnasieelevers och deras omgivnings syn på musik som yrke? 

 

Skolverket hävdar att alla högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet till          

studier vid högskola eller universitet, men påpekar att vissa högskoleutbildningar kräver           

speciell behörighet som eleverna själva tar ansvar för att skaffa under sin gymnasietid . Hela              38

tanken med ett högskoleförberedande program är helt enkelt att eleverna ska förberedas för             

vidareutbildning, snarare än för arbetslivet. Det är därför intressant för mig att studera hur              

eleverna själva ser på detta.  

38 Skolverket. (2016). 
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Vi diskuterade hur en estetisk utbildning kan forma elevernas syn på jobb och             

högskoleutbildning efter gymnasiet. En av de grundläggande tankarna jag haft under           

förstudiens gång är huruvida eleverna upplever högskoleförberedande kontra        

yrkesförberedande program, och om de är medvetna om vilken typ av program det estetiska              

programmet är. Eleverna som går estet verkade vara fullt medvetna om att deras program är               

högskoleförberedande, med ett undantag:  

 

Estet: “Nej, för jag hade en assistent som sa att “går du musik så kommer det inte bli nåt av                    

dig, för du kan inte göra nåt vidare på den..” 

 

I övrigt verkade eleverna ha en ganska okomplicerad bild på vad estetiska programmet kan              

innebära för deras framtid. Ett exempel är följande kommentar: 

 

Estet: “Vi läser ju inte bara musikämnen, utan som precis som vilket annat program som är                

högskoleförberedande så läser vi ju fortfarande grundämnena, naturkunskap och         

samhällskunskap. Så vi har egentligen om man skulle jämföra oss och sam, för sam är också                

en högskoleförberedande linje, så har vi ju samma kriterier egentligen för att börja på              

högskola eller vad som helst.” 

 

Intressant är dock att de inte tror att deras bild av sitt program som ett av många                 

högskoleförberedande sådana delas av samhället i stort. En elev sa som följer:  

 

Estet: “Ja, folk har ju lite dålig syn på estetprogram generellt skulle jag säga. Jag tror folk                 

tycker att det är lite som en gamble, att.. gå estetisk linje. Det är inte lika säkert att få ett jobb                     

som om man kanske går ekonomi eller nånting sånt.” 

 

Ekonomieleverna verkade inte alls veta huruvida det estetiska programmet är          

högskoleförberedande eller inte. Jag förklarade att så visst var fallet, och undrade direkt hur              

det kan komma sig att man så lätt kopplar ihop estetiskt program med ykesförberedande              

program. De uttalade sig då som att de upplever en sorts behörighetsskala där natur ligger               

högt och erbjuder mer behörighet än exempelvis samhälls- och estetprogrammen: 
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Ekonom: “Fast man har ju lite fördomar, jag tänker att det är alltid bäst att sikta högt, alltså                  

sikta på det som är svårt, för det är ju svårare att utbilda sig senare. Alltså att man kanske                   

kan bli det yrket, om man vill jobba inom byggbranschen, då kanske man kan bli det sen.” 

 

Ekonom: “Nej men natur har ju fortfarande mer behörighet än vad vi har, och de har ju                 

mycket mer behörighet än sam så de lär väl ha mer behörighet än estetiska programmet               

också.” 

 

Trots att de här ändå jämför estetiska programmet med två andra högskoleförberedande            

program så har de någonstans redan kopplat ihop det estetiska programmet med            

yrkesförberedande sådana. De presenterar sina tankar om yrkesprogram som att det kanske            

kan vara en säker väg in på arbetsmarknaden, men att den är mer låst än de                

högskoleförberedande programmen:  

 
Ekonom: “Jag lärde mig att högskoleförberedande, att det är mer säkert skulle jag säga, men               

bygg och sånt är ju jättesäkert ändå, det behövs ju mycket arbetare och sånt.” 

 

Det verkar alltså vara svårt för eleverna själva att förklara varför de så lätt förväxlar det                

högskoleförberedande estetiska programmet med att vara ett yrkesbaserat. 

Jag tog upp ämnet kring tiden efter gymnasiet och vad man som nybliven student kan göra i                 

form av utbildning eller jobb. I den här diskussionen nämndes kontakter som en grundsten för               

att snabbt kunna ta sig ut i arbetslivet: 

 

Estet: “Alltså ja, om man har kontakter, jag kan ju jobba på min mammas jobb om jag så vill                   

det. Sen eftersom jag har sommarjobbat där två somrar också, så vet de liksom vem jag är                 

och erbjuder mig arbete där.” 

 

Samma elev hade tidigare svarat på frågan gällande hur mycket kontakter de försökte knyta              

redan på gymnasiet för att förstärka sitt nätverk för framtida jobbmöjligheter inom            

musikbranschen: 

 

Estet: “Inga alls…” 
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Det framgår alltså under samtalets gång att vissa typer av kontakter är viktigare än andra. Att                

möta likasinnade människor vars färdigheter och kulturella eller ekonomiska kapital kan vara            

en tillgång för framtida jobb i musikbranschen anses inte lika viktigt som att redan nu känna                

rätt människor för att snabbt ta sig in på en tillgänglig arbetsmarknad. På frågan vad man kan                 

jobba med direkt efter gymnasiet var svaren få, men jobb inom butiks- eller cafébranschen              

verkade mer rimligt för dessa elever än jobb inom musikbranschen. 

 

Estet: “Det är nog därför färre söker till estet, det är sån ovisshet…” 

 

Estet:”Men det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa                   

dig nånstans.” 

 

Från ekonomieleverna fick jag ett nästan spöklikt svar angående just detta: 

 

Ekonom: “Alltså det känns ju som att man blir… men gud det här kanske är jättehemskt att                 
säga, men att man står typ på gatan och spelar, haha. Det är tyvärr, det är typ min bild av det                     
alltså.” 

 

Ekonomieleverna har en generell syn på estetelevers yrkesframtid som strikt          

framförandemässig. Artist, gatu- eller yrkesmusiker är de mest framträdande exemplen, men           

båda grupperna nämnde även musiklärare som ett av de mest klara yrkesalternativen. Jag             

nämnde svenska Spotify som exempel på hur man kan göra karriär inom musikbranschen             

utan att vara den som framför musiken i sig. 

 

Ekonom: “Nej men det känns, jag vet inte, det känns mer som att folk som kanske går typ                  

teknik skulle utveckla ett sånt företag, man tänker kanske inte att de som går estet har gjort                 

det.” 
 

När jag presenterade min tanke gällande hur det estetiska programmet grundas i att man från               

skolmyndigheters håll kanske vill få fler unga in på, och ut från gymnasiet tänkte              

respondenterna ett extra varv och svarade som följer: 

 

26 



 

Ekonom: “Det är en bra tanke, för alltså, om man är bra på musik kanske man inte är lika                   

bra på matte eller nåt sånt här, men ändå vill ha utbildning för att ha nåt, och det är nåt man                     

tycker är roligt.” 

 

Ekonom: “Ja men det måste vara mycket roligare att gå gymnasiet också om man får göra                

nånting alltså som man tycker är roligt. Så det är ju jättebra.” 

 

Det ska alltså vara lätt, men inte för lätt. Det ska vara roligt, men inte för roligt. Det finns en                    

sorts outtalad norm i gymnasieskolan gällande hur det egentligen ska kännas att gå i skolan.               

Denna norm är givetvis inte hundraprocentigt fastslagen, men tendenserna finns där, och de             

träder ofta fram i båda mina samtal. Fördomarna tillåts ofta tala, till och med när               

respondenterna själva är medvetna om att det är, eller kan vara, just fördomar.  

Något som blivit väldigt tydligt när samtalen jämförts är att det finns en tydlig klyfta mellan                

gymnasieelevers sociala sfärer baserat på deras intressen.  

 
Ekonom: “Det är så svår diskussion, man kan ju inte så mycket om det där heller. Det är väl                   

bara att, det känns som så himla skilda saker alltså. Jag har ändå tänkt på att välja estet. Jag                   

tror aldrig de har tänkt på att välja ekonomi eller vad jag känner i alla fall. Så det är som två                     

helt skilda saker.” 
 

Det jag tar med mig härifrån in i analyskapitlet är framförallt de uttalade föreställningar              

respondenterna har av estetelevers yrkesframtid och allmänna fördomar om hur          

musikbranschen ser ut. Även här är utläggningarna sammanfattningar av citaten för att kunna             

illustrera fördomar och föreställningar som respondenterna yttrar.  

 

A. Att en elev studerar ett estetiskt program betyder inte nödvändigtvis att hen ämnar jobba inom 

musikbranschen.  

B. En estetelev kommer ha svårt att få jobb efter gymnasiet.  

C. Gymnasieelever har en smal bild av vilka yrken och arbetstillfällen som finns inom 

musikbranschen. 
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7. Analys 
Utifrån det material jag samlat i resultatdelen kommer jag nu att redogöra för de båda               

resultatteman jag tidigare presenterat, och förhåller mig till Bourdieus teorier för att bryta ner              

och analysera dessa teman. Åsikterna som de uttrycks här är sammanfattningar av det som i               

resultatdelen presenterats genom citat från respondenterna, och är alltså inte att betrakta som             

faktiska citat. De fungerar endast som ett sorts virke för att jag på ett tydligt sätt med hjälp av                   

mina teoretiska verktyg ska kunna reda ut vad de egentligen kan tänkas vara grundade i. Först                

kommer jag att presentera temat gällande elevernas syn på det estetiska programmet, och             

sedan kommer jag att göra samma sak gällande deras syn på musik som yrke. 

 

7:1 Estetiska programmet 

 

A. Det är mer troligt att den som har växt upp med musik, eller som har musiker i                 

familjen, kommer att välja estetiskt gymnasieprogram. 

 

Denna tanke går direkt att koppla till Bourdieus teori om habitus, nämligen genom att              

elevernas bakgrund, både socialt och kulturellt har en viss inverkan på hur de väljer              

gymnasieprogram. Eftersom det är tydligt i Bourdieus forskning att en person med            

intellektuellt nedärvd habitus växer upp med stor värdering på kulturellt kapital, medan det             

ekonomiska väger tyngre hos industriledarens barn, så kan man med säkerhet säga att det bör               

finnas skillnader i hur dessa olika respondenters habitus ser ut baserat på deras bakgrund .              39

Respondenterna gör det tydligt att deras umgängeskrets, familj och tidigare erfarenheter           

tydligt gjort avtryck i deras gymnasieval, och bekräftar alltså omedvetet att deras habitus             

spelar en väsentlig roll i hur deras liv och framtid kommer att te sig. Det är dock inte helt                   

klart att habitus i detta fall alltid går att se som ett kapital. Det som går att säga är att                    

respondenterna påverkats av sina respektive erfarenheter och sociokulturella miljöer, men          

inte exakt hur. En respondent på det estetiska programmet hade exempelvis inga musicerande             

föräldrar, men hade ändå valt att rikta in sig på musikaliska studier. Detta kan eventuellt ses                

39 Broady, D. (1991:227) 
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som en styrd variant av habitus, där erfarenheterna lett respondenten att söka nya vägar i               

livet, och utmana sitt etablerade kapital. 

 

 

B. Estetiska programmet är upplagt för att låta eleverna praktisera det de redan kan,             

snarare än att lära dem nya saker.  

 

Denna åsikt hävdar att undervisningen på estetiska programmet, i likhet med vad Asp             

presenterat i sin avhandling , anpassas till elevernas redan etablerade kunskapsnivå och           40

lämnar lärandeaspekten som sekundär. I detta fall handlar om att eleverna uppfattar att deras              

habitus får styra undervisningen, istället för att låta undervisningen påverka deras kapital            

ytterligare. När Bourdieu genomförde sina studier kring allmänbildning påpekade han hur           

utbildningssystemet nedvärderade läroplansenlig kunskap medan naturlig finkulturellt       

priviligerade studenter premierades . Detta står i tydlig kontrast till just det Asp talar om när               41

han påpekar att utbildningssystemet, i det här fallet lärarna, själva ser distanseringen från             

läroplanen till förmån för elevernas etablerade färdigheter som ett problem. 

 

C. Det estetiska programmet är en tillflykt för den som vill klara gymnasiet men             

samtidigt ha kul, och dess elever är inte lika beredda att kämpa sig igenom sin               

skolgång som elever vid andra högskoleförberedande program.  

 

Påståendet kan kopplas till elevernas tes om att den som på skoltid sysselsätter sig med en                

hobby eller ett fritidsintresse inte uppfattar skolgången som den är menad att uppfattas, enligt              

den inofficiella norm respondenterna förhåller sig till, i likhet med vad Hjort, Hjärpe och              

Panican beskriver som den utbildningsnorm som visar att vissa gymnasieval anses mer            

korrekta än andra . Återigen går denna åsikt att koppla till hur det estetiska programmet              42

anses lättare än andra program. Respondenterna medger att det inte är lättare för alla att gå                

estetiskt program, men att den som redan utövar ett instrument exempelvis kommer ha lättare              

att klara sig när deras färdigheter betygsätts. Precis som i fallet B byggs denna åsikt av tesen                 

40 Asp, K. (2015) 
41 Broady, D. (1991:215-216) 
42 Hjort, Hjärpe & Panican (2014) 
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om att det estetiska programmet håller lärandeaspekten i undervisningen som sekundär, och            

fokuserar på att matcha undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter, deras habitus. Här            

visar respondenterna prov på tydliga markeringar i hur man på olika gymnasieprogram kan             

ha helt skilda bilder av vad gymnasial undervisning ska bestå i. Den som kommer från en                

miljö där hårt arbete och strävan anses likvärdigt med starkt ekonomiskt kapital ser också              

miljöer där kulturellt kapital är framträdande som mindre åtråvärda, enligt deras nuvarande            

habitus. Den som kommer från en miljö grundad kring kulturellt kapital anser dock inte att               

det kapitalet skulle vara underordnat ett ekonomiskt sådant, snarare tvärtom. 

 

7:2 Musik som yrke 

 

A. Att en elev studerar ett estetiskt program betyder inte nödvändigtvis att hen ämnar             

jobba inom musikbranschen.  

 

Flera av eleverna på det estetiska programmet uttryckte att de inte ämnade läsa vidare inom               

musik efter gymnasiet, utan snarare försöka få en enligt dem “säker utbildning”. Det råder              

bland respondenterna som sagt en sorts ovisshet gällande vad musikbranschen egentligen är,            

och vilka yrken den rymmer, och det, tillsammans med synen på gymnasieprogram som             

grundande för ens framtida yrkeskarriär, speglar av sig i deras syn på hur man kan ta sig fram                  

med respektive programs behörighetsnivåer. Trots att alla högskoleförberedande program         

bygger på exakt samma princip gällande behörighet till framtida högskolestudier så finns det             

en stark klyfta i elevernas uppfattning om vad man kan jobba med efter genomförd              

gymnasiegång. Precis som i det första temat så finns här inslag av påverkande habitus              

gällande yrkesambitionerna. En elev som växt upp omgiven av personer som studerat            

ekonomi hävdar att det har haft inverkan på hur hen ser sin framtida studie- och yrkeskarriär,                

och nämner uttryckligen föräldrars och släktingars karriärval som en ytterst påverkande           

faktor rent generellt. Det råder alltså en medvetenhet hos just denna respondent om att dennes               

habitus står som en viktig aktör i hens framtida yrkesval.  
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B. En estetelev kommer ha svårt att få jobb efter gymnasiet.  

 

Detta kan kopplas ihop med åsikt C i det avseendet det inte finns någon tydlig bild av vilka                  

yrken som ryms inom musikbranschen, och förutsätter isåfall att åsikt A inte stämmer. Trots              

att esteteleverna är medvetna om att deras nuvarande kontakter kan leda till jobb direkt efter               

gymnasiet så ägnar de inga tankar på att knyta nya kontakter för att bredda sina framtida                

yrkesöppningar. Här ryms alltså en tanke om att deras nuvarande habitus spelar roll för deras               

chanser att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden, men det finns ingen direkt önskan eller               

strävan mot att förändra, utöka eller bredda sitt habitus ytterligare för framtida            

yrkesöppningar inom musikbranschen, antingen på grund av frånvaro av intresse, men kanske            

lika troligt på grund av att deras habitus är under ständig förändring utan att alltid göra sig                 

påmind. Det är möjligt att de skapat sina nu väsentliga kontakter, eller kapital, undermedvetet              

genom kontinuerlig kontakt med föräldrar och släktingar, uppbyggd i andra sammanhang än            

professionella sådana. Det är i sådana fall även troligt att precis samma typ av framtida               

väsentliga kapital grundas med klasskamrater och lärare, kontakter som nu är vänskapliga,            

men som i framtiden kan visa sig vara professionellt viktiga. När Broady behandlar             

kapitalbegreppet berör han det något annorlunda begreppet socialt kapital vilket innebär           

tillgångar i form av relationer eller förbindelser. Detta begrepp liknar habitus i mångt och              

mycket då det bygger på tidigare erfarenheter, men lägger större betoning på sociala             

tillgångar . 43

 

C. Gymnasieelever har en smal bild av vilka yrken och arbetstillfällen som finns inom             

musikbranschen. 

 

Det är tydligt att gymnasieeleverna som tillfrågades har svårt att precisera vad som faktiskt är               

ett musikbranschmässigt yrke. Någonstans i den förberedande aspekten av den svenska           

skolan finns det brister i upplysningsarbetet. Flera av respondenterna höll med om att det              

skulle behövas någon typ av reformation inom studie- och yrkesvägledande ändamål för att             

bredda kommande generationers syn på olika yrkesfält. Eftersom ingen av respondenterna har            

föräldrar som jobbar med musik så finns redan där en sorts avvikande faktor i samverkan               

med det jag nämnde i B, nämligen att deras habitus här erbjuder andra kvaliteter än just                

43 Broady, D. (1991:169) 
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musik som yrke. Om påståendet att föräldrars och släktingars yrkesval har en tydlig inverkan              

på gymnasieelevers studier och framtida yrkesval stämmer så borde rimligtvis detta bortfall            

av estetstuderande elever matcha en branschmässig minskning av musik som huvudsaklig           

inkomstbringande sysselsättning.  

 

8. Diskussion 

Nedan följer en sammanfattning av uppsatsens resultatdel som jag diskuterar med koppling            

till tidigare forskning, mina egna tankar om resultatets betydelse, en självvärdering där jag             

belyser saker jag som undersökare gjort bra och mindre bra, samt ett avsnitt som behandlar               

hur mitt uppsatsprojekt kan bidra till andra undersökningar på problemområdet. 

8:1 Resultatet i relation till tidigare forskning 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa strukturer i gymnasieelevers syn på det estetiska             

programmet och musik som yrke, och att försöka se samband mellan elevernas            

föreställningar och det minskade intresset för det estetiska programmet. Frågeställningarna          

är: Hur berättar elever vid musikestetiskt samt ekonomiskt gymnasieprogram om att           

söktrycket till gymnasieskolans estetiska program sjunkit? På vilket sätt kan denna utveckling            

kopplas till svenska gymnasieelevers och deras omgivnings syn på musik som yrke?            

Resultaten jag kommit fram till visar på att de elever som medverkat i denna uppsats är                

medvetna om det skiftande söktrycket och inte känner sig överraskade av utvecklingen. De             

uppfattar att estetiskt gymnasieprogram har sämre rykte än andra högskoleförberedande          

program och har en svag bild av vad man kan jobba med inom musikbranschen. 

Uppsatsen i sig fokuserar genom urvalet endast på svenska tredjeårselever vid estetiskt            

respektive ekonomiskt gymnasieprogram, något som gör att resultatet i sig enbart kan            

illustrera dessa gruppers samlade tankar, och hur de tror att andra gruppers tankegångar ser              

ut. Det går alltså inte att på något sätt hävda att det som i uppsatsen yttras kring föräldrars,                  

släktingars eller vänners synvinklar på ämnena som diskuteras stämmer, men det är inte             

heller väsentligt för uppsatsen. Det som i uppsatsen är ämnat att diskuteras är             

respondenternas egna synvinklar, samt deras teser om omgivnings syn på diskussionstemat,           
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och hur denna uppfattade syn kan påverka deras egna. Trovärdigheten kan således stärkas i              

och med att det är respondenternas egna ord som ligger till grund för uppsatsens resultat,               

oavsett hur dessa ord faller. När en respondent exempelvis påpekar att hens föräldrar kanske              

hade blivit arga om hen valt estetiskt program så finns inga faktiska bevis för att så är fallet,                  

men det som i påståendet är av yttersta vikt är hur respondenten reflekterar över dessa teser,                

och hur tron på föräldrarnas reaktion kan påverka hens gymnasie- samt yrkesval. Essensen av              

uppsatsens resultat är alltså, rent förenklat, att studera respondenternas föreställningar och           

hur det påverkar deras val, och inte huruvida dessa föreställningar stämmer eller inte. 

 

Eleverna vid det estetiska programmet är medvetna om att söktrycket till det estetiska             

programmet sjunker, och ekonomieleverna är medvetna om att söktrycket till det ekonomiska            

programmet ökar. Den utbildningsnorm som tas upp i Säkra kort och öppna dörrar visade sig               

under mina fokusgruppsamtal vara befogad, och respondenterna gjorde det tydligt att de            

upplevde att estetiskt program har ett sämre rykte än andra högskoleförberedande program.            

Det som i den tidigare studien ämnades undersökas var huruvida den svenska skolan             

motsvarar de nya förväntningarna och kraven som ställs allt eftersom skolan reformeras, och             

visade i att det någonstans brustit i kommunikationen då skolans auktoriteter inte är             

huvudsakliga aktörer när det kommer till elevers gymnasieval. Detta kan kopplas till hur             

mina respondenter visar prov på en svag bild av hur yrkesframtiden för en elev vid estetiskt                

program kan se ut. Jag frågade respondenterna om man från skolans håll borde göra ett mer                

gediget arbete kring att upplysa elever om olika program och vilka typer av arbetsmarknader              

man ämnar utbilda elever inför, och de verkade positiva till idén, vilket tyder på att det finns                 

en önskan om större vetskap kring just detta ämne. Uppsatsens resultat ligger även väl i linje                

med Asps utläggningar om hur lärare vid estetiskt program upplever att deras undervisning             

hämmas när lärandeaspekten måste läggas åt sidan till förmån för elevernas tidigare            

erfarenheter och kunskapsnivåer. Respondenterna vid ekonomiskt program yttrade liknande         

tankar, nämligen att elever vid estetiskt program inte lär sig någonting nytt, utan endast              

utövar instrument de redan behärskar. En fråga jag ställer mig angående många av             

respondenternas svar är hur det kan komma sig att esteteleverna vet att deras program är               

högskoleförberedande, men inte har någon vidare bred uppfattning om vad en fortsatt            

utbildning inom musik och ljud kan resultera i. Deras bild av vad man kan jobba med inom                 

musikbranschen är alltså väldigt lik ekonomielevernas, som inte visste att det estetiska            
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programmet är högskoleförberedande. Vad betyder då “högskoleförberedande” för eleverna         

som inte ser den utbildningsmässiga stigen framför sig? Beror det på bristande intresse, svag              

information eller möjligtvis båda? Respondenternas svar om hur musikläraryrket är en möjlig            

väg för musikintresserade är intressant. Tanken på musikutbildning för att utbilda nya            

musiklärare, som i sin tur kan utbilda nya musiklärare, kan i längden vara väldigt              

kontraproduktiv och målar upp ett sorts självändamål där utbildning inte bidrar eller bidrar             

minimalt till välfärden.  

 

8:2 Självvärdering 
 

Mitt intresse för just detta forskningsområde väcktes när jag läste en artikel på SVT:s              

nyhetssida där man presenterade skolverkets siffror på hur antalet ansökningar till estetiska            

gymnasieprogrammet i Sverige minskat från 11 000 till dryga 7 000 från läsåret 2011/2012              

till läsåret 2016/2017. När jag själv tog studenten från det estetiska programmet år 2013 så               

hade jag märkt av denna minskning från år till år i form av att de nya klasserna blev mindre                   

och mindre, men det var inte förrän nu jag verkligen fick veta att det fanns ett nationellt                 

samband. Tidigt blev jag uppmärksammad på att jag som tidigare elev vid det estetiska              

programmet skulle kunna få problem att förhålla mig objektivt i denna fråga, då min bias lätt                

kunde göra sig påmind i form av styrt material och förlorad reliabilitet. Därför försökte jag               

inför båda diskussionerna hålla min person så anonym som möjligt för att undvika styrda svar               

från respondenterna. Jag berättade inte att jag studerar ljud och musikproduktion och inte             

heller att jag tidigare gått estetiskt program, förrän antingen en bit in i diskussionen när det                

kom på tal, eller efteråt när all data var insamlad.  

 

Jag ville vara noggrann med att tidigt vara igång med mitt datainsamlande för att slippa               

stressa mot slutet av projektet, och anser att jag gjorde ett bra jobb med att söka upp                 

kontaktpersoner och presentera mitt projekt så överskådligt som möjligt för att sedan låta             

dem vidarebefodra min förfrågan till deras elever. Jag är av uppfattningen att fler elever är               

villiga att ställa upp i ett uppsatsprojekt om deras lärare presenterar det för dem än om en                 

främmande kandidat hör av sig och försöker stämma träff med flertalet elever separat, och              

därför är jag nöjd med hur smidigt det hela fortgick. Min insats som fokusgruppmoderator              
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var relativt ojämn. Under det första samtalet var respondenterna, trots att de var många, svåra               

att få användbara tankar från. Jag insåg snabbt att jag inte skulle kunna vara lika avaktande                

som jag från början hade hoppats, och i och med att jag då var tvungen att gå mer in i en                     

intervjuarposition snarare än som iaktagande moderator så blev diskussionen aningen styrd           

enligt mig. Till mitt andra fokusgrupptillfälle var jag bättre förberedd, och hade fler             

frågekategorier under mina två respektive teman. Min tes är att jag dels gjorde ett bättre jobb                

med att presentera mig själv som högskolekandidat med inblick i deras skolsituation, och             

därmed gjorde respondenterna trygga i undersökningssituationen, och dels att urvalet helt           

enkelt var väldigt bra gjort från min kontaktpersons sida. 

 

8:3 Förslag på fortsatt forskning 

 
Uppsatsen berör svenska skolungdomars minskande intresse för estetiskt gymnasieprogram         

och deras syn på musik som yrke. Ett återkommande tema i min uppsats har varit elevernas                

diskussioner kring yttre påverkan på deras gymnasieval, såsom föräldrar, vänner och           

allmänna sociala omständigheter. För mig hade det varit oerhört intressant att göra ett             

liknande undersökande projekt, men med föräldrar till gymnasieelever som respondenter.          

Projektet i sig är mycket upprepningsbart och erbjuder många möjligheter att bredda fältet             

och på så sätt öka validiteten. Intressant vore även om någon med annan bakgrund än mig                

gjorde samma typ av projekt för att urskilja vilka skillnader i våra analyser som skulle kunna                

framträda. Jag har tidigare påpekat att jag själv har en bias gentemot det estetiska              

programmet i och med att jag själv studerat där, och kan relatera till estetelevernas              

uppfattningar på ett annat sätt än till ekonomielevernas, och därför vore det nyttigt för              

projektet med en ny infallsvinkel som komplettering. Regeringar och politiska prioriteringar           

kommer och går, och det är viktigt att i takt med att det politiska klimatet förändras även göra                  

tid och plats för diskussioner kring hur skolan förändras med det. Hur påverkas våra              

ungdomar när vi låter informationsarbetet falla mellan stolarna? Vilka signaler sänder vi våra             

skolelever när vi ifrågasätter undervisningens relevans för deras framtid? 
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Figurförteckning 
 

Figur 1: Söktryck till estetiskt samt ekonomiskt gymnasieprogram år 2011-2016.  

Bild: Författaren 

 

Figur 2: Svenska musikmarknadens respektive estetiska programmets procentuella utveckling         

år 2011-2016.  Bild: Författaren. 
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Bilaga 1: Diskussionssguide 

 

Diskussionsguiden jag använt mig av strukturerar upp samtalet i två övergripande teman,            

utifrån vilka fokusgruppsamtalet är ämnat att utgå. Under dessa teman låg ett antal mindre              

frågekategorier som var menade att göras aktuella antingen ordagrant när samtalet stagnerade            

och ett nytt område behövdes presenteras, eller läggas in flytande i diskussionen. 

 

1. Varför går man estetiskt program? 

 

- Finns det en arbetsmarknad som väntar på estetelever? 

- Vet ni att estetiskt program är högskoleförberedande? 

- Vad kan man göra efter genomförda gymnasiestudier? 

- Hur går musiksverige, kan man överleva i branschen? 

- Är karriären viktig? 

 

2. Är ni medvetna om söktrycket? 

 

- Varför sjunker det? 

- Vad är er syn på estetiskt program? 

- Vad är er omgivnings syn på estetiskt program? 
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