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Sammanfattning	  
	  
Syftet med min studie har varit att skapa ökad insikt om vad som påverkar elever att 

söka till det Musikestetiska programmet. Jag har också velat bidra till ökad förståelse 

för elevers tankar och känslor generellt inför gymnasievalet och vilka yttre faktorer som 

kan tänkas påverka dem inför detta. Jag har tagit del av vetenskaplig forskning vad 

gäller problematik kring gymnasievalet rent generellt såsom: Påverkansfaktorer, stress, 

samt Studie- och yrkesvägledning (SYV). Jag har som forskningsmetod använt mig av 

kvalitativa intervjuer med sex elever vid Musikestetiska programmet ur årskurs tre vid 

en gymnasieskola. Jag har även intervjuat en Studie- och yrkesvägledare vid en 

högstadieskola. Enligt skollagen ska alla elever ha lika tillgång till likvärdig utbildning 

oberoende av var i landet man bor och oberoende av sociala och ekonomiska 

förutsättningar. Resultatet i undersökningen visar på motsatsen. Variationerna är stora 

vad gäller utbudet av utbildningar från ort till ort. Varierar gör även utbudet av hjälp 

med studie- och yrkesvägledning för blivande gymnasieelever i landet. Många olika 

faktorer för påverkan ger i många fall dessutom upphov till stress hos eleverna. 

Föräldrars krav på höga betyg och det enorma utbudet av utbildningar där besluten blir 

svåra att ta stressar många. Skolor slåss om eleverna (i synnerhet just nu då 

elevunderlaget är lågt) via reklam och broschyrer i brevlådan. Jag har genom min studie 

av erfarenheter hos elever som valt att gå Musikestet även fått en ökad insikt om vad 

som kan påverka dem till att göra just detta val. På ett generellt plan har resultaten i 

undersökningen visat att gymnasievalet ofta är ett svårt och orosfyllt val. Det första 

stora valet man personligen ställs för i livet. Konkurrensen om eleverna ute på 

gymnasiemarknaden är stenhård. I samband med detta använder skolorna en tuff och 

offensiv marknadsföring med mängder av reklammaterial som distribueras ut. Där till 

kommer det enorma utbud av utbildningar som erbjuds på många håll i landet. Många 

elever upplever därför gymnasievalet som en mycket stressig period i livet.  

 

Centrala begrepp: Gymnasievalet, Påverkansfaktorer, Stress, SYV.  
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Inledning 
 

I samband med min egen dotters gymnasieval, eller snarare ”gymnasiekval” blev jag 

verkligen tvungen att försöka sätta mig in i hennes situation för att försöka förstå hur 

svårt, stressladdat och inte minst ångestladdat detta beslut verkade vara för henne. Vi 

föräldrar, mentorn på skolan och studie- och yrkesvägledaren (SYV) ville verkligen 

avdramatisera valet genom att försöka övertyga henne om att det absolut inte på något 

sätt var definitivt avgörande för vad hon vill arbeta med i framtiden. Det hela började 

med att alla elever i årskurs nio i september 2013 fick en informationskatalog inför 

gymnasievalet hemskickad i brevlådan. Broschyren heter ”FRAMTIDSVALET”. På 

framsidan finns en stor faktaruta. Där står det som huvudrubrik:  

Det är ditt val! Ordet ditt är alltså understruket. I samma faktaruta (fortfarande på 

framsidan av katalogen) står det sedan ordagrant: Kirurg, reseledare, forskare, 

webbdesigner, snickare, musiker, bonde, statsminister, förskollärare, ingenjör, 

truckförare, receptionist, tolk, arkitekt… 

Hur skall en elev i årskurs nio, femton år ung tolka detta budskap?  Risken är definitivt 

stor att eleven får uppfattningen att nu gäller det att ta beslutet gällande vad jag vill 

utbilda mig till och arbeta med under resten av mitt framtida liv. Dresch och Lovén 

(red.) (2010) menar i boken ”Att bana vägen mot framtiden” att en stor del av eleverna i 

årskurs nio dessutom har väldigt stor brist på självkännedom. 

 Vår dotter hade mycket svårt att låta sig övertygas av allas våra försök till att 

avdramatisera detta ”FRAMTIDSVAL”.  För henne blev det en väldigt stressig och 

ångestfylld period fram till slutet av januari månad 2014, då förstahandsvalet skulle vara 

inlämnat. Slutligen, efter diverse besök vid olika gymnasieskolor valde vår dotter fem 

olika alternativ. Hon känner sig dock i april månad fortfarande inte helt säker på vilket 

alternativ som borde komma i första hand. 

Under hela hösten har vi i brevlådan blivit fullständigt överösta av studiekataloger och 

reklamblad ifrån diverse gymnasieskolor i och utanför regionen. Både ifrån kommunala 

och fristående gymnasieskolor. Nyligen inför det eventuella omvalet under april-maj 
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månad får vi så gott som alla broschyrer på nytt, i brevlådan.  ”SVÅRT ATT 

BESTÄMMA DIG?” Så står det på framsidan av en broschyr.  ”HEJ! VÅREN ÄR 

ÄNTLIGEN HÄR OCH SNART ÄR DET DAGS FÖR GYMNASIEOMVAL” på en 

annan med inbjudan till en extra öppet hus-kväll.  Konkurrensen om eleverna verkar i 

mina ögon vara påfallande tydlig, vilket också bekräftas genom Skolverkets rapport 

(2010) ”Konkurrensen om eleverna”. 

Jag har i denna undersökning bestämt mig för att fokusera på varför elever söker till det 

Musikestetiska programmet. Detta område intresserar mig särskilt, då jag sedan dryga 

trettio år tillbaka är verksam inom just musikområdet i mitt dagliga lärararbete. Vad 

påverkar elever att söka just denna utbildningsform? Olyckligtvis finns ingen 

vetenskaplig litteratur att finna gällande vad som avgör valet till just Musikestet, varför 

jag i litteraturöversikten valt att granska elevers tankar och känslor över gymnasievalet 

och vilka faktorer som påverkar det i ett generellt perspektiv. 

Syfte  
Syftet med min studie är att skapa ökad insikt om vad som påverkar elever att söka till 

det Musikestetiska programmet. 

Jag vill också bidra till ökad förståelse för elevers tankar och känslor generellt inför 

gymnasievalet och vilka yttre faktorer som kan tänkas påverkar dem inför detta. 

 

Forskningsfrågor 

• Vad påverkar elever att söka Musikestetiskt program?                                                                                              

• Vilka tankar, känslor och förväntningar fanns inför gymnasievalet? 

• Hur känns det idag, i slutet av det tredje studieåret när eleverna ser tillbaka på 

sitt gymnasieval?                                                                          

• Vilken uppfattning har en Studie- och yrkesvägledare gällande dessa frågor? 
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Bakgrund 
I det här avsnittet redogörs för vilken kunskap som finns inom området för olika 

faktorers betydelse då det gäller påverkan inför valet till gymnasiet. Avsnittet bygger på 

forskning, statliga dokument och rapporter. Det innehåller också en beskrivning av det 

reklammaterial som riktar sig till unga inför deras förestående gymnasieval. 

”Gymnasieskolan är en central och kritisk punkt både i unga människors liv och i 

utbildningssystemet. Gymnasievalet utgör den första institutionaliserade brytpunkten 

för den unga individen då han/hon förväntas fatta åtminstone preliminära beslut om sin 

fortsatta väg in i högre utbildning och/ eller arbetsliv. I vilken mån olika 

gymnasieprogram faktiskt står öppna för honom eller henne, och hur gymnasiekarriären 

ter sig kan få avgörande följder för den unges framtid.” (Lundahl, 2008, s 1).  

Dresch och Lovén (2010) konstaterar via enkätsvar i sin undersökning att 83 % av 

eleverna i årskurs nio tycker att gymnasievalet är ett viktigt val. 78 % menar att det är 

viktigt att ha någon att tala med inför valet. Merparten av eleverna visste i förenkäten 

vad de ville söka till, men trots detta tyckte 45 % att det ändå blev ett svårt beslut.  

 

Förändringar som fått betydelse för gymnasievalet 
Enligt skollagen (Skollagen 2010 elektronisk källa) skall alla elever ha samma tillgång 

till likvärdig utbildning, var de än bor i landet och oberoende av sociala och ekonomiska 

grundförutsättningar. 

I Skolverkets rapport 394 (2013b) ”Det svåra valet”, ligger fokus på ungdomars val av 

gymnasieutbildning.  Här informeras också om några grundläggande förändringar som 

kom att skapa nya förutsättningar som ligger till grund inför gymnasievalet.  

År 1991 kommunaliserades skolan och Skolöverstyrelsen och länsskolenämnderna 

avvecklades. Nya gymnasieskolor upprättades inom flera kommuner som inte tidigare 

haft sådana. År 1992 genomfördes den s.k. friskolereformen. Så kunde andra huvudmän 

än de kommunala få möjlighet att starta utbildning. Utvecklingen har bidragit till att det 

nu finns ett stort och varierande utbud av gymnasieskolor (både kommunal och enskild 
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huvudman) som kan erbjuda olika program och inriktningar. Sedan 1 januari 2008 

gäller numera regeln om s.k. frisökning. Detta innebär att alla behöriga elever har rätt 

att söka gymnasieutbildning i alla kommuner. Detta även om den egna hemkommunen 

har samma utbildning att erbjuda. I första hand skall kommuner erbjuda elever som är 

folkbokförda inom den egna kommunen, eller inom det gymnasieförbund eller 

samverkansområde som kommunen ingår gymnasieutbildning. Detta kallas 

förstahandsmottagning. Övriga sökande antas i mån av plats. D.v.s. 

andrahandsmottagning. Vad beträffar fristående gymnasieskolor så ska de stå öppna för 

alla. Elever kan söka till vilken av de fristående gymnasieskolorna de önskar. Detta 

oavsett var eleven bor.  

Dessa regeländringar (kommunaliseringen, valfrihets och friskolereformerna) har 

kommit att innebära en marknadisering av det svenska utbildningssystemet. Denna 

skolmarknad är politiskt reglerad vad gäller tjänsten skolorna har att erbjuda, vilken 

ekonomisk ersättning de får per elev samt på vilket sätt de har rätt att konkurrera med 

varandra. Detta gäller även elevernas möjligheter att konkurrera om 

utbildningsplatserna. Rapportens syfte är att ge ökad kunskap om villkoren som 

ungdomar ställs inför i samband med gymnasievalet. Den berättar även hur ungdomar 

tänker kring sitt utbildningsval.  

 

Erbjuds Sveriges alla blivande gymnasieelever samma villkor inför 

valet? 
Studien i Skolverkets rapport 394 visar att elevers förutsättningar för sitt gymnasieval 

varierar stort i landet. Det ser enligt rapporten olika ut vad gäller utbudet av utbildningar 

som elever kan välja mellan i olika kommuner och regioner. Man exemplifierar 

Västerviks kommun som har en kommunal gymnasiemarknad.  Ett förhållandevis 

isolerat geografiskt läge med stora pendlingsavstånd till andra utbildningsalternativ 

samt begränsade kommunikationsmöjligheter gör att eleverna som bor i Västervik 

främst gör sitt gymnasieval utifrån det utbud som finns inom kommunen. För elever 

bosatta i Arvidsjaur är gymnasieutbudet i hemkommunen ännu mer begränsat. Det har 

därför blivit vanligt att elever flyttar hemifrån då de börjar gymnasieskolan. Ofta flyttar 
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man då till Piteå, eller till andra orter. Här blir då frågan om boende och 

inackorderingsstöd viktig. 

För de elever som bor i Göteborg finns ett mycket stort utbud av utbildningar både vad 

gäller gymnasieskolor och huvudmän, program och inriktningar. Här finns också väl 

utbyggd kollektivtrafik.  

Det minskande elevantalet gör det också svårt för en del kommuner att fortsätta erbjuda 

ett fullständigt utbud av program. 

 

Konkurrensen om eleverna 
Enligt Skolverkets rapport (2010) har nedgången i gymnasieskolans elevunderlag än så 

länge bara börjat och kommer enligt befolkningsprognoserna att pågå till 2016. Intresset 

för att starta fristående gymnasieskolor är enligt Skolverket fortsatt stort, vilket innebär 

att konkurrensen om gymnasieelever kommer att öka de närmaste åren. Den pågående 

trenden har ingen tidigare motsvarighet. Denna rapport ifrån Skolverket har titeln 

”Konkurrensen om eleverna”. Den behandlar kommunernas hantering av minskade 

gymnasiekullar och en växande skolmarknad. Här framkommer att en hög andel 

kommuner genom enkätundersökning anger att elever i ökad utsträckning byter skola 

och/eller program som en följd av konkurrensen. Både intervjustudien och 

kommentarerna i enkäten tyder enligt rapporten på att elever byter utbildning både 

innan och efter det att skolor rapporterar elevantalet till Skolverkets uppföljningssystem 

den 15 oktober varje år. Detta kan enligt rapporten bero på olika faktorer. Det är idag 

betydligt lättare att vara ombytlig då det finns ett överskott av gymnasieplatser så som 

situationen gällande elevunderlaget ser ut idag.  

  



 6 

Gymnasievalet kan ge upphov till stress 
”Gymnasievalet kan ge upphov till stress och oro då eleverna känner att de i viss 

utsträckning väljer sin framtida yrkeskarriär och att det är viktigt att göra rätt val” 

(Skolverket 2013b s.12) 

I rapporten berättas om tidigare studier vad gäller ungdomars gymnasieval där det 

framkommit att man i stor utsträckning känner sig stressad inför detta på grund av höga 

krav ifrån föräldrar, lärare och sig själva. Upplevelsen av stress gäller då främst den 

förväntan som finns över att få höga betyg för att bli antagen till det som man uppfattar 

som bra gymnasieutbildningar. I SOU 2006:77 framkommer efter en undersökning i 

samtalsform ett liknande resultat där knappt 700 ungdomar i grundskolans årskurs 9 

deltagit.  De har i samtalet fått möjlighet att berätta hur de ser på begreppet stress och 

hur de relaterar till detta. Undersökningen visar att många ungdomar i årskurs 9 mycket 

riktigt är skolstressade. Först oroar man sig för att välja gymnasieskola. Det är svårt att 

veta vad man vill göra i framtiden. Trots detta skall man ändå bestämma om framtiden 

då man är 16 år, då det är dags för val av inriktning till gymnasiet. Utöver detta oroar 

man sig för att betygen inte skall komma att räcka till för att komma in på sitt 

förstahandsval. Här framkommer också att en del tror att betygshetsen är ofrånkomlig 

och menar att den ändå trots allt är överkomlig. Att vara stressad under en kort period i 

livet är just överkomligt. Många elever uppfattar att höga antagningspoäng är ett signum 

för hög kvalitet av skolan. Därför framkommer besvikelse ifrån de elever som ansträngt 

sig hårt för att nå sina höga meritpoäng, då de konstaterar att detta i stor utsträckning 

ingick i skolans marknadsföring och inte alls stämde med verkligheten. De många 

valmöjligheterna med många olika utbildningsalternativ kan också göra det svårt att få 

en tydlig överblick inför beslutet. Detta upplevs positivt av en del elever och negativt ur 

stressynpunkt av andra som gör att gymnasievalen blir ännu mer komplicerade och 

stressframkallande. Det handlar om att välja rätt skola och rätt utbildning. Då man 

väljer till en friskola, särskilt då en nystartad sådan, så tillkommer även en 

riskbedömning om skolan ”finns kvar” under hela studietidens gång. 

Här framkommer också att många elever upplever en del lärare som negativa. De 

upplever att de sällan eller aldrig ger positiva omdömen. Andra elever upprörs enligt 

samtalen över att de tycker sig märka att en del lärare favoriserar vissa elever. Alltså att 
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en del lärare skulle vara partiska och mer betygsätter utifrån person och inte ifrån 

resultat. I utredningen framkommer också att en stor källa till stress är kravet att själv 

ansvara för sin egen skolgång. Man har känslan av att det ger läraren negativa signaler 

om man frågar för mycket om hjälp. Detta kunde vara förenat med att man då skulle 

avslöja att man inte själv klarar av att ta eget ansvar.  

Många elever har också känslan av att de lever med skolan hela tiden. Detta på grund av 

att man kanske är osäker på om man förstått rätt. Det kan få till följd att man går och 

tänker på det jämt, även när man är ledig. Man funderar om man gjorde rätt eller inte. 

Många elever upplever även målen som otydliga.  Det finns elever som anser sig 

behöva en ordlista till betygskriterierna för att förstå vad det står. Skolverket 

sammanfattar undersökningen som att gymnasievalet kan innebära så mycket mer för 

eleven än att bara välja gymnasieprogram.  

Eleverna beskriver upplevelsen av situationen som första gången de verkligen ställs 

inför ett viktigt val där de ofrånkomligt ställs inför frågan hur de ska förverkliga sina 

drömmar och mål inför framtiden. Dessutom uppfattar eleverna att föräldrar och SYV 

betonar hur viktigt och till och med ibland livsavgörande deras gymnasieval är. En del 

elever upplever att de inte heller känner sig mogna än att välja utbildning.  

 

Påverkansfaktorer 
Enligt Lidström, Holm, Lundström (2014) i artikeln ”Maximising Opportunity and 

Minimising Risk?” har skolans geografiska läge stor betydelse. 

Detta framkommer i de halvstrukturerade intervjuer de genomfört med 77 elever som 

huvudsakligen gick andra året i gymnasiet. Många elever vill hellre gå i en närbelägen 

skola. Skolornas utbud av program är också av stor betydelse inför valet. Innehållet av 

utbildning har för många elever större betydelse än valet av själva skolan.  

Enligt Lundahl (2010) bedrivs det en växande och aggressiv marknadsföring för att 

locka ungdomar till gymnasier och program. Hon menar också vissa föräldrar blir 

påverkade av skolors offentliggörande av studieprestationer i jakten på att hitta de bästa 

utbildningarna för sina barn. Elever beskriver genom intervjuer (Skolverket, 2013b) att 
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de fått hemskickat stora mängder information och reklambroschyrer inför valet. 

Dessutom florerade en hel del reklam via andra sociala medier. En del elever upplevde 

reklamen som störande, stressande och påträngande. Elever berättar att det även har 

förekommit att reklam skickats ut efter det att valen är gjorda, och till och med då man 

på hösten påbörjat sina studier. 

En elev uttrycker i intervjun att även om man känner sig nöjd med sitt val, så kommer 

reklam som frågar ”Vill du byta?” eller ” Är du inte nöjd?”. Och då börjar man lätt 

tvivla. En annan elev menar att detta på honom fått helt motsatt effekt och uppfattar att 

om skolor försöker ta ”folk” som redan valt, så håller man sig borta ifrån den skolan. ”I 

en del skolors marknadsföringsstrategier ingår erbjudanden om datorer, sovmorgon eller 

sluta-tidigt, skolluncher på restaurang, körkortsutbildning och utlandsresor.” 

(Skolverket, 2013b, s 100). Eleverna har enligt undersökningen uppfattningen att detta 

är väldigt vanligt och har uppfattningen att dessa ”lockbeten” ibland kan påverka valen. 

Här framkommer även att lokala politiker ibland försöker påverka SYV att vid 

gymnasiemässor framhålla kommunernas egna gymnasieskolor för eleverna. Det finns 

enligt undersökningen elever som har uppfattat att SYV ändå har försökt påverka dem i 

en viss riktning eller att välja en skola i hemkommunen. Detta samtidigt som de själva 

poängterar att de försöker vara sakliga och objektiva. Kamraters val kan också ha olika 

betydelse. Kamraterna kan dels uppfattas som en källa till information men kan även 

uppfattas som betydelsen ”kompisval”. En del elever väljer även en helt annan skola för 

att få möjlighet att lära känna nya kamrater. 
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Vad innebär Studie- och yrkesvägledning “SYV”? 
Syftet med studie- och yrkesvägledning är att eleverna skall få förutsättningar att kunna 

hantera frågor som rör val av studier och yrken. Utbudet över utbildningar och yrken är 

idag mycket stort och det gör lätt att eleverna upplever det allt för svårt att kunna se 

klart på sina olika möjligheter. 

”En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden 

bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och 

yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs 

ständigt pågående karriärprocess”. (Skolverket, 2013a, s 11). 

     I de allmänna råden gällande arbete med studie- och yrkesvägledning står att den 

enskilde eleven skall få möjlighet att reflektera över sig själv i sin egen relation till olika 

utbildningar och framtidsvägar. Denna vägledning skall utgå ifrån elevens behov och 

förutsättningar. För att eleven ska kunna gå vidare och genomföra sina väl underbyggda 

val måste den få stöd på ett bra och anpassningsbart sätt. Detta kräver enligt Skolverket 

en väl planerad vägledning som genomförs på ett professionellt sätt och vilar på en 

vetenskaplig grund. I Skolverkets rapport 394 (2013b) står att det inte handlar om att 

förespråka någon särskild skola eller något visst program för en SYV, utan att hjälpa 

eleven att komma fram till vad som passar bäst för just den eleven. En SYV skall 

eftersträva att vara neutral och objektiv i sitt förhållningssätt till elevens val av 

gymnasieskola och program. Det framkommer i rapporten att politiker ändå ibland 

försöker påverka SYV att vid gymnasiemässor rekommendera elever att välja 

kommunernas egna gymnasieskolor.  

Enligt skolverket ska eleven: 

• Bli medveten om sig själv 

• Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 

• Bli medveten om förhållandet mellan sig själv och valalternativen 

• Lära sig fatta beslut 

• Lära sig genomföra sina beslut 

(Skolverket, 2013a). 
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Historik och tidigare forskning om SYV 
Grundskolans vägledare bestod tidigare av två olika yrkesgrupper, yrkesvalslärare samt 

syokonsulenter (Lovén, 2000). Idag benämns syokonsulenter i allt större utsträckning 

för studie- och yrkesvägledare.  ”Vägledningen inför gymnasievalet kan beskrivas som 

en process där vägledarens uppgift är att hjälpa eleven relatera sin självuppfattning till 

tillgängliga utbildningsalternativ”. (Lovén, 2000, s 234).  En enkätstudie med 93 elever 

vid fyra olika skolor ur årskurs nio deltog i studien. Enkätens övergripande syfte var att 

få insikt i elevers förväntningar inför vägledningssamtalet, vad de tyckte de fick ut av 

samtalen samt elevers syn på påverkansfaktorer och hinder inför valet.  

 Resultatet av undersökningarna i avhandlingen visade att vägledarna hade betydelse för 

elevernas väljande. De kunde bidra med att förse eleverna med information de inte 

kände till, eller hade svårt att ta in. Eleverna i undersökningen fick oavsett 

samhällsklass eller genus tillgång till information och vägledning i den svåra och osäkra 

situation de befann sig. Studievägledarna gav eleverna stegvis information och 

vägledning och kunde på så sätt få dem att känna sig tryggare. En del elever var trots 

detta ändå osäkra vid valtillfället, men denna osäkerhet visade sig då vara mer riktad till 

frågan om de skulle komma att bli antagna till sitt förstahandsval. Vägledarna uppfyllde 

dessutom det samhällsmål som överhuvudtaget innebar att eleverna skulle söka till 

gymnasieskolan. De flesta elever visade sig vara nöjda med vägledningssamtalen som 

de deltagit i. Självklart fanns det individuella variationer.  

”I både äldre och nyare svenska undersökningar pekas på elevernas behov av både 

information och vägledning inför utträdet ur grundskolan. Även om behovet av 

vägledning har ökat över tid, så är det fortfarande behovet av information som 

dominerar.” (Lindh, 1997, s 24). 
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Får alla möjlighet till bra studie- och yrkesvägledning? 
I Skollagen formuleras att ”eleven ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att 

deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings och yrkesverksamhet kan 

tillgodoses”. Kap.29 § skollagen (2010:800) Motsvarande beskrivning finns även i 

grundskolans läroplan. (Lgr 11, Skolverket). 

Fallbeskrivningarna i Skolverkets rapport 394 (2013b) visar att SYV kan se väldigt 

olika ut. Det kan till och med skilja inom en enskild kommun, likaväl som mellan olika 

kommuner och regioner. I Skolverkets diskussioner dels med SYV och dels med elever 

framkommer det att det i en del fall handlar om både information och vägledning, 

samtidigt som det i en del fall uteslutande handlar om att inom verksamheten endast ge 

information. Detta beror ofta på tids- och resursbrist. Många SYV upplever enligt 

rapporten stor frustration över detta. I en del fall har elever fått åka till gymnasiemässa 

på skoltid, medan elever från en annan skola inte fick göra det. En del SYV ger främst 

information gällande hemkommunen s utbud, medan andra har ett mer regionalt och 

nationellt perspektiv. De framhåller i rapporten att de ofta upplever det som svårt att ha 

en aktuell överblick över alla utbildningsalternativ för att kunna ge eleverna en ständigt 

uppdaterad och realistisk bild av utbudet. Detta då inte minst stora förändringar kan ske 

från läsår till läsår. Elever uppger att de många gånger hänvisats till den information 

som finns på internet, eller på egen hand vända sig till gymnasieskolorna för att få mer 

information. Det framkommer också att många SYV känner sig ensamma och saknar 

forum för att diskutera sin verksamhet. Det är olika om gemensamma riktlinjer finns 

eller ej för verksamheten i den aktuella kommunen eller regionen, eller hos 

huvudmannen i fråga. Detta medför att elever erbjuds olika förutsättningar till SYV vad 

gäller både omfattning och innehåll. I Skolverkets översikt ”Ungdomars utbildnings- 

och yrkesval – i egna och andras ögon” (2004) berättar man om Skolverkets nationella 

kvalitetsgranskning 2001-2002 och i Skolverkets bedömning 2003 att kritik då riktades 

mot brister i omfattningen av SYV-verksamheten. Även innehållet och de stora 

variationerna mellan skolor och kommuner som framkom fick kritik. 
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Metod och analys 
I den här delen av uppsatsen kommer jag att redogöra för den metod jag valt för 

genomförande av intervjuer, urval, avgränsning, tillförlitlighet, etiska överväganden 

samt analys och bearbetning rav insamlad data. 

Val av metod 
”Val av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 

frågeställningen (Trost, 2010, s, 33). ”Alla som genomför en vetenskaplig studie ska 

redovisa sin metod på ett sådant sätt att det finns en rimlig möjlighet för andra personer 

att kritiskt granska studien och helst även upprepa studien i fråga.” (Hjerm & Lindgren, 

2010, s 18). 

Jag fann det mest naturligt att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer för att på 

bästa sätt uppnå syftet med studien. Då syftet är att skapa ökad insikt om vad som 

påverkar elever att söka till det Musikestetiska programmet, samt att bidra till ökad 

förståelse för elevers tankar och känslor generellt inför gymnasievalet samt vilka yttre 

faktorer som kan tänkas påverka dem inför detta kändes detta val av metod mest 

naturlig. Jag ville se om det gick att hitta någon form av mönster i processen inför 

gymnasievalet. En kvalitativ undersökning är ofta lättare att förstå än kvantitativa 

undersökningar. Det som enligt Trost (2010) kan vara negativt är att kvalitativa data 

ofta bemöts med misstänksamma reaktioner vad gäller trovärdigheten eftersom de 

bygger på små urval och därför inte är statistiskt representativa för befolkningen på det 

statistiska planet.  

 

Urval 
Jag genomförde dessa intervjuer med sex slumpmässigt utvalda elever ur årskurs tre vid 

ett Musikestetiskt program i en medelstor kommun i Norrland. Anledningen till att jag 

valde att intervjua elever ur just årskurs tre var min förhoppning om att de skulle ha 

möjlighet att se tillbaka på sitt val i årskurs nio och jämföra tankar, drömmar och 

förväntningar de hade på utbildningen, samt om dessa på något sätt har förändrats under 

de tre studieåren. För att dessutom nå en så hög grad av representativitet och 
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generaliserbarhet som möjligt önskade jag genomföra intervjuerna med tre flickor och 

tre pojkar.  

 Jag kontaktade en musiklärare jag känner vid den aktuella skolan och informerade 

honom grundligt om mitt förestående forskningsarbete, och hur det skulle gå till. Han 

var genast positiv till att hjälpa mig undersöka om tillräckligt stort intresse fanns bland 

eleverna i den tredje årskursen. Det visade sig finnas så många frivilliga att han enligt 

min önskan slumpmässigt kunde välja ut tre flickor och tre pojkar för intervjuerna.  

Jag genomförde också en kvalitativ intervju med en SYV vid en åk 7-9 skola i en 

närliggande kommun. Detta för att jag tyckte att det var intressant att få en inblick i en 

vägledares erfarenheter och aspekter över vad som påverkar elever att välja just denna 

utbildningsväg. 

 

Avgränsning 
Här hänvisar jag återigen till att jag valde elever ur årskurs tre för att även få ta del av 

hur de idag tänker då de ser tillbaka på sitt val i årskurs nio, och om förväntningarna på 

utbildningen har förverkligats eller inte. Då det inte fanns någon vetenskapligt 

förankrad litteratur att hitta vad gäller gymnasievalet kopplat till Musikestetiskt 

program valde jag i stället att i bakgrunden lägga fokus på hur elever tänker och känner 

generellt inför beslutet till sitt gymnasieval, och vilka yttre faktorer som kan tänkas ha 

betydelse för påverkan i sammanhanget. Av samma anledning omformades syftet och 

frågeställningarna en del. 

 

Genomförande av intervjuer 
I kapitel 14 fas 6 påpekar Larsen (2009) att man kan fråga sig om situationen vid 

intervjutillfället för en kvalitativ studie har påverkat svaren. Om personen har verkat 

vara nervös osv. Hon påpekar även att det är viktigt att de som blir intervjuade kan 

känna igen sig i tolkningen, så att den återspeglar det som informanten har uttryck i 
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intervjun. Jag har därför ansträngt mig för tänka på att finna balans mellan min egen 

tolkning och på det sätt mina informanter tycks uppfatta en viss situation.  

Intervjuerna med de sex eleverna genomfördes individuellt i enskilt rum. Jag hade som 

underlag förberett tolv intervjufrågor. Vissa hade följdfrågor att komplettera med vid 

behov. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera. Av praktiska skäl valde jag att intervjua 

elever vid en och samma gymnasieskola. Jag spelade in intervjuerna via en app i min 

mobiltelefon, inte minst med anledning av att Trost (2010) berättar att detta underlättar 

arbetet, då man vid återkommande tillfällen kan lyssna till ordval och tonfall samt att 

man slipper anteckna. Därefter lyssnades intervjuerna noggrant igenom och svar och 

frågor har sammanställts ordagrant. 

 

Metoddiskussion och tillförlitlighet 
Enligt Larsen (2009) är fördelen att få möta informanterna vilket också innebär minskad 

risk för bortfall. Jag fick här även möjlighet om så skulle behövas för att ställa 

följdfrågor. Denna metod kräver dock mer tid för att sammanställa svaren. Så innebär 

denna form av studie också att man får lita på att informanterna talar sanning. Genom 

intervjuer menar Larsen att man kan göra ändringar under arbetets gång om viktiga 

detaljer för frågeställningen dyker upp. Flera möjligheter till viktiga förklaringar kan då 

komma fram. Detta kan bidra till högre validitet då möjlighet att i efterhand ändra på 

frågorna finns. Jag kan idag se att några frågor i intervjun med SYV inte står i relation 

till forskningsfrågorna. Denna intervju gjorde jag redan i februari månad och mitt syfte 

och mina frågeställningar har förändrats en del sedan dess. 

 
Enligt Trost (2010) kan kvalitativa intervjuer bemötas med misstänksamma reaktioner 

vad beträffar tillförlitlighet eftersom de bygger på små urval. 

Jag avser att skapa ökad tillförlitlighet genom att så noga som möjligt redogöra för min 

forskningsprocess beträffande hur jag valt informanter, samlat in data, samt hur jag 

bearbetat och analyserat den. 
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Etiska överväganden 
”När det gäller användningen och förmedlingen av forskningsresultaten är anonymitet 

för informanterna i de allra flesta fall synnerligen viktigt”. (Larsen, 2009, s, 14). 

Vad beträffar de gymnasieelever jag intervjuat, så fick jag kontakt med dem tack vare 

en musiklärare jag känner vid deras skola. Jag bad honom fråga klass tre muntligt, om 

det fanns sex elever som var intresserade av att bli intervjuade om hur de tänkte då de i 

årskurs nio sökte denna utbildning, samt om tiden under utbildningens gång. Långt fler 

än sex elever visade intresse. Han valde då slumpmässigt ut tre flickor och tre pojkar. 

Tyvärr var en pojke sjuk vid intervjutillfället, så det blev två pojkar och fyra flickor att 

intervjua. Då jag mötte dessa elever enskilt fick de ta del av ett informationsblad med 

överskriften ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (vetenskapsrådet, 2002).  Där kunde de själva läsa att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder dem. 

Jag informerade också att de självklart kommer att vara anonyma och att jag inte heller 

kommer att nämna skolans, eller ens ortens namn i mitt arbete. Mitt namn och 

mobilnummer stod även nederst på informationsbladet. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon och sammanställdes vid datorn.  Detta material förvaras så att endast jag 

har tillgång till det, samt att det endast kommer att användas inom ramen för denna 

studie. 

Den SYV som jag intervjuat tog jag kontakt med första gången via telefonsamtal. Vi 

hade senare även mejlkontakt där jag informerade henne om att hon får vara anonym 

och att jag inte heller kommer att nämna skolans, eller ens ortens namn i mitt arbete. Då 

vi träffades vid intervjutillfället informerade jag även henne om att hon har rätt att 

avbryta sin medverkan.  

 

Analysmetod 
För att bearbeta och analysera datan har jag genomfört en tematisk analys. Syftet med 

tematisk analys är att datamaterialet först ordnas grovt (kodning), och sedan ordnas lite 

mer noggrant, för att till slut kunna fungera som grund för analyser och slutsatser. 

(Hjerm & Lindgren, 2010). Då jag genomförde inspelningar vid intervjutillfällena har 
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jag lyssnat av svaren och skrivit ned dem ordagrant. Den data jag samlat in har gjorts 

om till texter (transkriberats). Frågesvaren granskades sedan i den ordning jag ställde 

frågorna. Datamaterialet har sedan sorterats, kategoriserats, analyserats och grupperats i 

teman i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Följande teman framträdde ur 

analysen av materialet: 

 

• Påverkansfaktorer inför gymnasievalet 

• Sedan tidigare musikaktiva  

• Elevernas förväntningar på utbildningen  

• Hur det känns i slutet av det tredje studieåret 

• Elevernas konstruktiva kritik 

 

Resultatredovisning och analys 
Jag kommer att inleda uppsatsens resultatredovisning och analys med att redogöra för 

de erfarenheter den studie- och yrkesvägledare jag intervjuat har av vad som kan 

påverka elever att söka Musikestetisk gymnasieutbildning. Avsikten med SYVs syn på 

denna fråga var att jag fann det intressant att se om det fanns jämförbara mönster   

gällande vad som lockar att söka till just denna utbildning. Detta trots att jag i min 

studie fokuserar på vad som driver elever att välja denna utbildning. Jag vill alltså 

härmed bidra till ökad förståelse för de analysteman som framträtt vid analysen av 

intervjuerna med eleverna. 

 

Studie- och yrkesvägledarens synpunkter 
Studie- och yrkesvägledaren menade att de flesta som söker till en Estetisk 

gymnasieutbildning är elever som sedan lång tid tillbaka varit beslutsamma över att 

välja just en Estetisk utbildning. Här finns enligt SYV ingen tvekan, men påpekar 

samtidigt att det inte är självklart att varje elev som är musikaliskt aktiv på skolan söker 

hit. SYV har vid några tillfällen blivit förvånad då en sådan elev hon trodde självklart 
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skulle söka just Musikestet säger att denne planerar för att studera vid t.ex. 

Naturvetenskaplig utbildning.  

Då jag jämför SYVs uppfattning med de sex informanternas, kan jag se att detta till en 

stor del stämmer, med ett visst mått av påverkan ifrån några syskon och andra bekanta. 

Denne säger också i intervjun att denne tror att många som söker sig till ett estetiskt 

program gör det därför att det endast är där man får ha ämnen av just estetisk karaktär, 

sedan detta för några år sedan togs bort ifrån all övrig gymnasieutbildning. Vägledaren 

beklagar personligen detta beslut på ett mycket tydligt sätt och tror inte att det har 

gagnat elevers betyg i de teoretiska skolämnena på ett mera positivt sätt sedan dess. 

Gymnasieutbildningen Musikestet är ju högskoleförberedande idag, och SYV liksom 

jag själv tror att många elever har svårt att tänka sig att endast ha teoretiska ämnen på 

schemat. Vägledaren tror att de som söker hit har ett självklart behov att få vara kreativa 

i estetisk verksamhet för att känna att de på ett bra sätt kan ta del av övriga skolämnen. 

Denna uppfattning ser jag att flera av mina informanter vid Musikestet också delar med 

denne.  

SYV understryker i intervjun att gymnasievalet generellt sett verkligen är ett svårt val. 

Detta stämmer helt med den vetenskapliga forskning jag nu tagit del av. Det är första 

gången man ska ta ett beslut där ingen annan riktigt kan vara med och bestämma. Den 

situationen har de flesta aldrig tidigare stått inför i livet. Här menar hon att känslan av 

självinsikt och självkännedom kommer in.  ‒ Vem är jag?  – Vad vill jag?  

Studie- och yrkesvägledaren menar att en stor del av eleverna i årskurs nio har väldigt 

dålig självinsikt. Just detta har jag efter intervjun läst om och fått bekräftat t.ex. i 

avsnittet MOGNAD OCH STUDIEVAL i boken ”Att bana vägen mot framtiden” 

(Lundahl, 2010).  
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Tematisk analys av elevintervjuerna 
Som jag tidigare nämnt i metodavsnittet har jag bearbetat datan genom tematisk analys. 

Jag presenterar här de analysteman som vuxit fram under bearbetningens gång. 

 

Påverkansfaktorer inför gymnasievalet 
Påverkansfaktorer var ett starkt framträdande tema i informanternas berättelser. Alla sex 

informanter kände någon som tidigare gått, eller fortfarande gick utbildningen. Två av 

informanterna hade äldre syskon som de vid olika tillfället sett och hört vid offentliga 

framträdanden på skolan. Alla kunde i intervjun berätta att de endast hört positiva 

berättelser ifrån dem som sedan tidigare hade erfarenhet av utbildningen. Dessa hade på 

ett lustfyllt sätt försökt återge vad de själva varit med om samt vad informanterna skulle 

kunna få uppleva under studietiden vid ett val till Musikestet.  Ett tydligt faktum som 

jag kan se i min analys är att ingen av eleverna kunde tänka sig gå en 

gymnasieutbildning i tre år utan att få ha ämnet musik på skolschemat. Även detta 

faktum kan jag se som en faktor för just påverkan. ”Gå till alla tråkiga lektioner och inte 

få ha något estetiskt ämne”. Hon tillägger också att hon under en kort period funderade 

över att i första hand söka Naturvetenskaplig utbildning, men nu i efterhand är glad att 

hon inte gjorde det. En annan elev säger: ”Största anledningen för mig var att jag inte 

kunde tänka mig att gå i skolan och inte få ha musik”. ”Få göra det man älskar i tre år 

och inte bara plugga”. En av eleverna hade valt och också påbörjat en helt annan 

gymnasieutbildning, men trivdes inte. Eleven kände att något fattades och tog själv 

initiativ till att kontakta ledningen för just Musikestiska programmet och fick då 

möjlighet att få en elevplats. En annan elev uttrycker sig så här: ”Jag har alltid velat gå 

den här utbildningen, men av taktiska skäl valde jag i första hand Samhälle på en 

friskola där jag visste att det var svårare att komma in”. Musikestet var som hon 

uttrycker det ett säkrare val. Hon tog senare trots allt beslutet att ändå välja denna 

utbildning fastän hon blev antagen vid friskolan på sitt förstahandsval, då hon inte heller 

kunde tänka sig tre gymnasieår utan musikundervisning på schemat. 
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Sedan tidigare musikaktiva 
Jag kan konstatera att alla sex informanter sedan tidigare varit ”musikaktiva”. En av 

informanterna uttrycker sig så här: ”Jag har aldrig tänkt att jag skulle göra nåt annat än 

att hålla på med musik. Ända sen jag var jätteliten visste jag att musiken var en klar väg 

för mig att gå”. Fyra av informanterna berättar att sång sedan tidigare är deras 

huvudinstrument. Någon annan är som han själv uttrycker det ”självlärd” på sin gitarr. 

”Den har blivit som min bästa vän och det viktigaste för mig var att få hjälp att bli en 

bättre gitarrist” säger han. En annan elev gjorde ju enligt rubriken om påverkansfaktorer 

ovan ett omval till Musikestet. En av informanterna hade inte betyg som räckte för att 

helst söka in på en helt annan utbildning, och valde då Musikestet på grund av sin 

uppväxt i en musikalisk familj och släkt. Han berättade att han hade sjungit en del i kör 

som han tyckt varit roligt och givande. På grund av detta blev Musikestet i denna 

situation ett självklart alternativ för honom. Detta konstaterande dvs. att alla sex 

informanter sedan tidigare varit just ”musikaktiva” tolkar jag som en viktig faktor i 

analysen.  

 

Elevernas förväntningar på utbildningen 
Jag kan konstatera att eleverna på grund av att de sedan tidigare varit ”musikaktiva” har 

stora förväntningar på utbildningen. Självklart förväntar de sig således att 

vidareutvecklas på sina olika instrument. Förutom detta förutsätter de att de skall få 

prova på andra musikaliska grenar under gymnasietiden. 

För fyra av de sex informanterna var valet till Musikestet ett självklart val. I 

intervjuerna framkom längtan efter att få uppleva hur det är att vara med i de olika 

showerna som ingår i utbildningen. Att få hjälp av duktiga musiklärare att under skoltid 

utvecklas ytterligare på olika musikinstrument är ett tydligt argument som också 

framkommer i intervjuerna.  

”Att få utveckla sin musikalitet”, ”Att bli bättre på sitt instrument”, ”Att få göra det man 

älskar i tre år och inte bara plugga”, ”Att få prova på att sjunga i kör”, ”Att få uppleva 

hur det är att själv få vara med i showerna”, ”Att få hålla på med sitt intresse på 

skoltid”. ”Största anledningen att jag valde Musikestet var showerna. Min äldre syster 



 20 

gick här, och när jag såg henne i showerna…de hade så kul på scenen…där vill jag 

också vara, tänkte jag då”. Fem av eleverna hade framtidsvisioner om att ha en 

yrkesverksamhet inom musikområdet i olika former innan de påbörjade utbildningen.  

 

Hur det känns i slutet av det tredje studieåret? 
Eleverna visar sig överlag vara väldigt nöjda med sin gymnasieutbildning. ”Helt 

underbar utbildning”, ”lärarna kan sina saker”, ” lärarna saknar ingen kvalitet”, ”man 

får vara med likasinnade”, det här är nog bland det bästa jag gjort”, ”man får lära sig i 

sin egen takt”, ”skittråkigt att måsta sluta om någon månad”, ”man får lära sig så 

mycket mer här än då man läser karaktärsämnen”, ”jag vet idag att jag aldrig hade pallat 

att gå samhälle”… 

Idag har två av eleverna fortfarande kvar sin dröm om att bli soloartist. ”Jag har alltid 

haft den drömmen, och den har verkligen förstärkts här på utbildningen” säger en av 

dem. En tredje elev säger sig ha släppt rockstjärnedrömmen, men hoppas ändå att på 

något sätt få möjlighet att arbeta med musik i någon form. För två av de andra handlar 

framtidsvisionerna om någon form av estetisk och skapande karaktär inför framtiden. 

Här nämns om fotointresset som tagit över för en av dessa samt eventuellt 

teaterverksamhet som ett tungt alternativ för den andre. För den sjätte eleven har 

drömmen om att ägna sin framtida yrkesroll inom det estetiska området väckts under 

utbildningens gång. Då denne sökte in fanns ingen direkt tanke på att ägna sig åt det. Nu 

söker hon in på tvåämneslärarutbildning med musik som det ena ämnet. Denna tanke 

har alltså väckts under dessa tre år. Alla svarar att de är väldigt nöjda med lärarna vid 

utbildningen som gett dem stor möjlighet att utvecklas i olika musikaliska former, och 

på sina instrument.  

En av dem berättade att denne inte trivdes så bra med sin instrumentallärare. Eleven 

upplevde att läraren inte riktigt förstod vilka behov och önskemål som fanns. Detta blev 

dock inget större problem då eleven själv vågade prata med läraren om detta. Eleven 

fick då möjlighet att få undervisning av en annan lärare som gav denne möjlighet att 

utvecklas bättre efter sitt behov. En elev hade själv lärt sig spela gitarr ”hyfsat bra” som 

han själv uttryckte det. Det fanns dock luckor att fylla i och han tycker idag att han fått 
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fin hjälp med detta. Här kommer ytterligare några kommentarer: ”Lärarna är så 

pedagogiska och anpassar sig efter individen”… ”välj Musikestet, den ger så mycket 

mer än en vanlig utbildning”… ”det roliga är ju att det är extremt löjligt intresserade 

lärare här, som bara älskar detta”… ”musiklärarna är liksom en av oss”… ”otroligt 

motiverade lärare”… 

Informanterna uttrycker också gemensamt något jag i min analys uppfattar som ett slags 

bonus efter genomgången utbildning. De kan idag se att de, var och en genomgått en 

stor personlig utveckling. ”Du utvecklas så mycket som människa här på Musikestet 

under de här tre åren” säger en av dem. En annan säger att han idag i mycket större 

utsträckning än innan vågar prata med främmande människor. En annan berättar hur 

enormt blyg hon som barn varit, men idag ser sig själv som en mycket mer utåtriktad 

person. ”Idag törs jag vad som helst utan att vara rädd för vad folk ska tycka” säger hon. 

”Idag gick jag direkt och satte mig och åt med en etta, för det gjorde en trea med mig 

första veckan” …”idag törs jag prata med främmande personer, för jag har öppnat upp 

mig så mycket under dom här tre åren”…”jag tar inte allting så allvarligt nu som innan 

jag började”. Det framkommer att informanterna är övertygade om att erfarenheterna de 

tillgodogjort sig av att få stå på scen i sådan omfattning de fått göra under dessa tre år 

huvudsakligen är det som bidragit till den ökade självkänsla de erövrat. ”Vi blir som en 

enda stor klump, alla ettor, tvåor och treor när vi gör våra shower”, ”showerna får oss 

att knytas samman även med lärarna”. En lärare kan till och med hoppa in om en elev är 

sjuk och bli en av oss på scenen, säger en annan.  

En ytterligare aspekt som träder fram är att man även varit tvungen att lära sig mycket 

mer om att ”gilla läget”. I samspelssituationerna då man i olika former musicerar 

tillsammans blir man tvungen att lära sig ge och ta. ”Det är inte bara ens egen vilja som 

gäller vid t.ex. val av låtar eller instrument vid ensemblespel” kommenterar en av 

informanterna. 
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Elevernas konstruktiva kritik 
Trots att eleverna är väldigt nöjda med gymnasieutbildningen så framkommer några 

synpunkter över vad som skulle kunna gjorts bättre. Här framträder temat om elevernas 

konstruktiva kritik över vissa delar av utbildningen. 

Då jag frågar informanterna om de saknat något då de ser tillbaka på utbildningen 

kommer några kritiska synpunkter fram: ”Hur man hanterar scenen”, ”Hur man ser ut 

när man står på scenen”, ”Jag önskar att jag fått lära mig mer om musikhistoria”.  

En elev berättar att informationen om att Musikestet var ett högskoleförberedande 

program gick inte fram till honom och hans föräldrar då de besökte skolan i årskurs nio. 

Av denna anledning sökte eleven en annan utbildning där han efter någon månad 

dessvärre kände att han inte trivdes. Eleven fick dock möjlighet att påbörja utbildningen 

efter jullovet. Denna elev uttrycker kritik över att skolan missade denna information.  

 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med min studie har varit att skapa ökad insikt om vad som påverkar elever att 

söka till det Musikestetiska programmet. Då jag själv sedan många år tillbaka är 

verksam som musiklärare inom både grundskolan (obligatorisk undervisning) och 

Kulturskola (frivillig undervisning) var detta självklart ett intressant forskningsområde 

för mig. Tyvärr fanns ingen vetenskaplig litteratur att finna i ämnet ”vad som påverkar 

elever att söka till Musikestetiskt program”. Därför valde jag att i bakgrunden lägga 

fokus på att genom vetenskaplig forskning få ökad förståelse för elevers tankar och 

känslor generellt inför gymnasievalet samt vilka yttre faktorer som kan tänkas påverka 

dem inför detta. Jag har just haft egen erfarenhet av att som förälder vara inne i själva 

gymnasievalsprocessen med min egen dotter. Därför har det varit mycket intressant att 

ta del av den vetenskapliga forskning som finns vad gäller ungdomars situation då det 

gäller deras tankar, känslor och förväntningar generellt inför det första riktigt stora 

beslut de ställs för i livet- nämligen just gymnasievalet.  

Vi har (som jag berättat om i inledningen) sedan höstterminens start blivit fullständigt 

överösta i brevlådan av gymnasiebroschyrer ifrån alla kommunala och fristående 
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gymnasieskolor i och ibland till och med utanför länet. Var och en vill självklart berätta 

i sin marknadsföring varför hon borde söka sig till just den skolan. På framsidan av den 

grundläggande studiekatalogen FRAMTIDSVALET som alla elever i vårt län får 

hemskickad står: ”Det är ditt val”! Precis som jag förtydligar i inledningen är ordet ditt 

understruket. Vid intervjun med Studie- och yrkesvägledaren förtydligar hon att 

gymnasievalet generellt sett verkligen är ett svårt val för många elever. Det är första 

gången man själv skall ta ett stort beslut där ingen annan riktigt kan vara med och 

bestämma. Detta bekräftas i bakgrunden till uppsatsen genom Lisbeth Lundahls bok 

Skilda framtidsvägar (2008). Studie- och yrkesvägledaren menar också att en stor del av 

eleverna i årskurs nio har väldigt dålig självinsikt. –Vem är jag? –Vad vill jag? Detta 

har jag också fått förankrat i uppsatsens bakgrund genom litteratur. Lisbeth Lundahl 

berättar om just detta i avsnittet MOGNAD OCH STUDIEVAL i boken ”Att bana 

vägen mot framtiden” (Lundahl, 2010) 

Vi visste redan innan gymnasiekarusellen satte igång att vår dotter var stressad inför 

valet, och inte gjorde detta saken enklare för henne. Att det elevunderlaget just nu 

dessutom är väldigt lågt samtidigt som intresset för att starta friskolor har varit stort har 

gjort att konkurrensen om eleverna hårdnat betydligt de senaste åren. Ytterligare en 

faktor till stress. I Skolverkets rapport (2010) står att läsa om kommunernas hantering 

av minskade gymnasiekullar och en växande skolmarknad. Vad beträffar den växande 

och aggressiva marknadsföring som förekommer för att locka ungdomar till gymnasier 

och program beskriver Lisbeth Lundahl (2010) om. 

• Vad påverkar elever att söka Musikestetiskt program? 

  Jag har varit intresserad av att få ökad förståelse för vilka yttre faktorer som kan tänkas 

påverka eleverna inför valet till Musikestet. Denna stress måste jag säga att jag 

förvånansvärt nog inte uppfattar att mina sex informanter upplevde inför sina 

gymnasieval. För fyra av dessa var ju det självklara valet av olika anledningar just 

Musikestet. Som man kan läsa i resultatanalysen kände alla någon som tidigare gått, 

eller fortfarande gick utbildningen. Dessa hade talat gott om utbildningen och dess 

innehåll. Två av informanterna valde förvisso av taktiska skäl en annan utbildning vid 

en friskola, men beslutade ändå att gå Musikestet. Ytterligare en av informanterna valde 

en helt annan utbildning vilken denne också påbörjade. En stor anledning till detta var 
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att denne inte fått informationen att utbildningen var högskoleförberedande. Den 

aktuella eleven trivdes dock inte, och fick så möjlighet att efter första terminen påbörja 

Musikestet. En ytterligare elev hade inte betyg som räckte för sin mest önskade 

utbildning, men är ändå i efterhand mycket nöjd med att ha gått över till Musikestet.  

Det framkom i intervjuerna att ingen av informanterna kunde tänka sig gå en 

gymnasieutbildning i tre år utan att få ha ämnet musik på skolschemat. Jag tror 

personligen att det i undersökningen haft stor betydelse att alla dessa sex informanter 

sedan tidigare varit musikaktiva. 

 

• Vilken uppfattning har en Studie- och yrkesvägledare gällande dessa frågor? 

Detta konstaterande överensstämmer med den uppfattning Studie- och yrkesvägledaren 

har vid intervjun med denne. SYVs uppfattning är ju att de flesta som söker en estetisk 

gymnasieutbildning är elever som sedan lång tid tillbaka varit beslutsamma över valet.  

SYV säger i intervjun också att hennes uppfattning är att de som söker sig hit har ett 

självklart behov att få vara kreativa i estetisk verksamhet för att känna att de på ett bra 

sätt kan ta del av övriga skolämnen. Det framkommer också tydligt i intervjuerna att 

informanterna mycket riktigt hade svårt att tänka sig att inte få ha musikundervisning 

och ämnen av estetisk karaktär på schemat. Förvisso kände alla informanter någon som 

tidigare gått utbildningen. Dessa hade haft positiv inverkan över utbildningen och kan 

därför ses som en faktor för påverkan.  

• Vilka tankar, känslor och förväntningar fanns inför gymnasievalet? 

Vad beträffar elevernas förväntningar på utbildningen såsom att få hjälp med att under 

skoltid ytterligare utvecklas på sitt instrument, att få uppleva hur det är att få stå på 

scenen och vara med i showerna, och inte minst att få hålla på med sitt intresse på 

skoltid svarar de att de alla känner sig väldigt nöjda. Utbildningen har helt klart 

motsvarat deras förväntningar och de vill gärna rekommendera andra att söka 

musikestet av många positiva anledningar. Fem av informanterna hade framtidsvisioner 

och drömmar om att ha någon form av yrkesverksamhet inom musikområdet innan de 

påbörjade utbildningen. 
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• Hur känns det idag, i slutet av det tredje studieåret när eleverna ser tillbaka på 

sitt gymnasieval?  

Alla förefaller vara mycket nöjda med sin gymnasieutbildning. De tycker sig ha fått 

professionell hjälp att vidareutvecklas på sina olika instrument, och har också fått vara 

med om nya musikaliska upplevelser i olika former. Som att sjunga i kör och att delta i 

skolans olika shower. De öser beröm över sina lärare och deras engagemang i varje 

elevs enskilda behov av stöd för att vidareutvecklas i sin egen takt. 

Så var det inte minst mycket intressant att ta del av elevernas uppfattning om vad dessa 

tre år vid Musikestetiska programmet tycks ha bidragit till vad gäller deras personliga 

utveckling och mognad. De hävdar var och en att de har fått en helt ny självinsikt och 

mycket bättre självförtroende än de hade tidigare. Elever berättar att de vågar prata med 

främmande personer idag, och vågar ta för sig. Enligt dem själva beror detta på att de 

fått så mycket övning och erfarenhet av att som de uttrycker det ”stå på scen”, och att få 

vara med ”likasinnade”.  Intressant också när en till synes mycket självsäker flicka säger 

i intervjun att hon uppfattar att hennes jämnåriga kamrater som går andra och mer 

teoretiska utbildningar enligt henne inte till synes förändrats på det sätt hon uppfattar att 

hon gjort under utbildningstiden. Jag tolkar dessa uttalanden som en form av bonus de 

inte hade förväntat sig efter genomgången utbildning. Det framkommer även att man 

genom samspelssituationerna i stor omfattning lärt sig att visa mer hänsyn och respekt 

och lyhördhet för varandra. Det är inte bara ”min” vilja som gäller, utan man måste lära 

sig att gilla läget som någon också uttrycker det.  

På intervjufrågan: ”Vet du hur eleverna tänker då de ser tillbaka på sitt gymnasieval” 

har SYV svårt att kunna svara mig, då hon inte arbetar på gymnasienivå och därmed 

inte träffar dessa elever. Hon svarar däremot att hon känner många elever som gått 

denna utbildning och dessa är enligt henne väldigt nöjda med sin utbildning. De elever 

som jag intervjuat har till synes hur mycket beröm som helst till utbildningens fördel. 

De bekräftar musiklärarna vid skolan i synnerhet, och berättar att de fått stora 

möjligheter att utveckla sin musikalitet och sina musikaliska kunskaper/färdigheter på 

ett tillfredsställande sätt.  
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Sammanfattningsvis kan jag genom min undersökning konstatera att många av de elever 

som Söker till Musikestet är beslutsamma elever som sedan länge velat söka sig dit. De 

flesta har varit som jag kallar dem ”tidigare musikaktiva” och brinner för och längtar 

efter att på skoltid i gymnasiet få möjlighet att fortsätta utveckla sina musikaliska 

kunskaper och talanger. De har svårt att tänka sig att inte få ha musikämnet på 

skolschemat. De verkar till absolut största del vara mycket nöjda med sin utbildning och 

tycks ha fått med sig minnen för livet. De kan också konstatera att de ha utvecklats och 

mognat enormt mycket under studietiden inte minst av all erfarenhet de fått av att delta i 

skolans olika shower. Att våga stå på scenen inför en fullsatt publik tycks ha varit 

väldigt personlighetsutvecklande. De har dock delgett en del konstruktiv kritik mot 

lärarna i form av att i framtiden sträva efter att göra eleverna mer medvetna om hur de 

ser ut och beter sig rent visuellt, då de står på scenen. Detta har de förstått är en viktigt 

och inte bara att det skall låta bra vid detta tillfälle. Det kan komma att ha betydelse för 

framtida gymnasieutbildning av Musikesteter. Genom denna sammanfattning anser jag 

mig ha fått svar på de frågeställningar jag haft inför detta forskningsarbete.  

 

 

Det har varit mycket intressant att ta del av vetenskaplig forskning vad gäller de centrala 

begreppen i uppsatsen: Gymnasievalet, Påverkansfaktorer, Stress, SYV.                                                                     

Begreppet Gymnasievalet kom att innehålla ytterligare intressanta såsom exempelvis 

frågan om alla blivande gymnasieelever i landet verkligen får samma grundläggande 

förutsättningar vad gäller utbudet av utbildningar? Jag kan genom den vetenskapliga 

litteratur jag tagit del av bara konstatera att så är tyvärr inte fallet. Det råder stora 

skillnader beroende på var i landet man bor. 

Förutsättningarna för studievägledning varierar också kraftigt i landet. Till och med från 

kommun till kommun. 

Konkurrensen om eleverna tycks i nuläget vara av ännu värre karaktär än jag befarat. 

Minskat elevunderlag kontra nyetablering av många nya friskolor är huvudanledningen 

till detta. Kampen om eleverna är därför uppenbart. 
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Min studie kopplad till framtida forskning 
Det skulle kunna vara intressant att få veta mer om varför det inte tycks vara lika fint att 

gå en Estetisk utbildning som t.ex. Natur, Samhällsvetenskaplig eller Ekonomisk linje? 

Detta var synpunkter som spontant kom fram ifrån flera av informanterna. 

Vad är det som gör att man ser ner på Esteterna? Man uppfattar att många elever som 

studerar vid andra linjer än de estetiska liksom ser ner på dessa. 

Det skulle också vara intressant att få en bild av om betygsresultaten i 

gymnasieutbildningarnas kärnämnen har höjts sedan man tog bort estetisk verksamhet 

vid alla andra utbildningar än de estetiska, för att ge mer tidsutrymme åt just dessa 

ämnen? Eller kan det möjligen ha fått motsatt effekt? 
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Bilagor 

Intervjufrågor elever 

1. Varför	   sökte	   du	   till	   det	   Musikestetiska	   programmet,	   och	   vilka	   förväntningar	  

hade	  du? 

2. Var	  detta	  ditt	  förstahandsval	  eller	  fanns	  det	  andra	  alternativ? 

a. Om	  JA	  –	  försök	  förklara	  varför? 

b. Om	  NEJ	  –	  försök	  förklara	  varför? 

3. Hanterade	  du	  något	  musikinstrument	  innan	  du	  sökte	  in? 

a. Om	  JA	  –	  i	  vilken	  utsträckning	  har	  du	  fått	  hjälp	  att	  utvecklas	  på	  det? 

b. Om	  NEJ	  –	  i	  vilken	  utsträckning	  har	  du	  fått	  hjälp	  att	  utvecklas	  på	  det? 

4. Känner	  du	  någon	   som	  gått	  utbildningen	   tidigare,	  och	  vad	  har	  de	  berättat	  om	  

utbildningen? 

5. Blev	  du	  påverkad	  av	  någon	  att	  söka	  den? 

6. Vad	  tyckte	  dina	  föräldrar	  om	  ditt	  val? 

7. Hade	  du	   framtidsplaner	  och	  drömmar	  om	  att	  arbeta	  med	  musik	  när	  du	  sökte	  

utbildningen?	  Beskriv	  i	  så	  fall	  hur	  de	  såg	  ut?	  Ser	  de	  annorlunda	  ut	  idag?	  Beskriv	  

i	  så	  fall	  hur? 

8. Berätta	  vad	  du	  tycker	  om	  utbildningen? 

9. Saknar	  utbildningen	  något?	  I	  så	  fall	  vad? 

10. Vad	  skulle	  du	  berätta	  för	  någon	  som	  funderar	  över	  att	  söka	  till	  Musikestet? 

11. Har	  utbildningen	  haft	  påverkan	  på	  dig	  som	  person?	  Försök	  i	  så	  fall	  förklara	  hur. 

12. Finns	  det	  något	  mer	  att	  tillägga	  innan	  vi	  avslutar	  intervjun?	   	  



 30 

Intervjufrågor SYV 

1. Kan du berätta om vilka motiv/tankegångar/argument till sina val du tycker dig 

ha sett hos elever som söker till det Musikestetiska programmet.  

2. ( Vilka tankar har du om varför det ser ut så?) 

3. Vet du hur eleverna ser tillbaka på sitt gymnasieval, hur de tänker då?  Berätta… 

4. Hur ser du på betydelsen av identitetsskapande aspekter i samband med 

gymnasievalet musikestet? 

5. Vet du något om hur könsfördelningen ser ut när man söker till Musikestet? 

6. Ser du några förändringar när det gäller studenternas val efter att de estetiska 

ämnena togs bort från övriga gymnasieprogram? 

Är det något mer du skulle vilja berätta, som du i sammanhanget tycker att jag har 

glömt att fråga om? I så fall vad? 


