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ämnet Estetisk kommunikation 1. 
 
Title: Fun – but not very important! A study of three music teachers' thoughts about, and 
understandings of, the subject of Aestheic Communication 1. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksamma musiklärares förståelse och 
tolkningar av gymnasieämnet Estetisk kommunikation 1. I studien undersöker jag tre 
musiklärare med olika bakgrund och erfarenhet av ämnet. Det är dessa tre musiklärares 
subjektiva tankar om och förståelse av ämnet som jag vill belysa och som ligger till grund för 
denna studie. Jag har genomfört studien med en hermeneutisk metodansats och med kvalitativ 
intervju som metod. Materialet har jag sedan analyserat utifrån teman jag funnit i mina 
informanters uttalanden och beskrivningar av ämnet. Det jag kommer fram till i denna studie 
är bl.a. att lärarna upplever att styrdokumenten för ämnet innehåller ett svårt språk, vilket 
påverkar såväl lärarnas syn på ämnet och hur de praktiskt genomför sin undervisning. Andra 
aspekter som behandlas är bl.a. användbarheten i ämnet, lärarnas utbildning och skillnader i 
hur lärare beskriver ämnet och hur lärarna tror att eleverna upplever ämnet. 
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INLEDNING	 	
Jag har snart studerat fem år på lärarutbildningen i musik vid musikhögskolan, Örebro 
universitet. Som andra ämne, d.v.s. som min fördjupning, har jag läst Estetisk 
kommunikation. Estetisk kommunikation är ett ämne som handlar om samverkan mellan olika 
estetiska uttryck och kommunikationen dem emellan. Denna fördjupning har gett mig en 
bredare och djupare syn på musik och kommunikation och fördjupningen är också direkt 
knuten till gymnasieämnet med samma namn. I min utbildning, och framförallt min 
fördjupning, har mycket tid ägnats åt att försöka förstå ämnet och hur man kan undervisa i 
det. Estetisk kommunikation har ingen lång pedagogisk tradition eftersom det är ett ämne som 
infördes i gymnasieskolans estetiska program först år 2011. Min utbildning har därför handlat 
mycket om att själv upptäcka ämnet och dess möjligheter, för att senare, som färdigutbildad 
lärare kunna använda mig av dessa erfarenheter.  
 
Under min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) har jag följt med flertalet musiklärare som 
arbetat på estetiska program med inriktning musik. Några av de lärare jag mött där har också 
undervisat i ämnet Estetisk kommunikation. Det jag har upplevt under min VFU är att 
flertalet av de lärare som undervisar i Estetisk kommunikation har uttryckt en osäkerhet inför 
ämnet och menat att de saknar pedagogiska verktyg för att undervisa i ämnet. Deras lektioner 
i Estetisk kommunikation har därför istället blivit något av en resurstid där andra ämnen ges 
extra repetitionsmöjlighet eller där sådant som inte hinns med på andra lektioner får ta plats. 
Med min ingång som blivande musiklärare och med en fördjupning inom ämnet vill jag titta 
närmare på gymnasieämnet Estetisk kommunikation. I mitt självständiga arbete kommer jag 
att fördjupa mig i Estetisk kommunikation 1 genom att undersöka hur ämnet förstås och 
tolkas av undervisande lärare. 
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Problemformulering	
Estetisk kommunikation blev ett obligatoriskt ämne för de estetiska programmen år 2011, i 
samband med att Lgy11 introducerades. Estetisk kommunikation är därmed ett relativt nytt 
ämne som det inte finns mycket forskat på. Elisabeth Löfberg Haglund (2013) lyfter fram 
eventuella för- och nackdelar med ämnets korta historia. Hon menar att den korta historiska 
traditionen i ämnet gör att lärarna får en större tolkningsfrihet vilket både kan leda till kreativa 
möjligheter samtidigt som ämnet riskerar att bli otydligt och ostrukturerat. Denna problematik 
uttrycker till viss del utgångspunkten för min undersökning. Jag undrar om lärare som 
undervisar i Estetisk kommunikation delar Löfberg Haglunds (2013) uppfattning om att det 
finns svårigheter med ett ämne med en så pass kort tradition? 

Innan Estetisk kommunikation var ett ämne i gymnasieskolan hade man ämnet Estetisk 
orientering. Det finns både likheter och skillnader mellan dessa två ämnen. Den stora 
skillnaden ligger i vad de olika kurserna lägger störst vikt vid. I Estetisk orientering lades stor 
vikt vid elevernas konstnärliga process och förmåga att analysera det estetiska uttrycket 
medan man i estetisk kommunikation lägger vikt vid kommunikationen och där det 
konstnärliga istället har en sekundär plats (Skolverket, 2011a). 

När man utbildar sig till musiklärare får man behörighet att undervisa i samtliga musikämnen 
på det estetiska programmet. Alla med en musiklärarexamen är med andra ord behöriga att 
undervisa i såväl Estetisk kommunikation, ensemble och musikteori för att nämna några. I 
Örebro började man år 2012 att utbilda musiklärare specifikt i ämnet Estetisk kommunikation 
(Tholén, 2016). Hösten 2012 började musiklärarstudenter i årskurs ett att läsa inriktningen 
Estetisk kommunikation, parallellt med detta började också musiklärarstudenterna i årskurs 
två att läsa samma inriktning. Musiklärarstudenterna vid Musikhögskolan i Örebro fick alltså 
möjlighet att läsa till Estetisk kommunikation som ett andra ämne för s.k. tvåämneslärare 
enbart under hösten 2012. Denna möjlighet varade bara i ett år, för två årskurser samtidigt, då 
den inriktningen på utbildningen sedan ställts in bland annat p.g.a. för få antal sökande 
(Tholén, 2016).  

Den tidigare forskning som genomförts specifikt gällande gymnasieämnet Estetisk 
kommunikation är självständiga arbeten inom musiklärarutbildning. Dessa har belyst olika 
aspekter och moment inom Estetisk kommunikation. Ett exempel på detta är ett självständigt 
arbete av Elisabeth Löfberg Haglund (2013) vilket fokuserar momentet ”sceniskt projekt”. 
Författaren har undersökt hur ämnet tolkas av lärare och sedan hur det förmedlas till eleverna. 
Ett annat exempel är ett självständigt arbete skrivet av Johannes Adolfsson och Linda 
Lindström (2014). Där belyser de momentet ”Aktiv samverkan mellan olika konstformer för 
framställning av ett verk” (Skolverket, 2011b) och hur just detta fungerar i kursen Estetisk 
kommunikation. I denna undersökning presenteras ett antagande där de menar att få eller ens 
någon lärare ensam besitter den kompetens som behövs för att kunna undervisa i kursen, 
något de lyfter fram som problematiskt.  

Med tanke på ämnets korta historik och att det är så pass outforskat vill jag undersöka ämnet 
Estetisk kommunikation och hur undervisande lärare i Estetisk kommunikation tänker om och 
förstår ämnet. Till skillnad från tidigare forskning, där framförallt ett fåtal specifika och 
enskilda moment inom ämnet Estetisk kommunikation har belysts, kommer jag istället att 
fokusera på att ta ett grepp om hela kursen Estetisk kommunikation 1. Ämnet undersöks 
utifrån yrkesverksamma lärares tankar om, förståelse av och beskrivningar av ämnet. 
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SYFTE	
Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksamma musiklärares förståelse och 
tolkningar av gymnasieämnet Estetisk kommunikation 1. 
 
 

Frågeställningar	
 

- Hur tänker musiklärare om, och hur beskriver de, gymnasieämnet Estetisk 
kommunikation 1? 
 

- Hur ser musiklärare på innehållet i kursplanen för Estetisk kommunikation 1? 
 

- Hur menar musiklärarna att de planerar och lägger upp sin undervisning i ämnet 
Estetisk kommunikation 1? 
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TIDIGARE	FORSKNING	

Så	tänker	lärare	i	Estetiska	ämnen	
I Så tänker lärare i estetiska ämnen undersöker Catharina Elsner (2000) olika lärarkulturer 
och traditioner inom de estetiska ämnena. Hon menar att när vi utbildas till lärare finns det 
viss kunskap och vissa värderingar som anses vara självklara. Elsner (2000) har dessa 
övertygelser i fokus när hon undersöker hur lärare i de estetiska ämnena tänker om sina 
respektive ämnen. I studien undersöker hon bl.a. hur lärarna uppfattar och legitimerar sina 
ämnen, vilka drag lärarna anser vara de mest karaktäristiska i sitt ämne och hur de ser på 
relationen till andra ämnen. I undersökningen har Elsner (2000) intervjuat musiklärare, 
bildlärare och teater/dramalärare för att kunna se på eventuella likheter och skillnader i hur de 
ser på sina ämnen. Elsner (2000) redogör att de musiklärare som hon intervjuat beskriver 
musikens värde och funktion i följande aspekter: livsförhöjande, personlighetsutvecklande, 
social- och/eller kommunikativ och slutligen en bildningsaspekt. Det råder också en stor 
enighet bland lärarna om att ett av det mest centrala med konstnärlig verksamhet är 
kommunikationen mellan människor. 
 
Elsner (2000) skriver att musiklärarna är de lärare som starkast visar intresse och motivation 
för att integrera med andra ämnen. Musiklärarna anser sig ha mest gemensamt med 
drama/teater och dans men även med andra ämnen så som svenska och historia. Elsner (2000) 
skriver vidare att man vid dessa ämnesöverskridande processer inte ska lägga för stor vikt vid 
tekniska färdigheter och ”finlir” utan istället bör man lägga fokus på att ge eleverna en känsla 
för helheten. 
 
Vidare belyser Elsner (2000) andra likheter och skillnader mellan hur de olika lärarna ser på 
sina respektive ämnen. Hon menar att bild- och musiklärarna lägger vikt vid det historiska 
arvet, något som drama och teaterlärarna inte betonar på samma sätt. Elsner (2000) menar att 
det kan finnas olika förklaringar till detta men att en tänkbar förklaring är att det är ett resultat 
av hur respektive lärarutbildning har sett ut. Hon menar att konst- och musikhistoria har varit 
självklara inslag i bild- och musiklärarutbildningarna och att det är därför som de för 
traditionen vidare. Vad gäller teater- och dramalärare menar hon att det inte finns någon 
enhetlig lärarutbildning, vilket skulle förklara varför de inte ser det som deras uppgift att föra 
historien vidare. 

Estetisk	verksamhet	-	”vad,	hur,	till	vad	och	varför”	
I avhandlingen Berättelsen under deras fötter: fem musiklärares livshistorier undersöker Eva 
Georgii-Hemming (2005) hur några musiklärare upplever ämnet Estetisk verksamhet på 
gymnasiet. Hon ställer frågor om kursens innehåll, hur den genomförs och vilka mål som 
eftersträvas, något som kan sammanfattas i de didaktiska frågorna ”vad, hur, till vad och 
varför” (Georgii-Hemming, 2005 s 22). Georgii-Hemming (2005) undersöker de olika 
musiklärarnas personliga erfarenheter av musik utifrån olika sammanhang, sociala, 
pedagogiska och musikaliska. Vidare undersöker hon hur de olika lärarna bär med sig sina 
erfarenheter in i den professionella verksamheten och hur de ser på musik som kunskap. 
Georgii-Hemming (2005) analyserar empirin från hennes informanter på tre olika nivåer. Den 
första är den individuella nivån som handlar om varje lärares personliga upplevelse, den andra 
nivån är den pedagogiska och institutionella som sätter in läraren i en skolkontext. Den tredje 
nivån sätter in musiklärarnas undervisning i ett ännu större perspektiv där de relateras till de 
diskurser som finns i samhället idag. 
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Utifrån de fem olika musiklärare som Georgii-Hemming (2005) undersöker kommer hon i sin 
avhandling fram till att undervisningens innehåll inte nödvändigtvis behöver vara direkt 
kopplad till lärarnas personliga erfarenheter men att den grundläggande inställningen till 
musik och musicerande är väldigt viktig för de val lärarna gör som sedan formar deras 
undervisning. Hur sambandet mellan det personliga och professionella ser ut för de olika 
lärarna i undersökningen skiljer sig åt. Det finns dock ett gemensamt spår och det är att alla 
lärarna motiverar sin undervisning utifrån den enskilde individens behov. ”Varje elev ska 
respekteras, få möjlighet att bli en hel människa med gott självförtroende, medvetandegöras 
om – och ta ansvar för – vad han eller hon lär sig, upptäcka sin egen förmåga och det värde 
estetiska kunskaper kan ha” (Georgii-Hemming, 2005 s 308). 

Att	undervisa	i	Estetisk	kommunikation	
I det självständiga arbetet Aktiv samverkan i Estetisk kommunikation: En undersökning av 
förhållningssätt till Skolverkets direktiv bland lärare på Estetiska programmet (Adolfsson & 
Lindström, 2014) undersöker författarna hur ett moment från det centrala innehållet i kursen 
Estetisk kommunikation 1 genomförs. Författarna till detta självständiga arbete har själva 
undervisat i ämnet och de skriver att många frågor om ämnet växte fram under deras tid som 
undervisade lärare. För att undersöka ämnet valde de att lägga fokus på ett av de centrala 
innehållen i kursen och se hur det fungerar på några gymnasieskolor i Norrland. De valde att 
belysa momentet ”Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk” 
(Skolverket, 2011b) och se hur det fungerar i kursen. Johannes Adolfsson och Linda 
Lindström (2014) gör ett antagande innan deras forskningsprocess börjar vilket är att få eller 
ens någon lärare ensam kan genomföra kursen Estetisk kommunikation 1. De menar att 
Estetisk kommunikation kräver en sådan bredd och sådant djup inom det estetiska området att 
det är svårt att täcka in utav endast en lärare. De menar också att man som ensam 
undervisande lärare i Estetisk kommunikation har sin expertis i något av de estetiska ämnena, 
vilket de menar kan medföra en risk att undervisningen enbart består av exempelvis bild eller 
musikundervisning, beroende på lärarens kompetens. I arbetet undersöker de hur lärarna 
beskriver att momentet genomförs, hur väl genomförandet av momentet stämmer överens 
med ämnesplanen samt hur momentet uppfattas av eleverna. De ställer sedan lärarnas 
upplevelser av momentet mot elevernas upplevelser vilket är en intressant jämförelse. Det 
visar sig att alla lärare säger att de genomför momentet ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” och att det är en del av deras undervisning ofta eller alltid. Elevernas 
uppfattning av momentet stämmer dock inte helt överens med lärarnas, då 54% av eleverna 
menade att momentet skedde ofta. 40% utav lärarna ansåg att de genomförde momentet alltid 
medan bara 5% av eleverna upplevde samma sak. Sammanfattningsvis ger arbetet en inblick i 
hur lärare tror att de lägger upp sin undervisning, hur den faktiskt genomförs och hur eleverna 
i slutändan upplever den. 

Ett	ämne	med	kort	historik	
I det självständiga arbetet Förväntningar, lärares intentioner och elevers upplevelse av 
sceniska samprojekt på gymnasieskolans estetiska program (Löfberg Haglund, 2013) 
undersöker författaren utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv ”hur gymnasieskolans läroplan 
tolkas och om styrdokumentens mål når ut till eleverna på det sätt som avses och, som en 
följd av detta, om lärares och elevers förväntningar på vad eleverna ska lära sig stämmer 
överens” (Elisabeth Löfberg Haglund, 2013, innan sidnumrering börjar). I sin undersökning 
tittar hon specifikt på ämnet Estetisk kommunikation och momentet ”sceniskt projekt” för att 
kunna se hur ämnet tolkas av lärarna och hur det sedan förmedlas till eleverna, något hon 
undersöker med hjälp av enkäter och samtal. Några av de frågor Elisabeth Löfberg Haglund 
(2013) ställer i sina samtal är: Vad vill du främst att eleverna ska tillgodogöra sig i arbetet 
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med sceniska samprojekt? Finns det något specifikt i styrdokumenten (mål eller innehåll) som 
du anser ”passar bra in” i det här arbetssättet? Upplever du att du, genom detta arbetssätt, får 
lättare eller svårare att följa styrdokumenten, läroplan, ämnesplaner etc.? I citatet nedan 
beskriver Löfberg Haglund (2013), utifrån undersökningen, ämnet Estetisk kommunikation. 

Något som kan påverka alla läroplansnivåerna i det att vissa ämnen har en tydligare styrning än 
andra, på gott och ont. I det här fallet är ämnet inte hårt styrt och det innebär att tolkningsfriheten 
är större, viket i sin tur kan skapa stora kreativa möjligheter. Men det kan också innebära en risk: 
att ämnet angrips på ett otydligt och ostrukturerat sätt. Det kräver lärare med erfarenheter, både av 
självständigt konstnärligt och pedagogiskt arbete men även med erfarenheter av 
samverkansprojekt (Löfberg Haglund, 2013 s 21). 

Löfberg Haglund (2013) pekar på att det finns både positiva och negativa aspekter av ämnets 
korta pedagogiska historia. Friheten blir desto större med ett ämne utan stark pedagogisk 
tradition samtidigt finns risken att ämnet tappar substans och relevans.  
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BAKGRUND	OCH	BEGREPPSDEFINITIONER	
Under denna rubrik belyser jag begrepp och kontexter som är relevanta för min studie. Dessa 
begrepp och kontexter för in min studie i ett sammanhang och genom att förtydliga dessa 
aspekter redogör jag också för de förkunskaper jag som forskare har burit med mig i min 
studie. 

Definition	av	centrala	begrepp	

Estetik		
Ordet estetik kommer ursprungligen från det grekiska ordet aisthesis som betyder 
sinnesupplevelse (Lindgren, 2006). Dagens förståelse av begreppet estetisk upplevelse 
härstammar från 1700-talets förståelse av skönhetens väsen och skönhetsupplevelsen (Elsner, 
2000). 
 
Catharina Elsner (2000) skriver om skillnaden mellan estetisk och konstnärlig. Hon refererar 
till Richard Rudners teori (Elsner, 2000) som menar att ”vårt estetiska omdöme är baserat på 
sinnlig varseblivning, medan det konstnärliga omdömet snarare hör hemma inom estetikens 
område och innefattar såväl förnuftsaspekter som moral” (Elsner, 2000 s 81). Elsner (2000) 
undersökte vad lärare som undervisar i estetiska ämnen lade i begreppen estetisk upplevelse 
respektive konstnärlig upplevelse. De flesta av lärarna förknippade den estetiska upplevelsen 
med de som betraktar, medan de förknippade det konstnärliga med utövaren. Flertalet av 
lärarna menade att en estetisk upplevelse handlar om att bli känslomässigt berörd och 
förknippande det med skönhet, njutning, spänning och nyfikenhet (Elsner, 2000). 

Hermerén (2016) tar upp fem olika huvudbetydelser av begreppet estetik. De fem 
betydelserna är:  

1. Förnimmelsekunskap. 
2. Läran om det sköna, t.ex. det komiska och det tragiska. 
3. Filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och 

konstupplevelser, där ”konst” inkluderar bildkonst, musik, litteratur, teater och film. 
4. Empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och 

skönhetsupplevelser. 
5. Uppfattningar och förhållningssätt rörande utseende och uttryck i konst, natur, 

vardaglig miljö osv.  

(Hermerén, 2016) 

Margaretha Grahn (2005) refererar också till dessa fem huvudbetydelser av estetik som de 
uttrycks i Nationalencyklopedin (2004) (förklaringarna av estetik har inte förändrats sedan 
2004). Grahn (2005) förklarar Nationalencyklopedins (2004) första betydelse av ordet som en 
direkt översättning från det grekiska ursprungsordet och dess betydelse. Den andra betydelsen 
menar Grahn (2005) är en utveckling av den första och hon nämner att detta synsätt återfinns 
bl.a. hos filosofen Kant. Hon menar dock att denna betydelse ger en alltför snäv beskrivning 
av hur vi ser på estetik idag. Den tredje betydelsen förklarar Grahn (2005) bara med att 
”begreppet vidgats betydligt” (Grahn, 2005 s 83). Den fjärde betydelsen tar upp biologiska, 
psykologiska och sociologiska aspekter om hur vi påverkas av skönhet och konst. 
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Lena Aulin-Gråhamn (2003) skriver att begreppet estetiskt ofta blir liktydigt med det som är 
fint och värdefullt. Hon menar dock att estetik kan och bör betyda olika saker och hon delar 
upp olika aspekter av estetik som är viktiga för skolan.  
 
 

1. Estetik som sinnlig kunskap 
2. Verkligheten sedd genom estetiska uttryck och intryck 
3. Formens betydelseskapande 
4. Estetiken som social form 

 
             (Aulin-Gråhamn, 2003, s 130) 

 
Tillsammans utgör dessa fyra aspekter, som Aulin-Gråhamn (2003) beskriver, en grund som 
jag anser är tillämpbar på hur begreppet estetik används i min studie. Sammanfattningsvis 
tolkar jag Aulin-Gråhamns (2003) förståelse av estetik med följande begrepp: känslomässiga 
upplevelser, mötet med andra, reflektion och medvetenhet och slutligen kulturell 
yttrandefrihet. 

Kommunikation	
Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare, som har betydelsen att något 
blir gemensamt (Nilsson & Waldermarson, 1995). Björn Nilsson och Anna-Karin 
Waldermarson (1995) menar att det innebär att vi både ”meddelar oss och delar med oss av 
något – bland annat upplevelser, tankar och värderingar. Att kommunicera är att prata och 
agera i förhållande till varandra” (Nilsson & Waldermarson, 1995 s 9). Vidare beskriver de 
kommunikation som ett skeende där två eller fler personer skickar olika budskap till och 
emellan varandra och hur dessa sedan tolkas och tas emot. De menar att kommunikation kan 
ske på många olika sätt och att några av de sätt vi vanligen använder oss av är språk, 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att vi ska kunna förstå varandra genom kommunikation 
krävs det att vi omvandlar våra tankar till något mer konkret, som t.ex. tal eller handlingar. På 
så sätt menar Nilsson och Waldermarson (1995) att vi gör det osynliga synligt.  

Jane Brodin (2004) menar att vår förmåga att kommunicera inte är medfödd utan att det är 
något vi lär oss i och tillsammans med vår omgivning. Brodin (2004) beskriver 
kommunikation som en social process som bygger på ömsesidighet. Kommunikationen 
bygger på att vi delar våra erfarenheter, känslor, handlingar och information med varandra 
(Brodin, 2004).  

Brodin (2004) tar upp begreppen medveten och omedveten kommunikation. Hon menar att 
viljan av att kommunicera något, att vilja dela ett budskap, är medveten kommunikation. 
Omedveten kommunikation kan exempelvis ske när någon som inte har för avsikt att 
kommunicera något ändå uppfattas kommunicera av andra människor. 

Helge Jonsson (2006) redogör betydelser för ord och begrepp som rör information och 
kommunikation. Här nedan är några av hans beskrivningar av olika kommunikationsaspekter. 

Kommunikation 
Samtal/dialog; två- eller flerpartssamtal om erhållen information; kontakt; förbindelse; 
samlingsbegrepp för organisationens (sätt att sköta) samtal/dialog/kontakt med sina 
intressenter/målgrupper/allmänhet; ledningsinstrument; överföring av information; system för 
spridning/vidareinformation resp. process/bearbetning av organisationens budskap (som 
därigenom leder till insikt/motivation/ställningstagande/agerande/relation) 
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Kommunicerbar 
Att vara tillgänglig för kommunikation; budskap/ämne som är möjligt (lämpligt) att kommunicera 
 
Kommunicera 
Samtala om; föra dialog (tala och lyssna); utbyta tankar kring, diskutera (organisationens) 
budskap/information; stå i förbindelse med; vara i kontakt; signalera 

       (Jonsson, 2006 s 69) 
 

Jag tolkar Jonssons (2006) beskrivning av ordet kommunikation som ett samtal mellan två 
eller fler personer där några av nyckelorden är kontakt och överföring av information och 
budskap. Detta är också något som återfinns i ordet kommunicera. I Jonssons (2006) 
beskrivning av adjektivet kommunicerbar, belyses istället tillgängligheten för något att 
kommuniceras och möjligheten i att kommunicera något.  

Styrdokument	för	ämnet	Estetisk	kommunikation	
Estetisk kommunikation finns som tre stycken 100-poängskurser på gymnasieskolan, det är 
Estetisk kommunikation 1, 2 och 3 (Skolverket, 2011b). Ämnet lägger stor vikt vid 
kommunikation och hur estetik kan vara ett verktyg för att kommunicera något. Ämnet ska 
öka förmågan hos eleverna att tolka och uppfatta budskap runt omkring i samhället och förstå 
hur man med hjälp av dessa estetiska uttrycksmedel också kan interagera med andra 
människor (Skolverket, 2011b). Ämnets syfte är bl.a. att eleverna ska utveckla kunskaper i att 
kommunicera med olika estetiska uttrycksmedel och skapa en förståelse för hur ett budskap 
förmedlas av utövaren och hur det sedan tas emot av en publik. Ämnet ska också bidra till att 
utveckla en lust för konstnärliga processer och dessutom ska ämnet uppmuntra till att eleverna 
får experimentera och våga prova olika uttryck och uttrycksformer (Skolverket, 2011b).  
 
Nedan följer en punktlista från Skolverket (2011b) i vilken det tydliggörs vilka kunskaper 
eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom ämnet Estetisk kommunikation. 
 

-   Förmåga att förmedla idéer, stämningar och betydelser med nya         
   och traditionella estetiska uttrycksmedel. 
 

-   Förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta      
   gränsöverskridande. 
 

-   Förmåga att samarbeta, samverka och interagera. 
 

-   Förståelse av kreativa och kommunikativa processer. 
 

-           Färdigheter i att använda relevant ny och traditionell teknik som en del av det    
           estetiska uttrycket. 

 
-   Färdigheter i att använda olika nya och traditionella medier för att kommunicera  

   om estetiska uttryck. 
 

-   Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan samverka och   
    användas i olika sammanhang. 
 

-   Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk kommunikation.  
      

-           Förmåga att göra överväganden om påverkan och kommunikation samt   
   kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. 

 
     (Skolverket, 2011b s 1-2) 
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Denna punktlista över kunskaper som eleverna förväntas ha förvärvat efter avslutad kurs i 
Estetisk kommunikation uppfattar jag som ganska omfattande. Det handlar till stor del om att 
förstå och medvetandegöra grundläggande förutsättningar inom kommunikation. Eleverna 
förväntas också ha färdigheter inom olika estetiska uttryckssätt och ha en förståelse för hur 
man med hjälp av dem kan skapa mening och betydelse. Ämnet belyser också nytänkande och 
gränsöverskridande, och eleverna ska dessutom kunna förstå och ha kunskaper om Estetisk 
kommunikation utifrån ett större, både historiskt och kulturellt, perspektiv. 
 
Här nedan presenteras det centrala innehållet i kursen Estetisk kommunikation 1. Det centrala 
innehållet visar mer specifikt vad det är eleverna ska lära sig i kursen, samtidigt som det 
fortfarande finns mycket tolkningsutrymme kvar till de lärare som undervisar i ämnet. 
 
 
-   Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder. 

 
   Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel. 
  
-   Gruppdynamik i skapande arbete. 

 
-   Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk. 
 
-   Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning. 

 
-   Presentation av färdig gestaltning. 

 
-   Möte med publik eller betraktare. 

 
-   Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och         
                          industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets. 

  
-                       Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig     

            produktion. 
    
     (Skolverket, 2011b) 

 
I Skolverkets kommentarer (Skolverket, 2011a) om ämnet förklarar de mer ingående vad 
ämnet Estetisk kommunikation innebär och vad som är det centrala i ämnet. De menar att 
kärnan i ämnet är just kommunikationen medan det konstnärliga och hantverksmässiga får en 
sekundär plats. För att betona detta använder man sig i ämnesplanen av begreppet estetiska 
uttryckssätt istället för konstnärliga uttryck just för att lämna större plats för själva 
kommunikationen.  
 
I den första kursen i ämnet, Estetisk kommunikation 1, läggs stor vikt vid gränsöverskridande 
och samverkan mellan olika uttryck snarare än att lägga vikt vid de konstnärliga 
färdigheterna. I Estetisk kommunikation 1 bygger mycket på den experimenterande delen av 
ämnet. Eleverna ges möjlighet att testa och pröva olika uttryckssätt för att på så sätt skapa 
egna uppfattningar och verktyg för kommunikation.   
 
I de andra två kurserna, de s.k. fördjupningskurserna Estetisk kommunikation 2 och 3, får 
eleverna möjlighet att fördjupa sig i några olika uttryckssätt och på så sätt ”möjliggör 
specialisering”. I dessa två kurser blir det också mer centralt att jobba med produktioner och 
projekt (Skolverket, 2011a). 
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Estetisk kommunikation beskrivs av Skolverket som ett ämne där fokus ligger på 
kommunikationen och inte på varken det konstnärliga eller hantverket. Ämnet syftar till att 
skapa förståelse för hur kommunikation fungerar och ge möjlighet till att få utmana och pröva 
dessa kunskaper. Kommunikationen i ämnet berör både ett inifrånperspektiv där eleven själv 
är en del av det som kommuniceras, men också en medvetenhet om hur det som eleven 
kommunicerar kan tas emot av en publik, d.v.s. ett utifrånperspektiv. Skolverket (2011a) 
lyfter fram de historiska och kulturella aspekterna av Estetisk kommunikation och vikten av 
att som kommunikatör ha tillgång till och kunskap om olika koder som används för att 
kommunicera olika betydelser. I kursen ska eleverna lära sig om dessa koder, hur de fungerar 
och hur de är föränderliga utifrån tid och plats (Skolverket, 2011a). 
 
Skolverket (2011a) belyser också likheter och skillnader mellan Estetisk kommunikation och 
ämnet Estetisk orientering som fanns med i Gy2000. Där lyfts det praktiska arbetssättet inom 
estetiska områden och även mötet mellan olika konstformer fram som likheter. Skillnaderna 
däremot ligger i vad Skolverket väljer att kalla kunskapsfokus. ”I kursen estetisk orientering 
skulle eleverna tränas i att använda och analysera det estetiska uttrycket, medan de i kursen 
Estetisk kommunikation 1 ska analysera och reflektera kring vad som kommuniceras i det de 
arbetar med, och på vilka sätt kommunikationen påverkas av olika val som görs under 
arbetet” (Skolverket, 2011a ingen sidnumrering). 

Lärarkompetens	
Under denna rubrik berörs temat lärarkompetens. Detta tar jag upp därför att jag anser att det 
är relevant för min undersökning. Jag önskar förtydliga vad ordet kompetens betyder i ett 
lärarsammanhang och på så sätt också skapa en gemensam förståelse för begreppet och 
redogöra för kopplingen till min studie.  
 
I boken Lärarkompetens skriver Arne Maltén (1995) om lärarkompetens och vad forskare, 
lärare och elever lägger i begreppet. Han refererar till Grossman (1990) som hävdar att en bra 
lärarutbildning bör utrusta studenterna med kunskaper så som ämneskunskap, 
allmänpedagogisk kunskap, pedagogisk innehållskunskap och kontext-kunskap. Maltén 
(1995) refererar också till den amerikanske pedagogen Lee Schulman (1987) som på ett 
liknande sätt delar upp de kunskaper som en bra lärare ska ha. Schulman (1987) delar in 
kunskaperna i ämneskunskap, kunskap om skolans utrustning och struktur, formell 
pedagogisk kunskap, praktisk kunskap och reflektionsförmåga (citerad i Maltén, 1995 s 14). 
Schulman (1987) beskriver ämneskunskapen med att läraren ”måste både ha djup och bredd, 
vilket inkluderar kunskap och färdigheter men också förståelse för och genomtänkta 
förhållningssätt till ämnet” (citerad i Maltén, 1995 s 14). I kategorin Kunskap om skolans 
utrustning och struktur menar Schulman (1987) att kunskapen om läroplaner och andra 
styrdokument och läromedel räknas in. Kategorin Reflektionsförmåga beskrivs med att läraren 
ska ha en kritisk och medveten inställning till sitt eget arbete och på så sätt ständigt söka efter 
nya möjligheter och sätt att ompröva sina ståndpunkter (Maltén, 1995). 

Högskoleförordningen	
Under denna rubrik refererar jag till utvalda delar av Högskoleförordningen (SFS 1993:100). 
Jag gör detta därför att jag anser att det knyter an till lärarkompetens och hur vi ser på det 
idag.  
 
I Högskoleförordningens andra bilaga, examensordningen, står vilka krav som ska uppfyllas 
för att få respektive examen. Varje examen är uppdelad i olika kategorier så som mål, 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. För 
ämneslärarexamen står det bl.a. att studenten ska: 
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- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för    
undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet 
i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om… 
 

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika 
pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia... 
 

- visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 
ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och 
förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. 
 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över 
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till 
utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och 
ämnesdidaktik.  

                     (SFS 1993:100, bilaga 2) 
 
I dessa utvalda delar från Högskoleförordningen belyses bl.a. krav på färdigheter och 
förmågor som studenter ska uppnå för att få sin ämneslärarexamen. Detta ser jag som en 
sammanfattning av vad lärarkompetens anses vara utifrån ett statligt perspektiv. 

Högre	krav	och	kvalitet	i	den	nya	gymnasieskolan	
I regeringens proposition (Prop. 2008/09:199) Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan beskrivs att det estetiska programmet riktar sig till de som vill arbeta inom 
kulturområdet och inom estetiska yrken. Det estetiska programmet beskrivs därför delvis ha 
en yrkesprofil, trots att programmet överlag ses som studieförberedande. Att programmet är 
både studie- och till viss del också yrkesförberedande lyfts fram som problematiskt. 
 

Det estetiska programmet är således ett studieförberedande program, samtidigt som det har inslag 
av yrkesförberedelse. Programmet uppfattas därför som otydligt. Utredaren finner att det i stort 
sett saknas en arbets-marknad inom det estetiska området för elever som kommer direkt från 
gymnasieskolan och föreslår därför att den estetiska utbildningen ska göras tydligt 
högskoleförberedande… 

(Prop. 2008/09:199, s 72) 
 
Denna proposition skrevs innan gymnasiereformen genomfördes och är därför inte aktuell i 
dagsläget utan den tillför en bakgrund och historia till det estetiska programmet.  
 
Ämnet Estetisk kommunikation infördes i gymnasieskolan år 2011, i samband med att Lgy11 
introducerades. Jag har försökt hitta något som kan förklara ämnet och dess uppkomst men 
har tyvärr inte funnit något. Jag har gjort sökningar efter spår av ämnet i regeringens 
propositioner gällande gymnasiereformen men har tyvärr inte funnit något relevant. 

Ett	estetiskt	ämne	 
I Statens offentliga utredningar (SOU 2016:77) En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för 
att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning beskrivs det estetiska 
programmet och beslutet att ta bort ämnet Estetisk verksamhet som ett gymnasiegemensamt 
ämne. Här nedan refererar jag till denna utredning och sammanfattar det jag anser är relevant 
för denna studie. 

Under gymnasiereformen år 2011 blev det estetiska programmet tydligt 
högskoleförberedande. I programmet finns fem olika inriktningar och de är: bild och 
formgivning, dans, estetik och media, musik samt teater. Under reformen år 2011 
genomfördes också beslutet om att ta bort det gymnasiegemensamma ämnet Estetisk 
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verksamhet. Beslutet fattades med bakgrund av att man ansåg att elevernas tid istället skulle 
läggas på karaktärsämnena och därmed öka yrkesförberedelsen på yrkesprogrammen 
respektive öka högskoleförberedelsen på de högskoleförberedande programmen.  

Trots beslutet finns ingen riktig kritik mot estetisk verksamhet, det som dock lyfts fram som 
problematiskt är att kursen var för kort och väldigt öppen vilket gjorde det svårt att försäkra 
sig om kvaliteten på kursen (SOU 2016:77). 

Att estetisk verksamhet togs bort som ett gymnasiegemensamt ämne har lett till en diskussion 
angående ämnets vara eller icke vara. Många är positiva till ämnet och menar att det gynnar 
eleverna i andra ämnen och att det minskar elevernas stressnivå. Andra fördelar som lyfts 
fram är den kommunikativa aspekten som eleverna får med sig från ett estetiskt ämne. De 
menar att kommunikation sker genom ljud, bild och form, och att estetiken därför har en stor 
roll i samhället och hur vi kommunicerar med varandra. De menar också att skriftspråket 
dominerar i skolan och i att ett estetiskt ämne skulle vidga elevernas perspektiv på olika 
uttryckssätt. Ett estetiskt ämne menar de kompletterar skolans bildningsuppdrag genom att 
arbeta för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter (SOU 2016:77).  

Sedan år 2011 har alla elever på ett nationellt program haft rätt till att på sitt individuella val 
välja att läsa minst en kurs i ett estetiskt ämne. Det har dock visat sig att de estetiska kurserna 
konkurreras ut av andra kurser som ger meritpoäng. Man lyfter också fram de samhälleliga 
signaler som man menar finns om att estetiska ämnen inte är viktiga som en anledning till 
elevernas prioriteringar (SOU 2016:77). 

I den utredning som gjorts gällande estetisk verksamhet drar man slutsatsen att ungdomarna 
idag får mindre estetisk kunskap än innan reformen genomfördes. Gymnasieskolans läroplan 
innehåller fortfarande en beskrivning där det står att det är skolans ansvar att varje elev kan ta 
del av det kulturutbud som finns. En synpunkt som finns är att om läroplanens estetiska 
perspektiv var mer genomgående och närvarande i sitt bildningsuppdrag skulle kanske inte 
ämnet estetisk verksamhet behövas (SOU 2016:77). 

Om ett estetiskt ämne skulle återinföras som ett obligatoriskt ämne har det diskuterats hur 
detta ämne i så fall skulle se ut. Man ställer sig frågor om vilka estetiska ämnen som i så fall 
skulle ingå. De belyser också att en del av det estetiska ämnets syfte är att främja kreativitet 
och skapande och att ämnet därför inte bör vara av för teoretisk karaktär. Det diskuteras också 
att man ska erbjuda ett samlingsämne som rymmer flera olika konstarter. Här drar man också 
paralleller med det nuvarande ämnet Estetisk kommunikation. Estetisk kommunikation 
beskrivs här som ett ämne som innefattar olika konstarter och att det på så sätt skulle kunna 
fungera som inspiration till ett nytt obligatoriskt estetiskt ämne (SOU 2016:77). 
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METOD	
I detta kapitel redogör jag för hur jag gått till väga vid de olika momenten i min undersökning 
och jag redogör också för de val jag gjort i samband med dem. Jag kommer i detta kapitel att 
belysa min valda metodansats, metod, hur mitt urval sett ut, studiens genomförande och till 
sist vilka forskningsetiska ställningstaganden jag har gjort. 

Hermeneutik	
Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod eftersom att jag vill undersöka lärares subjektiva 
upplevelser. Det jag är intresserad av är lärarnas egna uppfattningar om ämnet, d.v.s. deras 
tankar om och förståelse av ämnet. Den metodansats jag har valt att ha till grund för min 
forskning är hermeneutik. Inom hermeneutiken är några centrala begrepp att tolka, förstå och 
förmedla vilket är något jag anser ligger nära till hands utifrån mina forskningsfrågor 
(Westlund, 2015). 
 
Hermeneutiken härstammar från antikens Grekland. Ordet hermeneutik är sprunget från 
Hermes, namnet på den gud vars uppgift var att förflytta de dödas själar till underjorden. 
Hermes uppgift var också att agera budbärare mellan gudar och vanliga dödliga. Detta var 
ingen lätt uppgift då de budskap Hermes fick i uppdrag att förmedla ofta var dunkla och 
svårtydda. Hermes tolkade dessa budskap och gjorde dem mer mottagliga för människorna. I 
dagens hermeneutik är det fortfarande centralt att tolka och förstå utifrån olika tecken 
(Ödman, 2007). Hartman (2004) beskriver hermeneutiken som ”…läran om hur man når 
förståelse för människors livsvärld genom tolkning” (Hartman, 2004 s 193). 
 
Inom hermeneutiken intresserar man sig för kunskap om människor och deras livsvärld, 
antingen en enda individs eller en grupp individers livsvärld. Stor vikt läggs vid det 
subjektiva, ”…det vill säga inte hur världen är utan hur människor föreställer sig världen” 
(Hartman, 2004 s 187). Per-Johan Ödman (2007) skriver att det inom hermeneutiken finns 
flera sätt att förstå världen på och att det inte enbart finns en sanning om hur en hermeneutisk 
metod ska se ut. 
 
Det råder delade meningar om vad som anses vara god forskning. Det finns de som menar att 
man enbart kan uppnå en garanti för vetenskaplighet genom att strikt följa specifika regler. De 
menar att så länge man följer dessa regler kommer inte personliga färdigheter att ha någon 
inverkan på vad som anses vara kunskap. De som är av en annan åsikt menar att vi kan ”bara 
känna den sociala och historiska världen genom förståelse och tolkning, vilka i sista hand 
bygger på förförståelser och fördomar som inte kan kodifieras i metodologiska regler” (Kvale 
& Brinkmann, 2009 s 99). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att i en 
kvalitativ forskningsintervju skapas kunskapen i mötet mellan intervjuaren och 
intervjupersonen.  
 
Jag har valt att tolka och analysera mitt empiriska material utifrån den existentiellt inriktade 
hermeneutiken (Westlund, 2015). Den existentiellt inriktade hermeneutiken (Westlund, 2015) 
handlar om att lägga vikt vid att förstå författaren bakom en text snarare än innehållet i texten. 
Min uppgift som forskare är att förstå mina informanters tankar och intentioner, kanske t.o.m. 
bättre än författaren, och i detta fall, informanten, förstår sig själv. Även inom denna 
inriktning av hermeneutiken har förförståelsen hos forskaren en viktig plats. Ingrid Westlund 
(2015) poängterar dock vikten av att man som forskare skriver ut sin förförståelse för att på så 
sätt informera läsaren om och hur den kan ha påverkat undersökningen. 
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Den	existentiella	hermeneutiken	
Ödman (2007) beskriver den existentiella hermeneutiken och han menar att man vid tolkning 
inom den existentiella hermeneutiken ska försöka förstå sina intervjupersoner på ett djupare 
plan. Ödman (2007) menar att man gör detta genom att försöka förstå vilken uppfattning 
intervjupersonerna har om sig själva, om deras verklighet, sina liv och vad de har för 
drömmar och visioner. Utifrån detta ska forskaren sedan försöka tolka och förstå vad dessa 
uttalanden kan betyda. Ödman (2007) skriver följande om hermeneutiken i stort. 

De hermeneutiska vetenskaperna söker alltså efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt. Dessa 
studeras som texter och språk. Detta gäller som vi sett även handlingar och ickespråkliga 
livsuttryck, som ju tillkommit i meningssammanhang och måste studeras i sina 
meningssammanhang för att förstås. Innebörder och meningssammanhang förmedlas och förstås i 
första hand genom språklig tolkning (Ödman, 2007 s 48). 

Ödman (2007) beskriver också ett annat sätt att tolka texter inom hermeneutiken, tolkning av 
yttre verklighet s.k. historisk hermeneutik. Vid denna typ av tolkning är det de yttre 
aspekterna som är av störst vikt, sådant som berör när, var, hur och vad. Ödman (2007) 
betonar dock att dessa två inriktningar inom hermeneutiken, den existentiella och den 
historiska, ofta hänger samman och att en växelverkan dem emellan ofta är att föredra.  

Förförståelse	
I inledningen av denna studie redogör jag till stora delar för min förförståelse av ämnet, vilket 
jag under denna rubrik förtydligar och utvecklar ytterligare. 
 
Jag studerar alltså mitt sista, av fem, år på lärarutbildningen i musik vid musikhögskolan, 
Örebro universitet. Min pedagogiska erfarenhet kommer i första hand från min utbildning till 
att själv bli musiklärare. Jag har läst en fördjupning, Estetisk kommunikation, som är kopplad 
till gymnasieämnet som jag i denna studie undersöker. Under min utbildning har ämnet 
Estetisk kommunikation problematiserats och prövats av mig, mina klasskamrater och mina 
lärare. Det arbetet har gett mig en stor inblick i ämnets kursplaner och dess innehåll. Att tolka 
dessa kursplaner har också varit en del av vår utbildning och vi har lagt mycket tid på att 
försöka översätta styrdokumenten till praktiska moment. Detta ser jag som en viktig ryggsäck 
som jag har burit med min in i denna studie. Den VFU jag genomfört under min utbildning 
har också den haft stor inverkan på mig som musiklärarstudent och som forskare i denna 
studie. De upplevelser jag fått under dessa perioder har gett mig en inblick i att ämnet Estetisk 
kommunikation kan uppfattas som svårtolkat, vilket födde idén till att genomföra denna 
studie.  
 
Det som dock hindrar mig från att vara fullt insatt i ämnet är att jag aldrig själv arbetat med 
ämnet. Min brist på erfarenheter av och från yrkesverksamhet inom ämnet är jag fullt 
medveten om. Jag anser mig ha goda kunskaper om ämnet Estetisk kommunikation 1 men hur 
det som lärare är att undervisa i ämnet vet jag väldigt lite om. 
 
Dessa förkunskaper har naturligtvis färgat mig i min studie. Jag har till viss del ett 
insiderperspektiv när det gäller ämnet och dess innehåll, samtidigt som jag också fått 
genomföra studien utifrån ett outsiderperspektiv, eftersom jag själv ännu inte är en 
yrkesverksam lärare. 
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Metod	för	dataskapande	
Som metod för dataskapande har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag anser 
att intervju är en bra metod att använda eftersom att det är mina informanters tankar om och 
upplevelser av ämnet Estetisk kommunikation 1 som jag är intresserad av.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) tar upp begreppet tratteknik och förklarar dess innebörd. De 
menar att man har ett val när det kommer till öppenheten om syftet med sin studie. Antingen 
kan man som forskare vara öppen med syftet och därmed ställa direkta frågor redan från 
början av intervjun. Man kan också välja att inte gå så djupt in på syftet med studien och då 
istället kunna använda sig av frågor som kringgår ämnet med mer indirekta frågor och sedan 
närma sig ämnets kärna likt en trattform. I det senare fallet skulle intervjuaren först i 
efterhand avslöja studiens fullständiga syfte (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Jag valde att använda mig av en intervjuguide (Dahlgren & Johansson, 2015) som tog upp 
några teman och frågor (se Bilaga 1). Min önskan var att informanterna skulle prata fritt om 
ämnet och att min intervjuguide endast skulle användas om jag ansåg det nödvändigt för att få 
svar på mina frågor. Under intervjuerna lät jag mina informanters uttalanden leda mig vidare 
in på mer specifika följdfrågor utifrån vad som i stunden kändes relevant och intressant. 
Kvale och Brinkmann (2009) poängterar vikten av att jag som intervjuare är påläst och har 
kunskap om intervjuämnet för att kunna ställa s.k. andra frågor, d.v.s. frågor som följer upp 
intervjupersonens svar.  
 
Jag valde att genomföra mina intervjuer med en öppenhet gentemot mina informanter om vad   
syftet med studien var. På så sätt kunde jag ställa raka och tydliga frågor till mina informanter 
redan inledningsvis i intervjuerna. Trattekniken, som till viss del handlar om att inte avslöja 
syftet med studien förrän i efterhand, har jag dock inspirerats av gällande helhet till del-
principen, där man närmar sig ämnets kärna likt en trattform. I min intervjuguide rör jag mig 
från mer övergripande frågor om ämnet till att gå mer mot frågor på detaljnivå.  

Urval	
Min ursprungsidé gällande urvalet för min undersökning var att intervjua musiklärare som var 
yrkesverksamma och som undervisade i Estetisk kommunikation 1 just nu. Jag ville också att 
mina informanter skulle ha en relevant utbildning, d.v.s. en musiklärarutbildning. På grund av 
svårigheten i att få tag på informanter som var villiga att ställa upp ser mitt urval idag något 
annorlunda ut. Alla mina informanter är i dagsläget yrkesverksamma på ett estetiskt program 
med inriktning musik och alla har de en musiklärarutbildning. Den aspekt jag var tvungen att 
anpassa mig till var huruvida lärarna undervisar i ämnet just nu eller om de gjort det tidigare. 
Två av mina informanter undervisar för tillfället i kursen Estetisk kommunikation 1, en av 
dem har gjort det i många år och den andra undervisar just nu sitt första år i ämnet. Min tredje 
informant undervisar för tillfället inte i Estetisk kommunikation 1 men gjorde det senast förra 
året och har innan dess undervisat i flera närbesläktade kurser så som Estetisk kommunikation 
2, Estetisk verksamhet och Estetisk orientering. Mina informanters erfarenhet av ämnet är 
därför varierande, vilket jag väljer att se som en styrka då det kan leda till en större bredd och 
vidare uppfattning om hur olika lärare förstår och tolkar ämnet. 

Studiens	genomförande	
Vid alla intervjuer sågs jag och mina informanter på respektive lärares arbetsplats. Vi satt i ett 
rum där vi var ostörda. Jag spelade in ljudet på alla mina intervjuer för att i efterhand kunna 
analysera sådant jag vid intervjutillfället kanske inte lade märke till. Ljudinspelningarnas syfte 
var att spara intervjuerna och ha dem tillgängliga till min analys. Ytterligare ett syfte var att 
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jag som intervjuare skulle kunna fokusera mer på min informant och på vad denne hade att 
säga, snarare än att vara alltför upptagen med att anteckna. Istället fick mina anteckningar en 
kompletterande funktion när jag ville tillägga något om kroppsspråk eller liknande som 
kändes relevant men som annars kunde gått förlorat vid enbart ljudinspelning. 
 
När jag genomförde mina intervjuer var jag öppen om syftet med både min undersökning och 
med dessa intervjuer. Detta gav mig möjligheten att gå in på mer specifika frågor tidigt i 
intervjuerna. Min intervjuguide författade jag dock med trattekniken i åtanke. Jag ville att 
mina intervjuer skulle gå från ett större övergripande perspektiv till att så småningom gå in 
mer på detaljnivå.  
 
De intervjuer jag har genomfört har varit halvstrukturerade (Hartman, 2004), vilket betyder att 
jag hade några frågor som jag utgick ifrån under intervjun men i största möjliga mån lät jag 
informanterna tala fritt utifrån givna teman och öppet ställda frågor. Jag ville att 
informanterna skulle få utrymme att själva berätta, med deras egna ord, om deras takar och 
upplevelser utan att jag som intervjuare skulle styra dem för mycket.  

Transkribering	
När jag har transkriberat mina intervjuer har jag skrivit ner i stort sett allt som mina 
informanter sagt. Jag har inte lagt någon vikt vid det språkliga, d.v.s. betoningar, språk och 
form, utan försökt fokusera på innehållet. Efter att jag skrivit ner intervjuerna har jag läst 
igenom materialet och satt mig in i det. Därefter, när jag började får en överblick över 
materialet, började jag se de gemensamma temana i mina informanters uttalanden.  

Analys	
Det finns ingen generell modell för hur man ska arbeta när det gäller hermeneutisk analys 
(Westlund, 2015). Detta beror på att förförståelsen hos forskaren har en så stor och i många 
fall avgörande inverkan på analysarbetet och därmed också resultatet. Därför menar man att 
det inte finns några givna regler eller mallar att följa eftersom att varje forskare och 
forskningstillfälle är mer eller mindre unikt (Westlund, 2015). Jens Rennstam och David 
Wästerfors (2015) beskriver forskarens uppgift som att ”utveckla ett självständigt sätt att 
presentera sin analys i dialog med både empiriskt material och befintlig teori” (Rennstam & 
Wästerfors, 2015 s 235). De poängterar också vikten av att man som forskare låter materialet 
styra analysen så att kärnan i empirin inte går förlorad. Rennstam och Wästerfors (2015) 
beskriver analysarbetet utifrån tre delar: sortera, reducera och argumentera. De menar att 
dessa tre delar ofta tenderar överlappa varandra men att det kan vara bra att utgå från att först 
sortera sedan reducera och till sist argumentera.  

Ödman (2007) förklarar tolknings- och förståelseprocessen som ett pussel som forskaren ska 
försöka lägga. Innan pusselbyggandet börjar ligger alla pusselbitar utspridda, utan någon som 
helst ordning. Genom att studera pusselbitarna och leta efter likheter och skillnader mellan 
dem kan forskaren så småningom börja sortera dem utifrån färg och form. Ju längre in i 
processen och pusselbyggandet som forskaren kommer utkristalliseras olika motiv i pusslet. 
Ödman (2007) menar att forskaren i processen måste titta både på de små delarna, 
pusselbitarna, och på helheten. Genom att pendla mellan del och helhet växer till sist det 
färdiga pusslet fram. Från att det i början av processen enbart var ett kaos av pusselbitar 
kunde forskaren genom att sortera och reducera (Rennstam & Wästerfors, 2015) finna en 
helhet och lyckas lägga hela pusslet.  

Den hermeneutiska analysen brukar liknas vid en spiral som ”på sin väg söker nya delar, dels 
gräver sig djupare ner i förståelsen” (Westlund, 2015 s 80). Ödman (2007) menar att man 
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inom hermeneutiken kan se tolknings och förståelseprocessen antingen som en cirkel eller en 
spiral. Ödman (2007) är till viss del kritisk mot cirkeln som symbol då han menar att man 
under tolkningsprocessen hela tiden utökar sin förståelse, vilket han menar att bilden av 
cirkeln inte visar på. En spiral kännetecknas däremot av att förståelsehorisonten ständigt 
vidgas i och med att vår förståelse för och kunskap om någonting växer. 

Min analys har präglats av den existentiella hermeneutiken (Ödman, 2007) när jag har tolkat 
mina informanters uttalanden. Jag har försökt förstå vilken uppfattning mina informanter har 
om sig själva och om sin omvärld och utifrån det har jag tolkat vad deras uttalanden kan 
betyda. Jag har analyserat mitt material utifrån liknelsen med pusslet. I min analys valde jag 
att först skapa mig en överblick av materialet genom att läsa igenom det, utan att lägga någon 
vikt vid tolkning. Därefter satte jag mig in i materialet på en djupare nivå och pendlade i detta 
skede mellan del och helhet för att tids nog låta likheter och skillnader bryta fram och 
utkristallisera sig som olika teman. I takt med att jag lärde känna mitt material kunde jag så 
småningom se mönster och teman, gemensamma för mina informanter och göra en s.k. 
tematisk tolkning (Jepson Wigg, 2015). När jag började landa i de teman jag ansåg vara 
tydliga i mitt material valde jag sedan att presentera mitt resultat utifrån dessa teman. I min 
analys vidgar jag perspektivet och ställer dessa teman i relation till mina forskningsfrågor.  

Forskningsetiska	ställningstaganden	
Jag tog först mailkontakt med rektorerna på diverse estetiska program och till dem skickade 
jag ut ett informationsbrev (se Bilaga 2). I informationsbrevet beskrev jag min studie och vad 
syftet med min studie var. Jag skrev också att jag sökte efter utbildade musiklärare att få 
intervjua och undrade om de kunde hjälpa mig med kontakten till de aktuella lärarna. Efter att 
jag först inte fått några svar ringde jag upp rektorerna och bad om att få kontaktuppgifter till 
den eller de lärare som undervisar i Estetisk kommunikation 1 på deras skola. Därefter kunde 
jag själv ta kontakt med mina informanter, främst genom mail, och på så sätt bestämma en tid 
och plats som intervjuerna kunde äga rum. 
 
Vid själva intervjutillfället förklarade jag mer ingående om studies syfte och jag informerade 
mina informanter om att de deltar frivilligt och att de därmed också hade rätt att dra sig ur 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag informerade också om att intervjuerna skulle spelas in och 
att enbart jag som forskare skulle ha tillgång till inspelningarna och att de skulle raderas efter 
avslutad studie. Jag har valt att hålla mina informanter i studien anonyma för läsaren och 
därmed inte avslöja deras identitet. I min resultatpresentation har jag valt att ta bort deras 
namn, ålder, utbildningsort och kön för att inte röja deras identitet. Jag har följt 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som gäller för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning gällande god forskningsed. De skriver följande om etiska 
kodexar: 
 

Samtidigt som individen som medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning, 
individskyddskravet, är det inte rimligt att en obetydlig skada får hindra viktig forskning. 
Forskningen är angelägen för samhället och medborgarna genom de förbättringar av t.ex. hälsa, 
miljö och livskvalitet, som den kan leda till. Vid sidan av nyttan har forskningsresultaten ofta ett 
egenvärde. Man kan säga att det finns ett etiskt motiverat imperativ att bedriva forskning: 
forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2011 s 18. 
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RESULTAT	
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet från de tre intervjuer som jag genomfört. 
Först kommer en kort presentation av de intervjuade lärarnas bakgrund och sammanhang. 
Därefter kommer jag att presentera resultatet utifrån de teman jag funnit i mina informanters 
uttalanden. Jag har valt att numrera mina informanter och kalla dem intervjuperson 1, 2 och 3. 
Detta har jag gjort eftersom jag vill säkerställa att deras identiteter förblir anonyma. Jag har 
också valt att inte lägga någon vikt vid mina informanters kön och genom att kalla dem 
intervjuperson 1, 2 och 3 så är jag konsekvent i mitt sätt att behandla mina informanter och 
deras uttalanden. 

Presentation	av	informanter	

Intervjuperson	1	
Har arbetat som musiklärare i 22 år. Hen utbildade sig under åren 1990–1994 och läste då 
programmet som kallades GG, d.v.s. grundskole- och gymnasielärare. 
 
Detta är det första året som Intervjuperson 1 undervisar i Estetisk kommunikation 1. Hen har 
tidigare undervisat i kursen Estetisk orientering, som fanns innan Estetisk kommunikation 
infördes som ämne. Intervjuperson 1 beskriver sig själv som en ”väldigt endimensionell 
människa”, som syftar till att förklara hens avsaknad av samverkan med andra konstarter. 
Intervjuperson 1 undervisar i kursen tillsammans med flera andra lärare, både med samma 
ingång som hen har men också med lärare med flera andra olika inriktningar och ingångar. 

Intervjuperson	2	
Har arbetat som musiklärare i 15 år efter sin examen. Intervjuperson 2 studerade mellan åren 
1997–2001 även hen till grundskole- och gymnasielärare. 
 
Intervjuperson 2 har undervisat i kursen sedan den först infördes år 2011. Intervjuperson 2 
arbetar på en skola där musik är den enda inriktningen på det estetiska programmet och det är 
en av anledningarna till att hen ensam undervisar i kursen. Intervjuperson 2 har ingen 
erfarenhet av andra konstarter, varken professionellt eller på hobbynivå, men menar att hen 
har lätt för att använda kroppen och tycker det är roligt med drama. Trots konkret anknytning 
till andra konstarter ser hen det inte som något problem att ensam undervisa i kursen. 

Intervjuperson	3		
Har arbetat som musiklärare i nästan 20 år och utbildade sig till musiklärare under åren 1989–
1993, en utbildning som kallades Afro instrument och ensemble. 
 
För tillfället undervisar Intervjuperson 3 bara i Estetisk kommunikation 2 men undervisade 
senast förra året i Estetisk kommunikation 1. Intervjuperson 3 arbetar på en skola där det finns 
många olika inriktningar på det estetiska programmet, något som hen menar är både roligt och 
lärorikt. Intervjuperson 3 har arbetat lite inom teater, då inte som skådespelare utan som 
musiker. Hen menar att det har gett en ökad förståelse för samverkan. Att undervisa i Estetisk 
kommunikation menar hen gör att man blir väldigt scenisk och att man lär sig att 
kommunicera. Intervjuperson 3 beskriver sig själv som öppen och orädd för att testa nya 
saker, något som hen också har som ledord i sin undervisning. 
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Resultatpresentation	

Mitt resultat presenteras delvis parallellt med min analys. Jag har valt att redovisa mitt resultat 
på detta sätt eftersom jag anser att det är mest lämpligt utifrån mitt insamlade material. Min 
tanke var att intervjuerna skulle vara halvstrukturerade och jag hade en frågeguide som jag 
hade för avsikt att använda för att får svar på de frågor jag hade. Intervjuerna fick dock en 
annan karaktär i och med att mina informanter talade väldigt fritt om ämnet. Om 
intervjusituationen hade sett annorlunda ut, och varit en mer fråga-svarintervju, hade jag 
kanske valt att redovisa mitt resultat på att annat sätt. Att jag nu väljer att redovisa mitt 
resultat som jag gör är på grund av att mina informanter gav mig väldigt mycket material. 
Mitt sätt att tolka och förstå mina informanters uttalanden har färgats av deras fria sätt att tala 
om ämnet. För att skapa struktur i mitt resultat väljer jag därför att redan i 
resultatpresentationen redovisa materialet utifrån de teman jag funnit i mina informanters 
uttalanden, istället för att redogöra för dessa teman först i analysdelen. Dessa teman 
presenteras var och en för sig men i viss utsträckning överlappar de också varandra. I slutet av 
detta kapitel genomför jag en resultatanalys och avslutar sedan kapitlet med en 
sammanfattande analys. 

Teoretiserat/akademiserat	
Ett av de mest tydliga teman i mina informanters uttalanden är en uppfattning om 
teoretiseringen och akademiseringen av ämnet Estetisk kommunikation 1. De menar att ämnet 
är av betydligt mer teoretisk karaktär än vad samtliga av dem skulle önska. De kurser som 
fanns tidigare, Estetisk orientering och Estetisk verksamhet, jämförs med den nuvarande 
kursen Estetisk kommunikation 1 och i relation till dess föregångare menar lärarna att Estetisk 
kommunikation inte lever upp till deras förväntningar. Intervjuperson 1 uttrycker sig följande 
om teoretiseringen av ämnet. 
 

… jag känner att Skolverket gör allt för att liksom avpraktisera sådana här kurser. Jag är lite 
besviken på kursen… Så fort man börjar prata sönder det så kan ja känna att man tappar eleverna 
och man gör det nästan för att ”titta här vi kan också vara teoretiska inom musiken”. 
(Intervjuperson 1) 

 
Intervjuperson 1 tillägger att teoretiseringen inte enbart gäller Estetisk kommunikation utan 
även andra estetiska ämnen och hen nämner sång och spelkurser som några exempel. Hen 
menar att det är de återkommande momenten som bygger på analys och skriftlig reflektion 
som gör ämnena teoretiska. Detta är något hen menar motiveras av att eleverna ska förberedas 
för universitetet, vilket hen i sig tycker är bra. Intervjuperson 1 ställer sig dock kritisk till att 
allt måste ha ett mätbart värde. 
 

De tror ju fortfarande att det är yrkesförberedande men det är ju liksom studieförberedande och det 
kan ju vara så att folk mår bra av att dansa på sin utbildning och sen hamnar man på Ica, men vad 
är det för fel i det? Man ställer kostnad hela tiden mot, genererar det inget tillbaka så är det liksom 
inget värde. Och det tror jag att samhället behöver se, att estetiska ämnen har inget mätbart värde 
direkt, liksom lika med pengar utan det är lika med någonting annat. (Intervjuperson 1) 

 
Intervjuperson 2 beskriver att eleverna nästan efter varje moment i kursen måste göra en 
individuell analys, ”bara för att ha det på pränt”. I övrigt försöker hen göra undervisningen så 
praktisk och fysisk som hen anser är möjligt.  
 
Intervjuperson 3 menar att det blir lärarens uppgift att konkretisera den teoretiska kursplanen. 
Hen menar att de idéer, stämningar och betydelser som enligt kursplanen ska förmedlas av 
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eleverna är ett väldigt stort och filosofiskt arbete och att läraren då måste sönderdela detta och 
göra det praktiskt genomförbart och begripligt för eleverna. 

Lärarnas	beskrivningar	av	ämnet	
När jag ber Intervjuperson 2 beskriva ämnet Estetisk kommunikation 1 beskriver hen det som 
”nödvändigt”, både för utbildningen i sig men också för den enskilda individen. Att ämnet 
beskrivs med ordet nödvändig är något jag kommer återkomma till längre fram i mitt resultat. 
 
Intervjuperson 3 beskriver kort hur hen ser på skillnaden mellan de tidigare kurserna och hur 
Estetisk kommunikation 1 är idag. Hen beskriver det som att de förr lade vikt vid att 
presentera de olika uttryckssätten för varandra, medan det idag läggs större vikt vid olika 
typer av tankeströmningar. 
 
När Intervjuperson 2 beskriver vad hen anser är det mest centrala och viktiga i ämnet är det 
samarbetsförmåga, gruppdynamik och att eleverna ska ”hitta sig själva” som lyfts fram. 
Intervjuperson 2 tar också upp att hen tycker att ämnet är ett bra komplement till andra kurser 
och att det är lätt att skapa samarbete mellan Estetisk kommunikation 1 och andra kurser.  
 
Intervjuperson 3 belyser det personliga uttrycket som det mest centrala i kursen och hen 
beskriver det som sin uppgift att hjälpa eleverna att hitta sina sätt att uttrycka sig på. 
 
Att samverkan mellan olika estetiska uttryckssätt är en viktig del i Estetisk kommunikation 1 
märks också i lärarnas uttalanden. Intervjuperson 2 uttrycker att man som musiklärare 
undervisar så mycket i renodlade musikämnen att Estetisk kommunikation 1 blir ett skönt 
avbrott eftersom att man som lärare då får chansen att ”prytsa” in andra estetiska uttryckssätt. 
Samverkan mellan olika estetiska uttryckssätt och samarbete mellan elever är två teman jag 
kommer belysa längre fram i mitt resultat. 

Elevernas	uppfattningar	om	ämnet	enligt	lärarna	
Lärarna pratar en del om hur eleverna upplever ämnet och lärarna beskriver ämnet mycket 
utifrån elevernas uppfattningar. De menar att eleverna kan uppleva ämnet som både svårt och 
skrämmande. Detta är något som lärarna menar påverkar deras undervisning och hur de själva 
ser på ämnet. De tar till sig av elevernas åsikter och försöker därefter att möta eleverna på 
deras nivå. Så här beskriver Intervjuperson 2 att eleverna upplever ämnet. 
 

… framförallt drama eller uttrycka sig med kroppen det kan vara väldigt otäckt och då måste man 
hitta bra vägar för att avdramatisera det och det kan se jätteolika ut utifrån grupp och individer och 
sådär… Vissa kan nog också uppleva den [kursen] som lite luddig, och vissa både elever och 
lärare kan uppleva den som lite skrämmande. (Intervjuperson 2) 

 
Intervjuperson 1 upplever att eleverna tycker att ämnet är svårt och att de har svårt att placera 
vilken typ av ämne det är. Intervjuperson 1 beskriver hur eleverna pratar om ämnet på 
följande sätt. 
 

… det som kommit upp är ”vad är det här för kurs?” säger eleverna ”vad är det för ökenkurs” de 
sitter i helklass och läser om lagar och bestämmelser, de sitter i helklass och jobbar med ord som 
”tankeströmningar”. Men vadå tankeströmning? (Intervjuperson 1) 
 

Intervjuperson 1 förklarar att hens roll blir att hjälpa eleverna att förstå ämnet och på så sätt 
hindra det från att bli svårt att greppa. Det svåra språket är en återkommande faktor som i 
detta fall hindrar eleverna att förstå kursen och dess innehåll.  
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Intervjuperson 3 uttrycker att eleverna tycker att ämnet i grund och botten är bra, men att 
gruppdynamiken ofta får en avgörande inverkan i deras processer. Intervjuperson 3 nämner 
också att eleverna tycker att ämnet är ”stort”. 

Svårt	språk	
Ett annat genomgående tema är att lärarna upplever Skolverkets styrdokument som svårtydda 
och svåra att förstå. Lärarna menar att Skolverket har ”krånglat till det” vilket de menar gör 
det svårt för både lärare och elever att förstå bl.a. mål och kunskapskrav. 
 
Intervjuperson 1 beskriver att en av hens största svagheter som lärare är bristen på förståelse 
av Skolverkets språk. Intervjuperson 1 refererar till detta svåra språk som ”skolverketska” och 
menar att det blir det när man ”akademiserar sönder” något. Hen anser att Skolverkets mål för 
kursen lägger för mycket fokus på lagar och bestämmelser och ”konstiga ord och sånt”. Här 
nedan beskriver hen sin och sina kollegors arbetsprocess för att tolka och försöka förstå 
kursplanen i ämnet. 
 

Vi satt här om dagen och kollade på ett kriterium, ett kunskapskrav ”eleven diskuterar översiktligt 
hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning” – grattis! 
16 år gammal och har i stort sett kanske läst Harry Potter. Alltså hur kan man, hur orkar man som 
skolverkare ens få ihop den här meningen? … (Intervjuperson 1) 

 
Intervjuperson 1 menar också att kursen ställer stora krav på eleverna. Det som Intervjuperson 
1 lyfter fram som mest krävande är kriteriet med ideologier och tankeströmningar. Hen menar 
att det lätt kan upplevas som att lärarna ”prata[r] ovanför deras [elevernas] huvuden” och hen 
beskriver kursen som tung. En annan sida av kursen som Intervjuperson 1 belyser är att när 
eleverna väl får göra något praktiskt är eleverna både duktiga och har roligt. Hen uttrycker 
dock en osäkerhet inför motiverandet av undervisningen då hen säger ”Ja alltså, syftet med 
det här är ju att det är kul, ja, det duger inte tyvärr, vi måste ha ett problem”. 
 
Intervjuperson 2 beskriver sin egen resa för att upptäcka och uppfinna ämnet. Intervjuperson 2 
menar att det tog lång tid innan hen började få ett grepp om kursen men att hen nu äntligen 
börjar få det. Processen beskrivs som ett stort arbete i att först själv förstå och bestämma hur 
hen skulle tolka kunskapskraven, för att sedan kunna överföra det till konkret undervisning. 
 
Intervjuperson 2 menar dock att det fortfarande finns moment som är svåra och ”knöliga”. 
Precis som Intervjuperson 1 lyfter hen också fram momentet med tankeströmningar som svårt 
att få till och svårt att förstå. När jag frågar vad hen anser om kursplanen i stort svarar hen att 
kursplanen i sig inte är särskilt svår att förstå, utan att det är just några enskilda moment. Det 
är momentet om tankeströmningar som lyfts fram som mest ”knöligt”. Detta är något som 
också Intervjuperson 3 lyfter fram som svårtolkat. 
 

… det här med tankeströmningar, det ordet är väldigt laddat, märke jag när jag kom in i ett 
arbetslag. Vad är det? Ska vi tänka historiskt eller ska vi tänka graffitti? (Intervjuperson 3) 

 
Intervjuperson 3 beskriver vidare hur hen ser på Skolverkets språk. 
 

…vi får kriterier som vi knappt själva förstår som vi nästan ska låtsas att förstå tycker jag. Det är 
lite för mycket ordbajseri… Jag kan känna mig lite frustrerad på att ju mer allmänt de håller det 
desto mer utmaning får vi att kunna omsätta det. (Intervjuperson 3) 
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Intervjuperson 3 uttrycker att det svåra språket som Skolverket använder är 
problematiskt. Hen menar att det blir mer jobb för lärare att tolka Skolverkets texter när 
de väljer att hålla det så pass allmänt. 

Samarbete/gruppdynamik	
Flera utav lärarna menar att samarbete och gruppdynamik är en stor och viktig del i Estetisk 
kommunikation 1. De menar också att de får vara flexibla i sitt innehåll och upplägg av 
kursen utifrån vilken klass eller grupp de undervisar. Intervjuperson 2 förklarar hur hen ser på 
gruppdynamiken i undervisningen. 
 

Det beror lite på hur gruppen ser ut. Vissa årskullar har det varit 20 elever och i år har jag bara 5, 
vilket gör att jag måste lägga upp undervisningen olika. Vilket gör att grupparbeten blir ju den 
gruppen, så det har mycket att göra med hur gruppen ser ut och vad det är för individer… 
(Intervjuperson 2) 

 
Intervjuperson 2 pratar vidare om att eleverna växer under kursen. När jag ber hen att 
förtydliga på vilket sätt de växer förklarar hen att de främst inte växer i själva hantverket utan 
som individer. Intervjuperson 2 menar att eleverna, efter att ha läst Estetisk kommunikation 1, 
ofta blir bättre på att samarbeta och hitta lösningar i grupp. Detta är något som hen menar 
smittar av sig även på andra ämnen i skolan. 
 
Intervjuperson 1 beskriver hur hen ser på samarbete och gruppdynamik i ämnet. Det 
ämnesöverskridande arbetet lyfts här fram som både en förmån och något 
problematiskt.  
 

… det står väldigt mycket i kriterierna om att det inte är musiken som går tillsammans och gör 
saker utan man gör det tillsammans, och då kan ju grupperna bli lite ”hejkon bejkon”, några 
grupper funkar suveränt och några grupper funkar inte alls för att ”jag vill inte göra det här” ”det 
gör ont i mig” ”jag mår dåligt”… (Intervjuperson 1) 

 
En annan aspekt som lyfts fram som problematiskt är enligt Intervjuperson 1 att de olika 
inriktningarna har olika utgångslägen. Intervjuperson 1 menar att dansare lätt kan få en fördel 
eftersom att deras uttryck är rörelse, vilket hen menar är något vi alla kan göra redan från 
början. Bild- och medieelever däremot menar hen har gjort ett val att inte synas eller höras, 
något de trots detta val måste konfronteras med i denna kurs. 
 
Intervjuperson 3 tar också upp det här med att eleverna börjar på olika utgångslägen och 
beskriver utmaningen i det. 
 

… de kan ju inte så jättemycket i ettan, det vet jag att medielärarna tyckte var jobbigt också, att de 
ska börja göra saker innan de har lärt sig tekniken liksom, så därför kan det vara lite frustrerande 
med det ämnet. (Intervjuperson 3) 

 
Intervjuperson 3 beskriver sedan att de även vid betygsättningen lägger vikt vid samarbete 
och hur bra en elev har bidragit till en grupp. Hen poängterar också att musik är ett 
samarbetsämne och att musikelever därför har ett litet försprång gentemot de andra 
inriktningarna.  
 

…och det är ju viktigt för framtiden, vi jobbar ju ofta i grupp, vi är ju flockmänniskor, så det säger 
många lärare att esteteleverna har det, verkligen på den positiva sidan, att de är gruppmänniskor… 
(Intervjuperson 3) 
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Intervjuperson 3 pratar också om samarbete mellan inriktningarna och hen beskriver att 
en av ämnets viktigaste funktioner är att föra samman de olika estetiska inriktningarna. 
Intervjuperson 3 vill att eleverna ska lära sig att se likheter mellan olika uttryckssätt 
snarare än skillnader.  

Samverkan	och	dess	positiva	följder	
Samverkan mellan olika estetiska uttryckssätt lyfts fram som en central del av ämnet. Oavsett 
hur upplägget ser ut på respektive skola, om musikelever läser ämnet separat eller 
tillsammans med andra inriktningar, jobbar lärarna aktivt med samverkan. Intervjuperson 2 
beskriver samverkans funktion i hens undervisning. 
 

Det kan vara att de ska göra ett gemensamt grupparbete där alla estetiska uttryck på ett eller annat 
sätt är med… Det är ganska stort, då behöver de tänka mycket själva också för att få med alla 
uttryck på ett bra sätt så att det inte bara blir att man stoppar in dem… (Intervjuperson 2) 
 

Intervjuperson 1 säger följande om samverkan och även här lyfter hen fram vikten av att 
skapa förståelse för elever på de andra inriktningarna och uttrycksformerna i sig. 
 

Att eleverna får lust att skapa och får lust att se varandra att se att vi är likadana fast du tycker om 
att måla och jag tycker om att spela men vi vill väldigt mycket samma saker, vi mår bra när vi får 
uttrycka oss… (Intervjuperson 1) 

 
Intervjuperson 3 menar att mycket av syftet med ämnet är att ”se vad de andra gör och kunna 
sätta sig in i de andra konstarterna och se med deras ögon” och på så sätt bredda blicken. 
Vidare beskriver Intervjuperson 3 vad hen ser som några av ämnets fördelar. 
 

Man lär sig av varandra, jättemycket… Man lär sig så mycket om man är öppen. Jag tycker att det 
finns väldigt mycket i det här ämnet om man är öppen och kan se andra situationer och andra 
karaktärer, på alla plan, både vågrätt, lodrätt och vertikalt… (Intervjuperson 3) 

 
Intervjuperson 1 anser att man blir bättre på sitt eget instrument om man känner till vad de 
andra instrumenten gör. På samma sätt menar intervjuperson 1 att om man vidgar sina vyer 
när det gäller andra konstarter och uttryckssätt kan det vara gynnsamt i sitt huvudområde. 

Ett	användbart	ämne	
Lärarna pratar mycket om att de vill visa eleverna att det som de gör på lektionerna är 
”användbart”. Flera av lärarna menar att ämnet lätt får stämpeln att vara flummigt. 
Intervjuperson 2 beskriver vikten av att som lärare ”avflumma” ämnet genom att göra det mer 
konkret och visa eleverna på ämnets användbarhet. Detta beskrivs som nycklar för att hindra 
ämnet från att bli flummigt. 
 
Flera av lärarna pratar också om att ämnet har ett högre värde än vad som är mätbart. De 
uttrycker en frustration över att samhället till viss del inte delar deras vision. Intervjuperson 1 
utrycker sig så här. 

 
Känslan är ju fortfarande att det är lite så här en hobbygrej… ”det är väl kul att du håller på med 
musik men det är inte så viktigt”. Det viktiga är ju matte, svenska, engelska… jag tror att 
samhället behöver se, att estetiska ämnen har inget mätbart värde, direkt liksom lika med pengar 
utan det är lika med någonting annat liksom. (Intervjuperson 1) 

 
Vidare kommenterar Intervjuperson 1 det estetiska och dess roll, eller ickeroll, i samhället. 
Hen menar att Estetisk kommunikation 1, och estetiska ämnen överlag, har en viktig funktion 
i samhället. Hen menar att ett samhälle utan estetik skulle vara ett väldigt grått och tråkigt 



 

 25 

samhälle. Detta är något som Intervjuperson 1 menar att samhället missar p.g.a. den rådande 
fokuseringen på mätbara värden snarare än estetiska värden. 
 
Intervjuperson 3 utgår från att alla människor vill uttrycka sig och att vi människor behöver 
uttrycka oss för att vi ska må bra. Intervjuperson 3 ser Estetisk kommunikation 1 som ett sätt 
för eleverna att få möjlighet till att göra det.  
 
Intervjuperson 2 berättar om sitt upplägg på kursen Estetisk kommunikation 1. Hen beskriver 
att hen har valt att lägga upp kursen med undervisning under hela årskurs 2. Intervjuperson 2 
har dock valt att inte ge eleverna betyg i kursen förrän i vårterminen i årskurs 3. Detta 
motiverar Intervjuperson 2 med att hen vill ge eleverna chans att ”låta polletten trilla ner” och 
ge eleverna möjlighet att låta kunskapen landa hos dem. 
 
Att ”polletten har trillat ner” hos eleverna verkar vara en gemensam önskan hos lärarna. De 
vill att det som eleverna gör på lektionerna och lär sig ska vara användbart för dem. De vill 
undvika att göra ämnet ”luddigt” och ”flummigt” och istället redogöra för ämnets potentiella 
vinningar och på vilket sätt eleverna kan ha användning av det i framtiden. 
 
Intervjuperson 1 beskriver hur hen ser på målet och syftet med undervisningen i ämnet och 
hen menar att det främsta syftet med ämnet är att få eleverna att förstå vilka vinningar de 
själva kan få av att öppna upp för andra uttryckssätt än sitt eget. Hen beskriver också att det 
inte handlar om att bara spela det snyggaste ackordet utan att det är viktigt att fokus läggs på 
kommunikationen och vad man vill förmedla. Intervjuperson 1 beskriver sitt sätt att se på 
musiken i relation till andra estetiska uttryckssätt och jämför detta med ingredienserna i en 
sockerkaka. 
 

… allting har en plats i en sockerkaka, det kan ju inte bara vara socker, det måste vara allt för att 
det ska smaka gott… (Intervjuperson 1) 

 
När jag frågar intervjuperson 2 om vilken plats och funktion hen anser att ämnet har i dagens 
skola, poängterar även hen elevernas förståelse som eftersträvansvärt. 
 

Att ge elever redskap för att uttrycka sig, ännu fler redskap och att öppna sig för hur det ser ut 
runtomkring och ge eleverna redskap för att kunna uttrycka det… Att bli en god 
samhällsmedborgare, att bli en god människa, eller att genom att öka förståelsen och genom att få 
uttrycka sig själv… Och öppenheten då, förståelsen för olika människotyper, konstarter, 
strömningar… (Intervjuperson 2) 

 
Intervjuperson 2 lyfter här fram det som hen anser är det centrala och viktiga i ämnet, 
utifrån ett större perspektiv. Hen menar också att ämnet ger eleverna bättre självinsikt 
och att de blir bättre på att reflektera över sig själva och sin egen insats. Hen menar att 
eleverna växer som individer när de läser kursen och att de så småningom vågar utmana 
sig själva i sitt uttryck 

Lärarna	om	deras	utbildning	
Intervjuperson 2 uttrycker att hen inte alls fått med sig några verktyg från sin utbildning för 
att undervisa i ämnet. Intervjuperson 2 förtydligar dock att det inte bara gäller Estetisk 
kommunikation 1 utan också andra musikämnen. Hen förklarar att dessa kunskaper är något 
som växer fram under åren, ”under resans gång”. När jag frågar Intervjuperson 2 vad hen 
saknar mest svarar hen att det är bristen på praktik och handfast undervisning. Intervjuperson 
3 anser sig heller inte ha fått tillräckliga verktyg men menar att det också hänger samman med 
att man som människa också behöver växa upp och skaffa sig erfarenhet.  
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Intervjuperson 1 upplever inte heller ha fått med sig de verktyg hen anser sig behöva för att 
undervisa i ämnet och hen refererar till sin egen utbildning som ett fiasko. Det som 
Intervjuperson 1 anser sig sakna mest från sin utbildning är undervisning överlag. Hen 
beskriver att man under hens utbildning lade stor vikt vid ”två fem och tersen i basen” och 
mindre vikt vid pedagogik och metodik. 
 
Bristen på samverkan mellan olika estetiska uttryckssätt i lärarnas utbildning är en annan 
gemensam nämnare för mina intervjupersoner. Intervjuperson 2 berättar om ett projekt hen 
genomförde under sin utbildning som berörde flera olika uttryckssätt, hen betonar dock att det 
aldrig framgick varför de gjorde det. 

Lärarnas	egenskaper	
Hur lärarna ser på sig själva och på sin roll som lärare påverkar hur de bedriver sin 
undervisning. Lärarna menar att det är viktigt att de själva är goda föredömen för eleverna och 
att de är uppmuntrande och har en öppen inställning till ämnet. Intervjuperson 2 beskriver hur 
hen försöker vara under lektionerna. 
 

Jag måste visa att det inte är läskigt och stämningen i gruppen måste vara på samma sätt, jag måste 
på nåt sätt få gruppen att känna att det här är helt okej… Jag måste vara öppen för att det kan bli 
komiskt, även fast det i grund och botten är allvar… och ibland också visa att det är okej att göra 
fel. (Intervjuperson 2) 
 

Intervjuperson 2 belyser också vikten av att man som lärare får eleverna att känna sig trygga 
på lektionerna. Intervjuperson 2 beskriver hur hen arbetar mycket med att ha sin utgångspunkt 
i det komiska, eftersom hen menar att ”räddningen ur pinsamheten ofta är skratt”. På så sätt 
menar hen att hen avdramatiserar ämnet vilket hen tror kan hjälpa eleverna att slappna av och 
känna sig trygga. 
 
Intervjuperson 1 pratar också om att vara ett gott föredöme för eleverna. Hen pratar också om 
att ”öppna upp”, i betydelsen vara öppen för nya intryck och nya saker. När jag frågar 
Intervjuperson 1 om vad hen anser är de viktigaste egenskaperna för hen som lärare att besitta 
när hen undervisar i Estetisk kommunikation 1 svarar hen så här. 
 

…det är att visa med mig själv, vara ett föredöme när det gäller hur jag pratar om konstarter. Att 
jag inte liksom ”ja men ni kan stå där på eran matta och köra lite schottis och lite småhopp” utan 
att jag pratar positivt om alla inriktningar… (Intervjuperson 1) 

 
Intervjuperson 3 beskriver vilka egenskaper hen anser är viktiga när hen undervisar i ämnet 
och hen talar, precis som intervjuperson 1 och 2, om en öppenhet inför nya saker. 
Intervjuperson 3 menar att det handlar om att både sträva efter att vara öppen, men att också 
blicka tillbaks och utvärdera sig själv och sin öppenhet. 
 
Intervjuperson 3 pratar mycket om hur hen själv är eller hur hen anser att man borde arbeta 
som lärare i Estetisk kommunikation 1. Intervjuperson 3 säger att hen upplever att det är bra 
om hen syns och bekräftar och handleder sina elever och att det ofta leder till goda resultat. 
Intervjuperson 3 menar att om en lärare agerar på motsatt sätt och drar sig undan kan eleverna 
lätt känna sig lämnade vilket hen menar sällan leder till något bra. Intervjuperson 3 pratar om 
hur hen aktivt arbetar med att skapa ett bra och accepterande klimat i sitt klassrum.  
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…att alla ska känna sig sedda verkligen, att fråga om ”känner du att du var med” och ”får du den 
hjälp du behöver av oss”… Så man kan göra mycket som lärare, eller bara som människa genom 
att verkligen se vad någon säger eller lyssna ordentligt… (Intervjuperson 3) 
 

Intervjuperson 2 lyfter fram sig själv som ”uppfinnare av ämnet” när det gäller hur hen 
planerar och genomför sin undervisning. Intervjuperson 2 beskriver att när ämnet först kom, 
år 2011, så visste varken lärare eller elever vad ämnet innebar. Intervjuperson 2 säger att hen 
trodde att det skulle vara som Estetisk verksamhet men att hen ganska snart insåg att så inte 
var fallet. Intervjuperson 2 beskriver vägen till där hen är idag som en riktig utmaning och 
hen menar att hen har fått uppfinna både moment och kurslitteratur på egen hand. Detta är 
något Intervjuperson 2 menar kan vara en jätteutmaning för nyutexaminerade lärare som 
kommer ut som lärare och deras första uppgift blir att ”skapa kursen”. Intervjuperson 2 säger 
att eftersom ämnet är så pass nytt skulle det vara intressant att veta hur andra lärare arbetar 
med ämnet men hen poängterar att man som lärare har väldigt dålig inblick i hur andra lärare 
arbetar. 

Resultatanalys	
I min analys väljer jag att ställa de teman jag funnit i informanternas uttalanden i relation till 
mina frågeställningar. 
 
De teman som jag redovisar för ovan är teoretiserat/akademiserat, lärarnas beskrivningar av 
ämnet, elevernas uppfattningar om ämnet enligt lärarna, svårt språk, 
samarbete/gruppdynamik, samverkan och dess positiva följder, ett användbart ämne, lärarna 
om deras utbildning och lärarnas egenskaper. I min resultatanalys slår jag samman några av 
dessa teman som jag anser har en koppling till varandra, analysen sammanfattar resultatet 
samtidigt som jag redogör för min analys.  
 
I den existentiellt inriktade hermeneutiken handlar det om att lägga vikt vid författaren av en 
text snarare än texten i sig (Westlund, 2015). I min studie och denna analys är min uppgift 
som forskare att försöka förstå och tolka mina informanter på ett djupare plan (Ödman, 2007). 

Hur	 tänker	 musiklärare	 om,	 och	 hur	 beskriver	 de,	 gymnasieämnet	 Estetisk	
kommunikation1?	

”Teoretiserat/akademiserat”	
När lärarna pratar om, och beskriver, ämnet jämför de det nuvarande ämnet Estetisk 
kommunikation 1 med de tidigare ämnena Estetisk orientering och Estetisk verksamhet. 
Lärarna lyfter fram både skillnader och likheter i deras beskrivningar av hur det var förr och 
hur det är nu. Det tycks vara svårt för lärarna att greppa vad Estetisk kommunikation 1 är för 
ett ämne; är det samma som de tidigare ämnena eller är det något helt nytt? Lärarnas tankar 
om ämnet skiljer sig något medan ovissheten inför ämnet verkar delas av samtliga. Att ämnet 
Estetisk kommunikation 1 har en mer teoretisk och akademisk approach än de tidigare 
ämnena är något lärarna också är ense om. De menar att man genom att lägga till moment 
som ”tankeströmningar” i kursplanen automatiskt gör ämnet mer teoretiskt. Lärarna lägger 
stor vikt vid det centrala innehållet ”Estetiska uttrycksformer och deras koppling till 
tankeströmningar” (Skolverket, 2011b) och jag tolkar det som att de låter denna punkt prägla 
stor del av kursens utformning. Att lärarna verkar ha svårt att tolka och förstå detta moment 
tolkar jag som en av anledningarna till att de lägger så pass stor vikt vid det. Min erfarenhet är 
att vi ofta låser oss fast vid sådant vi inte förstår och därför fokuserar vi hellre på problemet 
än på att försöka hitta en lösning. Jag tolkar detta i första hand inte som att ämnet faktiskt 
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blivit teoretiserat och akademiserat utan att det snarare än lärarna och deras sätt att tolka och 
förstå kursplanen som formar ämnet.  

”Lärarnas	beskrivningar	av	ämnet”	och	”Elevernas	uppfattningar	om	ämnet	enligt	lärarna”	
Ett annat tema vad gäller hur lärarna tänker om och beskriver ämnet Estetisk kommunikation 
1 är att de beskriver det utifrån vad de tror är elevernas uppfattningar om ämnet. Att ämnet är 
skrämmande och flummigt beskrivs inte i första hand som lärarnas uppfattningar utan som 
hur lärarna upplever att eleverna tänker om ämnet. Intervjuperson 1 menar att eleverna 
beskrivit kursen som en ”ökenkurs”. När lärarna själva beskriver ämnet, utan att blanda in 
elevernas åsikter, beskriver de det som nödvändigt och till viss del filosofiskt och att det 
centrala i kursen är samarbetsförmåga, gruppdynamik och det personliga uttrycket. Det är 
svårt, om inte omöjligt, för mig som forskare att veta om lärarnas sätt att referera till eleverna 
verkligen är hämtat från eleverna eller om det är lärarnas egna åsikter som de kanske inte står 
för helt och fullt. Hur det ligger till kan jag endast spekulera kring. Att det finns en skillnad i 
lärarnas sätt att beskriva elevernas åsikter om ämnet och lärarnas egna tankar om ämnet kan 
jag dock inte blunda för. Det kan bero på att lärarna är mer insatta i ämnet än vad eleverna är 
och därför har en tydligare bild av det eller så beror det på att polletten ännu inte trillat ner för 
eleverna. Det kan också vara så att ämnet är ett lärarämne, d.v.s. ett ämne med goda mål och 
syften och som är roligt att undervisa i men som av någon anledning, kanske p.g.a. det svåra 
språket, inte når fram och ut till eleverna. Jag förstår denna skillnad i hur lärare och elever 
tänker om ämnet som ett resultat av samtliga nämnda faktorer. Att lärarna påpekar denna 
skillnad ser jag som ett tecken på att lärarna är medvetna om den. På samma sätt som lärarna 
fokuserar på momentet ”tankeströmningar” tror jag att lärarna vill belysa denna problematik. 
Eftersom att lärarna tar upp denna skillnad tolkar jag det som att de vill visa att de är 
medvetna om den och på så sätt synliggöra den både för sig själva och för andra. Min tolkning 
är att lärarna vill belysa detta och genom att de gör det så visar de att det är ett problem 
samtidigt som de visar att de inte tänker blunda för det utan är villiga att jobba för en 
förbättring i meningen att minska denna skillnad. 

Hur	ser	musiklärare	på	innehållet	i	kursplanen	för	Estetisk	kommunikation	1?	

”Svårt	språk”	
Det svåra språket som lärarna upplever finns i styrdokumenten är något jag anser är starkt 
sammankopplat till att lärarna anser att ämnet är teoretiskt och akademiserat. Styrdokumenten 
för Estetisk kommunikation 1 är till viss del svårtolkade, precis som många andra 
styrdokument för andra kurser också kan vara. Lärarnas frustration över detta svåra språk och 
”ordbajseri”, som en utav lärarna kallar det, upplever jag blir en mur mellan kursens egentliga 
syfte och lärarna. Jag tolkar det som att samtliga tre lärare har goda intentioner med ämnet 
och att de alla anser att ämnet är viktigt och bra på många olika sätt. Jag upplever dock en 
tvetydighet i lärarnas uttalanden då de både menar att ämnet inte är vad de förväntat sig och 
att det inte är lika bra som det hade kunnat vara, samtidigt som de också betonar ämnets goda 
sidor och kvalitéer. Jag tolkar denna tvetydighet som att styrdokumenten blir ett hinder för 
lärarna som hindrar dem från att bedriva den undervisning de egentligen vill och själva anser 
är mest relevant. Styrdokumenten blir en mur mellan lärarna och deras undervisning och så 
småningom också mellan lärare och elever. Lärarna visar dock en vilja att försöka bryta 
igenom denna mur genom att försöka översätta kursplanen till eleverna. Jag förstår lärarnas 
agerande utifrån att de så gärna vill ge eleverna bra undervisning i ämnet att de försöker 
bortse från sin egen frustration när de har att göra med sina elever. Jag tolkar det som att 
lärarna kämpar med det svåra språket och med den svårtydda kursplanen men de försöker 
trots detta hålla skenet uppe inför eleverna. Detta förstår jag som att lärarna är mån om både 
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sin undervisning och sina elever och därför vill göra så mycket de kan för att minska muren 
dem emellan. 

”Samarbete/gruppdynamik”	och	”Samverkan”	
Samarbete/gruppdynamik och samverkan är två moment som lärarna lyfter fram som viktiga 
och centrala i ämnet. Samarbete/gruppdynamik beskrivs som ett av målen med ämnet 
samtidigt som det också är en viktig del i hur lärarna lägger upp sin undervisning. Att 
gruppens storlek, och individerna i gruppen, till viss del styr lärarens upplägg är något jag 
anser är tydligt. Samtidigt låter lärarna inte målet, att skapa förståelse och göra eleverna bättre 
på att samarbeta, gå förlorat utan de förändrar bara vägen dit. 
 
Samverkans del i ämnet har till viss del liknande funktion, att skapa förståelse för andra 
människor och andra uttryckssätt. Jag upplever dock att det finns en skillnad mellan 
samarbete/gruppdynamik och samverkan, en skillnad som ligger i resan till målet snarare än 
målet i sig. Samarbete och gruppdynamik är ett uttalat mål i kursens centrala innehåll och är 
på så sätt ett mål i sig självt. Samverkan beskrivs också som en av punkterna i det centrala 
innehållet, men då med fokus på samverkan mellan olika konstformer. Min analys är att 
samverkan i dessa tre lärares undervisning har två mål, att eleverna ska lära sig om och ta till 
sig andra estetiska uttryckssätt samt att de också ska skapa förståelse för andra människor, 
olika sig själva, och samarbeta med varandra. På detta sätt tolkar jag det som att samverkan 
mellan estetiska uttryckssätt och samarbete/gruppdynamik är sammanlänkade i lärarnas sätt 
att se på och undervisa i ämnet. Samverkan har i grund och botten ett syfte som skulle kunna 
beskrivas som konstnärligt, men jag förstår det som att dessa lärare använder det både som ett 
konstnärligt syfte och som ett sätt att skapa samhörighet och förståelse. 

Hur	 planerar	 och	 lägger	 musiklärarna	 upp	 sin	 undervisning	 i	 ämnet	 Estetisk	
kommunikation	1?	

”Användbart”	
En stor del i lärarnas arbete är att planera undervisningen. Lärarna är tydliga med att 
kursplanen har en stor och viktig roll i hur de planerar och genomför sin undervisning. Att 
lärarna vill visa eleverna ämnets användbarhet är för mig tydligt i sättet lärarna pratar om 
ämnet.  
 
Lärarna pratar om att de upplever att samhället inte värderar musik och det estetiska på 
samma sätt som de värderar andra ämnen. Lärarna menar att samhällets syn på musik är att 
det bara är något roligt som inte har något mätbart värde. Detta ställer samtliga lärare sig emot 
och menar att musik har ett värde som inte är mätbart utan som ”ger något mer”. Jag tror att 
lärarnas känsla av att motarbetas av samhället leder till att de aktivt vill visa på motsatsen, att 
ämnet är både viktigt och användbart. Sättet som lärarna motiverar ämnet handlar för mig om 
att de vill ge eleverna goda verktyg för resten av elevernas liv, inte bara som musiker utan 
också som människor. Att lärarna anser att ämnet är relevant och viktigt är något jag ser 
tydligast när de talar om att ämnet ger eleverna bättre självinsikt, att de växer som människor 
och att det är bra för elevernas välmående. Lärarna lyfter också fram andra fördelar med 
ämnet så som att eleverna får en chans att uttrycka sig, ökad förståelse för andra människor 
och till sist att eleverna fostras till att bli goda samhällsmedborgare. Detta förstår jag som att 
lärarna ser ämnet som något mer än ”bara” musikundervisning. Denna vilja att göra ämnet 
användbart och konkret tolkar jag som en vilja från lärarna att motbevisa de drag de menar 
finns i samhället om att ämnet ”inte är så viktigt”. 
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”Lärarna	om	deras	utbildning”	och	”lärarnas	egenskaper”	
När lärarna pratar om deras egna respektive utbildningar är de alla tre överens om att de inte 
förberetts för att undervisa i ämnet. Intervjuperson 2 poängterar dock en viktig aspekt, att 
ämnet Estetisk kommunikation inte var ett ämne när någon av mina tre informanter utbildade 
sig. Lärarna redogör också att det inte enbart var ämnet Estetisk kommunikation 1 som de inte 
blivit förberedda för. Det finns en gemensam nämnare i missnöjet med respektive lärares 
utbildning och samtliga uttrycker också en frustration över bristen på praktik under 
utbildningen. Intervjuperson 1 uttrycker att det var för mycket ”två fem och tersen i basen” 
och för lite konkret pedagogisk undervisning. Jag uppfattar det som att det i lärarnas 
utbildningar har lagts mer vikt vid det musikaliska snarare än det pedagogiska. Utifrån 
lärarnas tal om sin egen utbildning framgår det tydligt att hur de själva är som lärare påverkar 
ämnet och dess utformning. Lärarna pratar mycket om att de själva ska vara goda föredömen 
för eleverna när det gäller öppenheten inför nya saker. Jag upplever det som att lärarna inte 
lägger särskilt stor vikt vid det musikaliska vid undervisningen i ämnet utan att det är andra 
saker som har högre prioritet, så som exempelvis samverkan, gruppdynamik och det 
personliga uttrycket. 
 
Intervjuperson 2 pratar om att hen själv fick skapa och uppfinna ämnet och att ämnet vuxit 
fram under en längre tid. Med tanke på lärarens bristande utbildning i ämnet har ämnet trots 
detta vuxit fram till att vara ett ämne där det musikaliska inte står högst upp rang. Att själv 
vara utbildad i ett sammanhang där det musikaliska är av största vikt för att sedan själv bli en 
lärare som inte nödvändigtvis prioriterar det lika högt anser jag är en intressant aspekt. Detta 
är något jag upplever som återkommande även hos de andra två lärarna. Att ämnet är 
svårtolkat är dock något jag anser mig kunna dra slutsatsen av utifrån mina informanters 
uttalanden. Att lärarna själva bedriver en undervisning som inte enbart fokuserar på det 
musikaliska tror jag är ett resultat av att dessa tre lärare har arbetat många år och att de under 
åren samlat på sig stor erfarenhet. Efter sina respektive utbildningar har de omprövat de 
kunskaper som de fick under sina utbildningar och på så sätt kunnat distansera sig till dem. 
Min uppfattning är att det krävs erfarenhet för att förstå att man saknar kompetens inom ett 
visst område, vilket jag tolkar att dessa lärare har. Jag tolkar deras uttalanden som att de är 
medvetna om sig själva, om sina styrkor och sina svagheter, och jag tror att det är tack vare 
denna medvetenhet som deras undervisning ser ut som den gör. 

Sammanfattande	analys	
Här nedan sammanfattar jag kort vad jag tar med mig från mitt resultat och min analys vidare 
in i diskussionen. Detta redovisas utifrån studiens frågeställningar. 
 
Hur tänker musiklärare om, och hur beskriver de, gymnasieämnet Estetisk kommunikation 1? 

- Det svåra språket och lärarnas tolkning av styrdokumenten präglar synen på ämnet. 
- Det finns en skillnad i hur lärarna beskriver ämnet och hur och lärarna menar att 

eleverna upplever ämnet. 
 

Hur ser musiklärare på innehållet i kursplanen för Estetisk kommunikation 1? 
- Det svåra språket upplevs som en begränsning för lärarna. 
- Samhörighet mellan människor och olika estetiska uttryckssätt är centralt. 

 
Hur menar musiklärarna att de planerar och lägger upp sin undervisning i ämnet Estetisk 
kommunikation 1? 

- Lärarna vill att det eleverna lär sig ska vara användbart för dem i det långa loppet. 
- Lärarnas egen utbildning formar hur de väljer att utforma sin undervisning. 
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DISKUSSION	
Under denna rubrik kommer jag att ställa mitt resultat mot bakgrund och tidigare forskning, 
för att på så sätt föra in min forskning i det större sammanhanget. I min diskussion kommer 
jag att diskutera det jag i mitt resultat anser är mest relevant i relation till mitt syfte och i 
relation till tidigare forskning och bakgrund. Syftet med denna studie är att undersöka 
yrkesverksamma musiklärares förståelse och tolkningar av gymnasieämnet Estetisk 
kommunikation 1. 
 

- Hur tänker musiklärare om, och hur beskriver de, gymnasieämnet Estetisk 
kommunikation 1? 

 
- Hur ser musiklärare på innehållet i kursplanen för Estetisk kommunikation 1? 

 
- Hur planerar och lägger musiklärarna upp sin undervisning i ämnet Estetisk 

kommunikation 1? 
 
Avslutningsvis i detta kapitel utvärderar och reflekterar jag över de val jag gjort under min 
arbetsprocess, sådant som berör exempelvis metod, urval och genomförandet av studien.  

Lärarkompetens	
Musiklärarna pratar om att de själva inte anser att de fått med sig de verktyg de behöver för 
att undervisa i ämnet från sina respektive utbildningar. De menar att de fått skapa ämnet på 
egen hand och de uttrycker en frustration över bristen på relevant undervisning i sin egen 
utbildning. Elsner (2000) beskriver att våra respektive lärarutbildningar präglar hur vi sedan 
själva kommer bli som lärare. I olika utbildningar läggs fokus på olika saker vilket gör att de 
kunskaper och erfarenheter vi bär med oss från vår utbildning ser olika ut från individ till 
individ. De musiklärare jag har intervjuat menade att deras utbildningar mest fokuserat på det 
musikaliska och desto mindre på samverkan och kommunikation. Georgii-Hemming (2005) 
undersökte i sin studie hur musiklärares personliga erfarenheter av musik påverkar deras 
undervisning. Georgii-Hemming (2005) menar att det personliga och det professionella inte 
nödvändigtvis behöver vara direkt kopplade till varandra men att lärarnas grundinställning till 
musik påverkar utformandet av deras undervisning. De lärare jag intervjuade saknade verktyg 
från sin utbildning men deras sätt att se på och beskriva ämnet pekar, enligt mig, på en större 
kompetens i ämnet än de själva beskrev sig ha. Flera av lärarna betonar också vikten av 
erfarenhet vilket jag tror är nyckeln i dessa tre lärares fall. De kanske inte fick med sig det 
som de behövde från sin utbildning men efter att ha varit yrkesverksamma musiklärare i 
ganska många år har de själva skapat den kunskap som de behöver och sedan lärt sig att 
anpassa dessa kunskaper utifrån kursplanen i Estetisk kommunikation 1. 
 
Adolfsson och Lindström (2014) ifrågasätter om någon lärare ensam kan undervisa i kursen 
Estetisk kommunikation 1 eftersom att ämnet kräver en sådan bredd och sådant djup. Av de 
lärare jag intervjuade undervisade en av dem ensam i kursen och två av dem tillsammans med 
andra. Vikten av kunskap belystes dock av samtliga som både hinder och möjligheter. Jag 
anser att mycket ligger i det som Schulman (1987) kallar för reflektionsförmåga och att man 
som lärare har en kritisk och medveten inställning till sitt eget arbete (Maltén, 1995). 
Schulman (1987) beskriver att en lärare ”måste både ha djup och bredd, vilket inkluderar 
kunskap och färdigheter men också förståelse för och genomtänkta förhållningssätt till ämnet” 
(citerad i Maltén, 1995 s 14). Detta är något som även tas upp i Högskoleförordningen (SFS 
1993:100) där det står är en utexaminerad lärare ska kunna: 
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…visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över 
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till 
utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och 
ämnesdidaktik.  

                     (SFS 1993:100, bilaga 2) 
 
Att kunna reflektera över sig själv, sina kunskaper och sitt agerade är något jag ser som 
centrala och önskvärda kompetenser hos en lärare. En god självinsikt är viktigt för att 
kunna utvärdera och utveckla sig själv och sina prestationer för att på så sätt skapa en 
ökad förståelse för såväl sig själv som lärare och för ämnet i stort. 

 

Lärarnas	sätt	att	motivera	ämnet	
Lärarnas sätt att motivera ämnet känns också igen i Elsner (2000) där de musiklärare hon 
intervjuat beskriver musiken och dess värde utifrån aspekterna livsförhöjande, 
personlighetsutvecklande, social- och/eller kommunikativ eller bildningsaspekt. De lärare jag 
intervjuade motiverade sin undervisning med att det skulle vara användbart för eleverna. På 
vilket sätt det skulle vara användbart varierade aningen men mycket går enligt mig att placera 
in i ovan nämna kategorier. De främsta aspekterna som mina informanter lyfte fram skulle jag 
vilja kalla för personlighetsutvecklande och social- och/eller kommunikativa. 
 
Att skapa en förståelse för varandra och för andra estetiska uttryckssätt är ett av målen med 
lärarnas undervisning. Andra mål är att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig och att växa som 
individer. Georgii-Hemming (2005) beskriver i sitt resultat att de lärare hon intervjuat utgick 
mycket från individen i sin respektive undervisning. Detta uttrycker hon på följande sätt: 
”Varje elev ska respekteras, få möjlighet att bli en hel människa med gott självförtroende, 
medvetandegöras om – och ta ansvar för – vad han eller hon lär sig, upptäcka sin egen 
förmåga och det värde estetiska kunskaper kan ha” (Georgii-Hemming, 2005 s 308). Detta är 
också kontentan av mina intervjupersoners sätt att resonera. I detta avseende överensstämmer 
alltså mina resultat med Georgii-Hemmings resultat. 
 
Intervjuperson 1 förklarar att hen är av uppfattningen att många fortfarande tror att det 
estetiska programmet är yrkesförberedande trots att programmet under gymnasiereformen 
blev tydligt högskoleförberedande (SOU 2016:77). Detta pekar på att det finns en osäkerhet 
kring det estetiska programmet och dess roll i samhället. Samtliga av mina informanter menar 
att samhället inte värderar det estetiska vidare högt utan att det ses som ett ämne som ”inte är 
så viktigt”. Detta lyfts också fram i Statens offentliga utredningar (SOU 2016:77) där en av 
anledningarna till varför eleverna inte prioriterar estetiska ämnen i deras individuella val sägs 
vara p.g.a. samhällets signaler om att det estetiska inte är viktigt. Denna tendens känner både 
lärare och elever av och för lärarna blir det en slags morot för dem att motbevisa denna åsikt 
och visa på att det estetiska faktiskt är viktigt och användbart. 

Skillnader	mellan	lärare	och	elev	
Något jag lyfter fram i min analys är att lärarnas upplevelser och elevernas åsikter, så som 
lärarna beskriver dem, skiljer sig åt. Detta är något som Adolfsson och Lindström (2014) 
också lägger märke till i deras undersökning där de belyser hur lärarna tror att deras 
undervisning är jämförelsevis med hur eleverna uppfattar att den är. Detta är en intressant 
aspekt och jag tänker mig att det är en viktig lärdom som blivande lärare, att inte ta något för 
givet utan att sträva efter att ha en god kommunikation med eleverna. En av mina informanter 
pratade om att lärare har en tendens att sätta sig ovanför eleverna och ”prata ovanför deras 
huvuden”, vilket jag anser att man som lärare bör försöka undvika. Det svåra språk som 
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lärarna upplever finns i diverse styrdokument bidrar dock till att försvåra kommunikationen 
mellan lärare och elev. Lärarens uppgift blir att tolka och tyda kursplanen och överföra den 
till eleverna, på samma sätt som Hermes skulle tolka och föra fram gudarnas budskap till 
människorna (Ödman, 2007). Det blir dock problematiskt när inte lärarna själva förstår 
styrdokumenten. 

Styrdokumentens	funktion	
Lärarna beskriver att de utgår från kursplanen när de planerar och genomför sin undervisning. 
Trots att lärarna ibland har svårt att tyda styrdokumenten så är de givna en central del. 
Innehållet i kursplanen beskrivs som teoretiserat och akademiserat, främst i jämförelse med 
tidigare, liknande kurser. Lärarna menar att Estetisk kommunikation 1 innehåller mer 
reflektion och analysförmåga än de hade önskat och lärarna får därmed kämpa med om de ska 
göra ämnet praktiskt eller teoretiskt. Lärarna verkar inte riktigt få grepp om vad Estetisk 
kommunikation 1 egentligen är för ett ämne.  
 
Löfberg Haglund (2013) pekar på ämnets korta historia och vad det kan innebära för fördelar 
respektive nackdelar. Som jag skriver i min problemformulering kan ”den korta historiska 
traditionen i ämnet gör[a] att lärarna får en större tolkningsfrihet vilket både kan leda till 
kreativa möjligheter samtidigt som ämnet riskerar att bli otydligt och ostrukturerat”. Denna 
problematik har till viss del legat till grund för min studie och i början av denna undersökning 
ställde jag mig frågande till om lärare som undervisar i Estetisk kommunikation 1 delar 
Löfberg Haglunds (2013) uppfattning om att det finns svårigheter med ett ämne med en så 
pass kort tradition.  
 
Avslutningsvis vill jag knyta an till Löfberg Haglunds (2013) antagande och jag menar att 
denna studies resultat förstärker hennes tes om att ämnet har både stora möjligheter och stora 
utmaningar. Ämnets korta historik erbjuder läraren stora chanser att göra Estetisk 
kommunikation 1 till ett ämne där eleverna får ökad förståelse för andra människor och andra 
estetiska uttryckssätt, lär sig samarbeta och lär sig förstå vikten av samverkan, får växa som 
individer och där de fostras till goda samhällsmedborgare. Möjligheterna finns och det är upp 
till varje enskild lärare att forma ämnet utifrån vad just den läraren anser är viktigt, så länge 
anknytningen till styrdokumenten bevaras. 

Avslutande	reflektion	
Under denna rubrik kommer jag att utvärdera och reflektera över genomförandet av denna 
studie och de val jag gjort under arbetets gång. 

Metodansats	och	metod	
Denna studie har resulterat i ett stort material som berör musiklärares sätt att beskriva och 
tänka om ämnet Estetisk kommunikation 1, hur de ser på ämnets innehåll och hur dessa lärare 
planerar och genomför sin undervisning. Jag anser mig med andra ord ha fått svar på dessa 
frågeställningar. Materialet jag samlat in är omfattande och det täcker in stora delar av mina 
frågeställningar, dock inte allt. Hermeneutiken har legat till grund för min studie vilket har 
påverkat mina val av metod och hur jag valde att analysera mitt material. Jag anser att både 
hermeneutiken och intervju, som var den metod jag valde att samla in material utifrån, har 
fungerat bra utifrån studiens syfte. De intervjuer jag genomförde utgjorde ett omfattande 
material främst på grund av mina informanters fria och vida sätt att prata om ämnet. Den 
intervjuguide jag förberett behövde jag inte använda förutom vid några få tillfällen då jag ville 
tydliggöra något eller ta reda på informantens ställning i en viss fråga. Att mina intervjuer 
blev som de blev ser jag i efterhand som något positivt. Jag anser mig ha fått svar på många 
av mina frågor och jag känner att jag kunnat uppnå syftet med studien. Gällande mitt urval 
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kan man spekulera i huruvida resultatet hade sett annorlunda ut om jag utökat informanterna 
till fyra, fem eller tio stycken och om, och i så fall hur, resultatet hade påverkats om jag 
jämfört utbildade lärares uppfattningar gentemot outbildade lärares eller om jag valt att vända 
mig till nyutexaminerade lärare. 
 
Den förförståelse jag som forskare burit med mig in i denna studie ser jag främst som något 
positivt. Min förförståelse har hjälpt mig att tolka lärarnas sätt att prata om och själva förstå 
ämnet. Jag ser denna förförståelse som en tillgång i både mitt genomförande och i min analys. 
Självklart har min förförståelse påverkat hur jag tolkat mina informanter och utan denna 
förförståelse, eller om min förförståelse varit annorlunda, skulle denna studie mest troligt inte 
se likadan ut. 
 
Utifrån dessa tre musiklärares uppfattningar om ämnet Estetisk kommunikation 1 anser jag ha 
fått en tydligare bild av hur lärarna tänker om och praktiskt genomför sin undervisning i 
ämnet. Jag anser att studien har en musikpedagogisk relevans, det är dock viktigt att komma 
ihåg att studien är baserad på tre musiklärares subjektiva upplevelser och att det därför inte är 
generaliserbart för samtliga musiklärare som arbetar med Estetisk kommunikation 1. Studien 
ger dock en god inblick i lärares relation till ämnet Estetisk kommunikation 1 och vad det kan 
få för praktiska konsekvenser för undervisning. Även om resultatet av min undersökning inte 
är generaliserbart för samtliga musiklärare som arbetar med Estetisk kommunikation 1 tror 
jag dock att resultatet har en stor igenkänningsbarhet hos många av dessa lärare.  

Förslag	på	fortsatt	forskning		
Som jag nämnde ger denna studie till viss del svar på de frågeställningar jag ställde i mitt 
syfte. Att ta forskningen vidare och belysa andra aspekter i lärarnas arbete är något jag anser 
skulle vara relevant. Exempelvis skulle man kunna undersöka mer specifikt hur lärare arbetar 
med de personlighetsutvecklande och social- och/eller kommunikativa aspekterna i ämnet. Ett 
annat förslag skulle kunna vara att genomföra en liknande studie men istället undersöka 
elevernas perspektiv på ämnet Estetisk kommunikation 1 eller kanske elevernas uppfattningar 
av läraren som föredöme respektive auktoritet.  
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BILAGOR	

Bilaga	1:	Intervjuguide	
 
Allmänna frågor 

- Namn 
- Ålder 
- Hur länge har du arbetat som musiklärare? 
- När utbildade du dig? Vilken utbildning? 
- Var utbildade du dig? 

 
Vad har du för erfarenhet av ämnet? 

- Hur länge har du undervisat i ämnet Estetisk kommunikation 1? 
- Har du erfarenhet av någon annan estetisk konstform än musik? 
- Vilken är din erfarenhet av samverkan mellan olika konstformer? 

 
Om undervisningen i ämnet.  

- Hur upplever du att det är att undervisa i ämnet? 
- Hur tolkar du kursplanen i ämnet? 
- Hur lägger du/ni upp undervisningen över en termin? Vad ska du täcka in? 
- Planerar du kursupplägget ensam eller med andra? 
- Vad brukar du göra på lektionerna? 
- Hur kan en typisk lektion se ut? 
- Hur fungerar lektionerna? Bra/dåligt? På vilket sätt? 

 
Om musiklärarkompetens. 

- Vad anser du är den största utmaningen med undervisningen i ämnet? 
- Vad är viktigast för dig som lärare att tänka på när du undervisar i ämnet?  
- Vilka egenskaper och kunskaper anser du är viktiga för dig som lärare att ha för att 

kunna undervisa i ämnet?  
- Känner du att du från din musiklärarutbildning har fått de kunskaper och egenskaper 

du behöver för att undervisa i ämnet? 
- Om nej, vad saknar du mest?  
- Om ja, vilka kunskaper och egenskaper? 
- Undervisar du ensam eller med andra?  
- Fördelar/nackdelar med att vara ensam/flera? 

 
Vad är din upplevelse av Estetisk kommunikation? 

- Vilken plats och funktion anser du att ämnet har i dagens skola/samhälle? 
- Beskriv hur du ser på ämnet. Hur tolkar och förstår du ämnet? 
- Vad upplever du som mest centralt och viktigast med ämnet? 
- Vad handlar Estetisk kommunikation om för dig? 
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Bilaga	2:	Informationsbrev	
 
Hej! 
 
Mitt namn är Amanda Salminen och jag studerar sista året på Musiklärarutbildningen vid 
Örebro Universitet. Jag har under mina år vid Musikhögskolan läst en profil som heter 
Estetisk kommunikation, en profil som är direkt kopplad till gymnasieämnet med samma 
namn. Denna termin skriver jag ett självständigt arbete på 15hp där jag ska genomföra en 
undersökning.  
 
Min studie fokuserar på ämnet Estetisk kommunikation 1 och hur undervisande lärare 
upplever ämnet. Syftet med min studie är att skapa en tydligare uppfattning om ämnet utifrån 
yrkesverksamma lärares perspektiv. Studien kommer belysa frågor som rör hur lärarna själva 
beskriver och förstår ämnet, hur de lägger upp sin undervisning och hur de ser på kursens 
innehåll. Mina förhoppningar är att denna studie i framtiden ska kunna hjälpa lärare att 
orientera sig i ämnet Estetisk kommunikation 1. Det finns sedan tidigare väldigt lite forskat på 
ämnet och denna studie skulle bidra till en större kunskap om ämnet. 
 
Jag kommer att använda mig av intervjuer som metod och jag söker nu utbildade musiklärare 
som undervisar i ämnet Estetisk kommunikation 1 som skulle vilja delta i min studie. En 
intervju beräknas ta mellan 1-1,5h. 
 
Studien är konfidentiell, vilket betyder att jag som forskare ensam kommer att ha tillgång till 
intervjuerna och mina informanter utlovas anonymitet. Efter genomförd studie kommer den 
att publiceras för offentligheten men med samma konfidentialitet för mina informanter. 
 
Om du skulle vilja vidarebefordra detta till berörda lärare skulle jag vara väldigt tacksam. 
Återkom gärna till mig antingen på mail, amanda.salminen@outlook.com, eller ring mig på 
0705608128. 
 
Jag hoppas på svar! 
 
Med vänliga hälsningar, Amanda Salminen 
 
 
 
 
 


