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Abstrakt 
 
Title: ”The importance of music and its use in afterschool programs” 
 
Syftet med vår studie är att belysa vad fritidslärare och pedagoger tänker kring 
musikanvändningen i fritidshemsverksamheten. Vi har utgått ifrån den kvalitativa 
metoden, en metod som bygger på att djupgående intervjua ett mindre antal lärare på olika 
fritidshem. Lärarna i frågan har olika utbildningar, en är fritidslärare med musikinriktning 
och en är fritidspedagog, de är från två olika skolor i två olika städer. Vårt resultat pekar 
mot att musikanvändningen är bristande på fritidshemmen idag. Studien pekar även på 
att lärarna har mindre tid för musik än vad de kanske önskat. Vi har i vår studie försökt 
nå en förståelse för vad lärarna känner kring detta. Vi vill också skapa en egen förståelse 
för varför det ser ut som det gör med musikanvändningen på fritidshemmen. Vår studie 
är en liten studie och går därmed inte att ses som obestridlig fakta i ämnet utan snarare 
som en insyn i två lärares syn på musikens användning. 
 
Nyckelord 
Musik, fritidshem, identitet, kommunikation, relationer 
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1 Inledning 
 
Musiken är något som har fört oss samman för att skriva detta arbete ihop och då vi 
båda har musik som vårt tillvalda ämne så ville vi forska i musikens betydelse och hur 
dess potentiella användning på fritidshemsverksamheten i helhet kan se ut.  
Människor är beroende av musiken i väldigt många sammanhang som sker i livet då den 
väcker upp många känslor i både positiva och negativa kontexter, när man är glad så 
lyssnar man på musik för att förhöja sitt lyckorus medan när man är ledsen lyssnar man 
på musik för att finna tröst eller stöttning genom till exempel igenkänningsfaktorer i 
låttexterna och/eller melodin. Vi har observerat att musiken även kan vara ett 
hjälpmedel för att uttrycka våra känslor när ord eller gester inte räcker till och särskilt är 
detta ett hjälpmedel för barn/ungdomar som har det ännu svårare än vuxna att uttrycka 
sig. Med detta menar vi att barn och ungdomar kan använda musiken som hjälpmedel 
för att hitta sin identitet och hitta gemenskap i form av delat intresse av till exempel 
musiksmak/stil eller musikartist.  
 
Denna kunskap vill vi nå per praxis genom lärarna och genom deras förhållningssätt till 
musik. I den reviderade Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 och dess fjärde kapitel, som handlar om fritidshemmets verksamhet står följande 
riktlinjer: 
 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 
intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika 
estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 
(Skolverket 2016, s.24-25) 

 
I styrdokumenten står det så fint om hur man ska sträva efter att utveckla elevernas 
estetiska kunskaper genom att använda sig av lek, bild, musik, dans och drama. Det som 
vi har upplevt under våra VFU-tillfällen är exempelvis bild i form av pyssel, och mindre 
användning av musik och de resterande estetiska uttrycksformerna. I dagens tekniska 
utveckling har man lätt att nå till musiken, vilket vi ser som något positivt som man bör 
ta vara på, men trots den moderna tidens tillgång till musik via allt från YouTube till 
Spotify så upplevde vi under våra praktikperioder att detta utnyttjades ytterst sällan, om 
den överhuvudtaget utnyttjades.  
 
Vi upplever båda två att ämnet musik på fritidshemmet inte är särskilt väldokumenterat 
i forskningen, medan musik på skola är det. Vi anser dock att snarlikheten i miljö gör att 
man kan utnyttja forskning inriktad på skola för att forska om fritidshemmet. Med 
denna infallsvinkel ämnar vi med vår forskning och vårt forskningsresultat delge vad vi 
kommit fram till och därmed förhoppningsvis skapa ny kunskap för oss som blivande 
fritidshemslärare och öppna upp för nya frågor hos så väl skolorna vi besöker som hos 
personer som läser vårt enskilda arbete.  
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2 Syfte 
 
Vi önskar med vår undersökning att fördjupa våra egna kunskaper och förståelse för 
ämnet musik samt dess användning i fritidshemsverksamheten för såväl identitet- som 
relationsskapande. Vårt syfte är att belysa lärarnas förhållningssätt till musikens 
användning i relation till elevernas identitet- och relationsskapande, samt dess betydelse 
för att skapa ett gemensamt sätt att kommunicera elever emellan.  
 
2.1 Frågeställning 

• Hur förhåller sig fritidslärarna till musikens användning i fritidshemmet i 
relation till identitetsskapande? 
 

• Hur förhåller sig fritidslärarna till musikens användning som 
kommunikationsmedel för att skapa goda relationer på fritidshemmet? 
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3 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel har för avsikt att delge och sammanfatta vad tidigare forskning har kommit 
fram till om ämnet musik på fritidshem och vad för resultat som publicerats kring 
ämnet.  
 
3.1 Elevernas introduktion till musiken 
 
Campbell (2000) skriver i sin artikel What music really means to children om en årslång 
kvalitativ studie i USA som hon genomför  med observationer av elever i alldagliga 
sammanhang, genom intervjuerna med eleverna beskriver hon elevernas relation till 
musik och hur eleverna själva uppfattar det. Campbell (2000) skriver i sin artikel att 
musik hos de yngre eleverna som hon har observerar oftast framkommer i form av 
sånger och ramsor som eleverna sjöng ute på skolgården och när de lekte med till 
exempel hopprep eller rytmiska klapplekar. 
 
Hon hade märkt under sin observation att eleverna ofta sjöng reklamlåtar från tv och 
introlåtar till tv-serier, detta skriver hon att det var vanligt i elevernas vardagliga 
musicerande. Något som hon också uppmärksammar i artikeln är att eleverna ofta 
”skapade” musik genom att slå med pennan mot bordet eller andra objekt som de hade 
omkring sig, alltså skede musicerandet hos eleverna genom improvisation och 
spontanitet.  
 
Det som Campbell lyfter fram om spontant musicerande och improvisation är något 
som styrks av det Holmgren (2012) lyfter fram om att när en person musicerar visar den 
prov på en multidimensionell form av praktisk kunskap. Vidare skriver denne att 
människors musikaliska tänkande visas i handlingar, i görande och skapande. Holmgren 
(2012) lyfter även i avhandlingen fram aktiviteter och aktivitetsform, att aktiviteter har 
en form och kan vara reproducerade eller producerade. 
 
Med reproducerade aktiviteter menar denne att utföra eller återskapa existerande musik 
som redan finns och med producera menar hon att utveckla musikaliskt hantverk, sjunga 
och att spela. Hon har kommit fram till att sången har en viktig betydelse för eleverna 
då den kan anses vara stärkande i och med att den kan ses som en utmaning att 
övervinna. Här skriver hon att musikstunder framstår främst genom sång. Fokus i sång 
skiftar mellan sång som objekt och sång som handling och som möte mellan objekt och 
subjekt och att sång används som en brygga mellan olika aktiviteter. 
 
I ovan nämnd kontext kan begreppet objekt, utifrån Holmgrens (2012) definition, förstås 
som att man förstår och diskuterar ett ämne som om det vore ett ting medan begreppet 
subjekt kan förstås som en handling, med andra ord ett direkt utövande av musik i detta 
fall. Man kan därför påstå att musikaktiviteterna är ett sätt att skapa gemenskap, 
vidarebefordra kulturarv och att den används som en brygga för att lättare nå till 
eleverna, något både Holmgren och Campell är ense om. 
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3.2 Musik som identitetsskapande hjälpmedel 
  
Bergman (2009) nämner att musikens struktur och egenskaper har en viktig roll i 
människors identitetsskapande. Som människa kan man välja olika roller beroende på 
vilka vi umgås med och vilken scen vi går upp på, vi kan även skapa och uttrycka 
identitet på olika sätt beroende av vilken situation och vilket kontext vi befinner oss i. 
Identitet går med Bergmans ord att beskrivas som:  

 
Identitet betraktas lika mycket vara en effekt av människors handlande som orsak till 
deras sätt att vara och agera på. En annan central tanke är att situationen definieras av 
dem som agerar och interagerar. Vad människor anser och tänker på som verkligt 
betraktas också vara verkligtverkligt (Bergman 2009 s.6) 
 

Att lyssna på musik och använda musik fyller en rad olika funktioner i elevernas 
vardagsliv speciellt när det gäller att skapa identitet, såväl som genom gemensam 
musiksmak till att övervinna olika mål man själv satt upp anbefallande till exempel ett 
instrument. Elever förhåller sig på olika sätt till den musik de möter under dagarna. 
Barn och ungdomar kan vara välvilliga att acceptera musik de inte brukar lyssna på i 
vanliga fall, bara den fyller en funktion i sammanhanget de befinner sig i samt att de är 
noga med att inta en kritisk hållning till musik och andra musikrelaterade verk som 
media tillhandahåller.  
 
Vidare skriver Bergman (2009) att musiken är ett hjälpmedel där elever utvecklar 
självförståelse när de lyssnar på eller leker till musik, samt hur man uttrycker sin 
identitet med hjälp av den musik de lyssnar på, framförallt genom som ovan nämnt 
delade musikintressen med en individ eller en grupp. Identitet handlar således om 
självbild och igenkännande, men också som att i ord eller mening identifiera sig med 
andra personer och grupper (Danielsson 2012). 
  
I kommande stycken kommer det diskuteras mera om hur musiken har en inverkan när 
det gäller självidentitet och gruppidentitet samt mediers påverkan i identitetsskapande.   
 
3.2.1 Musikens betydelse för självidentitetsskapande 
 
Musiken har en stor betydelse för hur man uppfattar sig själv och andra, då den har en 
inverkan på minnen, känslor och självidentitet (Danielsson 2012). Att  kunna välja 
mellan olika gestalter av deltagande, välja hur man vill känna sig, vad man ska lyssna 
på och hur man ska prata om det och därtill ska man välja inställning till musiken, hur 
man vill framstå i andras ögon och vad man därmed vill lära sig att tycka om. Alla dessa 
musikaliska val leder till att ge eleverna en materiell ram till en speciell beskrivning om 
självidentitet skriver Danielsson (2012).  
 
Musikanvändning och de val som följer med den är på ett sätt något som sker medvetet, 
något som även anses leda till vad som kan beskrivas som livsstil. Livsstilen skriver 
Danielsson (2012) kan delas i olika kategorier så som umgänge, kläd-, mat-, och såklart 
musikvanor. Musikens uppbyggnad och kvaliteter kan även erbjuda människor olika 
handlingsmöjligheter eftersom vi är aktiva i framställningen av musikalisk mening och 
därmed formandet av självidentitet (Danielsson, 2012).  
 
Självidentitet upptäcks dessutom genom att man växlar sig fram till vad för slags musik 
man tycker om, genom att pröva sig fram till olika genrer (Bergman, 2009).  Detta 
innebär med andra ord att en ung person som skapar eller uttrycker sin självidentitet 
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genom att lyssna till en viss musikalisk genre en tid senare kan komma att identifiera sig 
med en helt annan musikstil. 
 
 
3.2.2 Musikens betydelse för gruppidentitetsskapande 
 
För att vidare definiera gruppidentitet lyfter Danielsson (2012) fram tre dimensioner; 
institutionell, interaktionell och individuell. Institutionell går i sammanhanget att förstå 
som den gruppidentitet som finns på en institution, exempelvis en organisation och det 
beteende som efter en tid blir, interaktionell går i sammanhanget att förstås som den 
bild man vill visa utåt, hur man interagerar med andra och avslutningsvis går begreppet 
individuell i sammanhanget att med ett ord förstås som en persons personlighet. 
 
Snarare än motsats till självidentitet går gruppidentitet ses som en samling av 
likasinnade självidentiteter, Danielsson (2012) beskriver gruppidentitet som ett resultat 
av en kollektiv inre definition. Vidare lyfter hon fram att det skapas en sorts dialekt, 
något vi kommer att lyfta fram i ett kommande stycke som handlar om gemensam 
kommunikation, det vill säga att det skapas en ”inre-yttre-dialekt” (2012, s.36) som går 
att förstå som en sorts kollektiv förståelse och ett kollektivt sätt att prata. Danielsson 
(2012) hävdar även att för att förstå den egna gruppidentiteten så måste man även se på 
sig själv, något som abstrakt går att förklara med; för att förstå andra måste vi förstå oss 
själva. 
 
Vad anbefaller musikens del i relation till gruppidentitetsskapande så går det att koppla 
till det som Bergman (2009) beskriver om hur genre-/stilhomogena individer tar efter 
varandra och kopplat till det Danielsson (2012) beskriver om hur individer med 
gemensam grund skapar en dialekt så blir sambandet ännu mer tydligt. 
 
3.2.3 Digitalt musicerandes roll i identitetsskapande  
 
”Med hjälp av musik, medieteknik och estetiska symboler utvecklar ungdomar 
varumärket sig själva” (Ericsson & Lindgren 2011, s.45). Vad Ericsson &Lindgren 
menar med detta är att genom musiken som ungdomarna tycker om visar de även vilka 
de är som människor och vad de har för åsikter och tankar. Ericsson & Lindgren (2011) 
lyfter fram begreppet egologo och förklarar det som ett sorts personligt designarbete. 
Med design poängterar han att det handlar om noga övervägda val av material och 
tekniker som ungdomar väljer för att visa sig själva och vilka de är som personer. 
Medieutvecklingen har gett ungdomar tillgång till verktyg för produktion och 
distribution av egna arbeten, något som fram tills nyligen inte varit möjligt för 
privatpersoner, än mindre för barn.  
 
Vidare vad anbefaller identitet och sambandet mellan identitet och vardaglig 
musikanvändning så lyfter Danielsson (2012) fram att med den tidigare nämnda ökade 
tillgänglighet till musik, som finns i dagens samhälle, ökar variationen i ungdomars 
identiteter och tillhörigheter. Utöver det så lyfts även vanföreställningen om att 
lättillgängligheten till film, radio, tv och internet skulle vara något negativt fram.  
Istället påstår Danielsson (2012) att dessa medier är något som har möjlighet att hjälpa 
eleverna i mycket yngre åldrar att skapa egna identiteter och eget musikaliskt uttryck. 
Flertal studier, från bland annat Ungdomsstyrelsen, som Danielsson nämner stödjer 
även hans slutsats att den negativa bild som allmänheten ofta har kring de olika 
medierna, dvs att barnen blir passiva, är felaktigt.  
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Ericsson & Lindgren (2011) förklarar vidare egologo som en term som syftar på att en 
personlig och ostadig bild av elevens identitet ändras och distribueras. Elever utvecklar 
inte den sociala identiteten eller gruppens identitet i första hand utan sin egen personliga 
individualisering, autonomi och tillförlitlighet. Ungdomar hämtar material till sin 
personliga stil genom media och populärkultur. Detta är inte konstig eftersom media är 
så pass mycket i ungdomarnas liv att det inte går att förhindra dem att använda sig av 
det. Genom internet och mobiltelefoner hittar ungdomar lätt fram musik som de gärna 
delar med varandra och på därigenom ”hittar” sin egen identitet som de senare kan dela 
med sig av. Utöver musiksmak och favoritartister finns variabler som kläder, attityd och 
sätt att prata men vad anbefaller vår studie är de sistnämnda inte direkt relevanta.  
 
3.3 Musik som kommunikationsmedel  
 
Cytrynbaum lyfter inledningsvis fram i artikeln Youth spaces and the power and 
possibility of performance (2010) att engagemang i skolan kan bidra till en god lärmiljö 
för musicerande så länge både lärare och elever är engagerade. Vidare lyfter han fram 
att detta dessvärre inte är något som kan ses på skolor då han beskriver alla lärmiljöer 
som bristfälliga av olika anledningar, detta är något som han i texten ämnar forska kring 
och ändra på. Denna sorts gemensamma musicerande skapar på sätt och vis ett 
gemensamt språk som leder till samförståelse, det vill säga att gemensamt musicerande 
skapar en ny form av intern kommunikation. 
 
Hans studie är med elever i en förort i USA. De flesta eleverna tillhör både 
socioekonomiskt och kulturellt utsatta grupper. Projektet som han beskriver i sin artikel 
är bildandet av en hiphop-klubb där elever får möjlighet att utöva en sorts musicerande 
och poesi. Författaren lyfter fram ett exempel på en elevs tankar kring hiphop-klubben, 
denne sa: 

 
When I first saw flyers up around school describing a hip-hop club and inviting “poets, 
MC’s, writers, breakers” and others to come to Lyric, I sensed that this might offer a space 
for me to learn something about race, culture, and a particular kind of diversity experience 
(2010, s.5) 
 

Han beskriver hur detta skapar en stark känsla av delaktighet, en känsla av stolthet både 
för sitt eget musicerande men även för andras och att denna klubb och skulle leda till en 
sorts kamratanda, både lärare och elev emellan men även elev och elev emellan. 
Cytrynbaum (2010) och hans infallsvinkel kring prestationer och stolthet går nästan 
direkt att koppla till det som Sindberg (2016) lyfter fram i sin artikel och dess 
avslutande reflektion där hon citerar en lärare som sa:  

 
One of the best things is when kids feel good about themselves and what they are doing. I 
get excited when my clarinet players are using the pads of their fingers rather than the tips 
to cover tone holes, but that isn’t anywhere near as fulfilling as when the students get 
excited about what they’re doing and feel proud of their accomplishments. When my group 
of clarinets learned a harmony line for “Lean on Me” and impressed the rest of the kids with 
it, they were excited to learn the next part of the song for their own enjoyment (Sindberg, 
2011, s.66). 
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 3.4 Musik som relationssbyggande hjälpmedel  
 
Vidare vad gäller musik och fritidshemsverksamhet, eller after school care  som det 
beskrivs i samtliga engelska skrivna texter, lyfter Cytrynbaum (2010) fram att det 
gemensamma musicerandet på fritidshemmen. Denne menar att elever och lärare, men 
även barn och vuxna som musicerar tillsammans skapar goda relationer och en god 
kontakt. För att anknyta till de mångkulturella aspekter som författaren lyfter fram så 
har vi på många av våra skolor idag ett stort antal flerspråkiga elever och musik kan på 
sätt och vis ses som vad Ehrlin (2012) kallar för ett universellt språk, en sorts mänsklig 
universell resurs som inbegriper att kunna uppfatta och ge respons på ljud, rörelser och 
språk.   
 
Barn är i behov av att skapa relationer med varandra och med vuxna för att kunna känna 
sig som en del av gemenskapen (Dahl, 2014). Barnens relationer kan bestå av olika 
kretsar och allianser. Så som hos vuxna, kan relationerna vara både inkluderande och 
exkluderande där makten och positioneringen kommer att vara viktiga aspekter av både 
lärande och mognad. Som fritidshemslärare är det viktigt att ta hänsyn till elevernas 
initiativ och tillfredsställa deras önskemål även om det gäller att kunna hitta omedelbara 
lösningar på väldigt kort varsel. För en fritidslärare är det viktigt att skapa relationer 
med eleverna där öppenhet och närhet uppskattas. Dahl (2014) lyfter fram att situationer 
där konflikter, disharmoni och regelbrott uppkommer bör man som fritidslärare se till 
att de sällan eller helst inte dyker upp eftersom det är sådana aspekter som förstör 
relationerna. Begreppen tillhörighet och deltagande synliggör att fritidshemslärare har 
ett syfte att skapa utgångspunkter för att elever ska kunna mötas i en meningsfull 
omgivning och utveckla olika relationer. Detta genom att exempelvis anordna miljöer 
och musikaliska aktiviteter.  
 
Fritidshemslärare ses som viktiga mäklare som styr eller slussar elever över gränser till 
gemenskaper samt att man arbetar för att skapa omständighet för elevernas tillträde i 
praktikgemenskaper (Dahl, 2014). För att komma eleverna nära och bygga tillit och 
skapa förtroende ska man som fritidshemslärare skapa en känsla för eleverna att de 
tillhör och deltar i den gemenskapen som man är i.  
 
Dahl (2014) skriver att lärare inte kan vara en del av elevernas praktikgemenskaper på 
samma sätt som barnen sinsemellan, men att en inblick i elevernas gemenskaper kan 
leda till ökad kunskap om elevernas olika förutsättningar att delta i ömsesidiga 
relationer. Vidare skriver Dahl (2014) att fritidshemslärarens auktoritära roll kan vara 
ett hinder för ett ömsesidigt engagemang, detta då eleverna många gånger skyddar sina 
praktikgemenskaper och sin egen tillhörighet emot lärarnas medinflytande. Det är inte 
alltid som eleverna vill ge andra tillträde till sin praktikgemenskap oavsett om det är 
andra barn eller lärare utan beskyddar de sitt eget interaktionsutrymme. En bra 
möjlighet för att träna på relationer är fritidshemmet en lämplig plats där det sociala 
lärandesystemet är egendom och en viktig förutsättning. Undervisning där målet är att 
nå relationskompetens lyfts fram som något dyrbart och ger eleverna större möjligheter 
uppskattas av eleverna. 
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 Hinder för att det ska bli en bra harmoni när det gäller praktikgemenskaper kan vara 
allianser som kan uppstå runt ett gemensamt intresse och det kan vara en kärna till att 
inkludering och exkludering förekommer. Att arbeta med barns olika relationer 
inkluderas av mänskliga möten som inte går att ana eftersom relationer är rörliga och 
oväntade. Dahls (2014) skriver att lärare uppmärksammar svårigheter att balansera 
mellan närhet och distans till elevernas praktikgemenskaper och allianser, med detta 
menar författaren att lärarnas positioner i fältet av elevernas relationer sker både perifert 
och marginellt deltagande när elever inte ger lärare tillträde till sina gemenskaper. 
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4 . Teori  
 
För att förstå vårt val av teoretiskt ramverk, Vygotskijs sociokulturella perspektiv, som 
vi grundar studien på och som den till viss grad bygger på ämnar vi förklara och lyfta 
fram de begrepp som studien använder som grund. Det sociokulturella perspektivet 
utgår ifrån att barnets utveckling är helt beroende av vilken kulturell och social situation 
det växer upp i (Säljö 2010). Till hjälp för att förstå detta ramverk använder vi Hellgrens 
I min familj är vi alla omusikaliska (2011) där fokus läggs på synen på kunskap och 
lärande, både övergripande och djupgående, framförallt gällande begreppen musikalisk 
kunskap och musikaliskt lärande. 
 
I artikeln lyfter Hellgren (2011) fram två perspektiv på både kunskap och medvetande; 
datalogism och kulturalism som fungerar som två ytterligheter. Det förstnämnda skulle 
kunna vara en sammansättning av data, det vill säga lagrad information så som den 
information som finns i en dator, och ordet logik. Logoik är ett begrepp som skulle i 
sammanhanget kunna tolkas som något som följer ett fast mönster och beter sig 
regelbundet. Hellgren skriver att detta perspektiv aldrig är tvetydigt utan att ”fakta är 
fakta” (2011, s.15), något som vad anbefaller vår studie inte är ett pålitligt sätt att få 
reda på lärprocessen. Detta då den den vad gäller estetiska ämnen kan anses vara rent 
felaktigt då alla barn lär sig på olika sätt. Utöver det kan samma barn lära sig olikt från 
lektion till lektion beroende på lärare eller till och med mående. 
 
Vi kommer att använda oss om perspektivet kulturalism,  eftersom den mån att alla 
elever ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv och behandlas och ges chansen att 
utvecklas utifrån de kulturella och sociala förutsättningar som eleven befinner sig i. Det 
sociokulturella perspektivet utgår ifrån att ”lärandet som inre process föregås av yttre 
aktiviteter och de yttre aktiviteterna” (2011, s.17) och att dessa processer sker:  
 

• Tillsammans med andra: Det vill säga genom att försätta eleven i en så kallad 
proximal utvecklingszon, en miljö eller situation där man som elev är precis på 
gränsen att med egna kunskaper och förutsättningar klara av en uppgift men att 
man med hjälp av en annan individ kan klara av det, till exempel en lärare. 

• Med hjälpmedel: Att man som elev med hjälp av så kallade artefakter, eller 
redskap och verktyg, klarar av en uppgift. Författaren lyfter fram att ett exempel 
på detta är att ett musikinstrument är ett fysiskt verktyg medan ens kunskap 
gällande teorin är ens mentala verktyg (2011). 

• I ett specifikt socialt och kulturellt sammanhang: Hellgren skriver att ”lärandet 
påverkas av miljön, den kulturella kontext som vi befinner oss i” (2011, s.18) 
och det kan kortfattat förklaras till att musik lärs bäst in i en miljö där 
musicerande har en stor del än till exempel ett klassrum avsett för matematik. 
Han lyfter även fram att utöver den miljö vi försätts i så påverkas vi även av 
sociala och kulturella ting, olika människor reagerar olika på grund av våra 
kulturella och sociala bakgrunder. 

 
Hellgren (2011) skriver dessutom om den musikaliska identiteten där barnens 
musikaliska identitet formas inom de sociala kontexter de är en del av och i samspel 
med de individer som de möter. Skolan och fritidshemmet till exempel kan ses som ett 
viktigt sammanhang där barn kan främjas till att utveckla sin musikaliska identitet. Alla 
erfarenheter och sociala samspel vi deltar i formar alltså oss och vår identitet. Musiken 
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ses i detta sammanhang som en resurs för individen att uttrycka sig själv genom att 
lyssna och spela på instrument samt med musikstil, klädval, hårfrisyrer och andra 
kännetecken (Hellgren 2011). Exempel på det som författaren beskriver är ungdomar 
som till exempel lyssnar på Hård Rockmusik. Här beskrivs hur deras musik identitet 
även tar uttryck i saker som mörka kläder, en viss hårstil och även ibland piercings och 
tatueringar. Dessa ytliga uttryck gör att man känner igen gruppen och drar slutsatser 
kring vad de lyssnar på för musik och ibland även vilken social grupp de tillhör. 
 
Vidare vad gäller det sociokulturella perspektivets användning som ramverk för vår 
forskning så lyfter även Hwang & Nilsson (2011) fram det inre lärandet och beskriver 
det som ett ”inifrån-och-ut” och ”utifrån-och-in”-lärande och kallar detta självmedvetna 
lärande för metakognition. Hwang & Nilsson likställer till viss del sociokulturen till sin 
grundteori kognitivismen, en utvecklingspsykologisk teori som grundades av Jean  
Piaget där likheter så som att barnet är kognitiv och ses som ”en liten vetenskapsman” 
(2011, s.65) som med hjälp av erfarenheter bygger upp en sorts förståelse för 
omvärlden, både kulturellt och socialt lyfts fram. Hellgren beskriver att där Piagets 
kognitivism och Vygotskijs sociokulturella perspektiv skiljer sig är i uppfattning om hur 
utvecklingen sker där Piaget ser utveckling som något universellt, alla barn i samma 
ålder utvecklas lika medan Vygotskij menar att utveckling är helt och hållet 
kulturspecifikt, det vill säga att barnets utveckling ofta är ett direkt resultat av barnets 
sociala samspel med andra människor i sin närhet. 
 
Ytterligare förståelse för det sociokulturella perspektivet och dess användning i vår 
studie kan förstås i det som av Lundgren (2014) beskrivs i detalj som Vygotskijs 
triangel (figur 1), en princip som kan användas för att skapa förståelse för sambandet 
mellan medierande redskap, stimulus och respons.  
 
Lundgren (2014) beskriver två sorters medierande redskap, språkliga och materiella; 
med språkliga redskap, som också kan kallas intellektuella, menar han all form av 
kommunikation, exempelvis symbol och tecken och med materiella redskap menar han 
fysiska ting, som exempelvis i förhållande till studien skulle kunna vara instrument eller 
digitala verktyg.  
 
 
 
  Medierande 

redskap 

Stimuli 
 

Respons 
 

Figur 1 
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5 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att mana vårt metodval av ett kvalitativ metod och förklara 
vad detta innebär, samt redogöra om varför vi har valt att använda oss av ett kvalitativ 
metod för att föra fram vårt empiriska data. Här kommer vi att redogöra hur vårt urval 
av respondenter såg ut och hur genomförandet av våra intervjuer med lärare gick till, 
samt slutligen diskutera vårt val av metod och dess effekt på studien.  
 
5.1 Metod 
 
Vi har i vårt forskningsinriktade arbete valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden för att 
inhämta data, specifikt intervjuer som verktyg. Vi anser att vi behöver gå in på djupet 
och fenomenologiskt försöka ta reda på hur lärare upplever och känner inför musik och 
dess användning på fritidshemmet. Allwood & Erikson (2010) lyfter fram svårigheter 
med att välja mellan kvalitativ och kvantitativ metod och när vi valde metod så föll 
valet på den kvalitativa.  
Författaren definierar denna skillnad metoderna emellan genom att skriva: 
 

Definitionen av forksningsproblemet är hur datan som studien ska behandla ska beskrivas 
eller karaktäriseras, vad studiens resultat innebär, det vill säga hur resultatet bör tolkas och 
vilka slutsatser som kan dras (Allwood & Erikson 2017, s.180) 

 
 
5.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 
Vårt forskningsinriktade arbete lägger stor fokus på hur fritidshemslärarna uppfattar 
känslorna som uppstår kring musicerande, elevernas upplevelser gällande 
musikanvändning på ett fritidshem, vi utgår därför huvudsakligen från det 
fenomenologiska perspektivet men även hermeneutiskt då vi kommer att utföra en del 
intervjuer som vi måste tolka och försöka förstå. Även om dessa två perspektiv kan 
anses vara relativt snarlika så beskriver Allwood & Erikson (2017) skillnaden mellan 
hermeneutik och fenomenologi med att den förstnämnda handlar om att tolka och 
försöka förstå känslorna kring någonting medan den sistnämnda snarare handlar om att 
skapa förståelse kring ett fenomen eller ett ting och hur vi som människor ser på detta 
fenomel eller ting. Vad anbefaller användningen av dessa två perspektiv parallellt så 
lyfter Allwood & Erikson (2017, s.109) fram att det finns vissa avgörande likheter dem 
emellan, specifikt att de båda kan ses som rörelser men även deras kritiska syn mot det 
vetenskapliga perspektiv som är typiskt för naturvetenskap. 
 

5.3 Datainsamling 
 
Den metod för datainsamling vi har använt i vårt arbete är vad Denscombe (2016) 
beskriver som semistrukturerade intervjuer, det vill säga att vi har bestämda frågor men 
att det fanns rum för följdfrågor och att själva intervjun var flexibel i sitt utförande. Vi 
valde bort strukturerade och ostrukturerade intervjuer då den förstnämnda inte lät oss gå 
in djupt i ämnet med tanke på att den inte har plats för följdfrågor och djupgående 
reflektioner och den sistnämnda valde vi bort då vi anser att vi måste kunna koppla 
frågorna och svaren till vårt syfte. Vi drog nytta av ljudinspelning, detta dels då 
ljudinspelning gav oss möjlighet att senare kunna transkribera och analysera i efterhand 
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men även för att ljudinspelning enligt Denscombe (2016) inte är ett lika stort 
störningsmoment för den intervjuade i jämförelse med till exempel videoinspelning då 
en kamera många gånger kan upplevas som störande och påträngande. Vi valde som 
ovan nämnt transkriberade intervjuer eftersom vi valt den metod och de 
vetenskapsteoretiska perspektiv som vi gjort, det vill säga att vi i efterhand har kunnat 
analysera och förstå. Den form av datainsamling vi valt är dock inte helt utan nackdelar 
när det kommer till att tolka deras känslor då vi med intervjuer och transkriberingar 
missar den icke-verbala kommunikationen.  
Vi valde att inte använda oss av observation som verktyg då vi anser att om en skola 
inte har någon faktiskt musikstund på fritidshemmet så finns det därför inget att 
observera. Att skapa en situation där det fanns vore att skapa en osann observation och 
därmed sänka dess reliabilitet samt att observation i sig själv ofta kan missa kontexter 
som har inverkan på olika beteende, något som lyfts fram av Denscombe (2016). Vidare 
så är vi ute efter fritidslärarnas åsikter och syn på musicerande snarare än att observera 
faktiska musikstunder. 
  

5.4 Urval 
 
Vi intervjuade två fritidslärare/fritidspedagoger varav en utav av dem hade utbildning 
inom både fritidshem och musikämnet och en som enbart var utbildad inom 
fritidshemsverksamhet. Då vi använder oss av den kvalitativa metoden kommer vi utgå 
ifrån så kallade icke-sannolikhetsurvals, ett sorts urval som ger oss som forskar rätten 
att bestämma urvalet för att passa vårt syfte, huvudsakligen då vi anser att ett 
sannolikhetsurval inte är möjligt då det bygger på ett slumpmässigt urval vilket skulle 
minska varje respondents validitet eftersom risken för att en för forskningen irrelevant 
respondent väljs ut. Vidare så kallas det urval vi valt för subjektivt urval och 
målinriktad, en typ av icke-sannolikt urval, den innebär mer precist att vårt urval av 
respondenter är ”handplockade” för vår studie för att möjliggöra en konkret 
undersökning av forskningsämnet och för att skapa insikter i ämnet, något som 
Denscombe (2016) lyfter fram har högre sannolikhet att ske vid den sortens intervjuer 
då vi valt ut respondenter på grund av deras relevans för vår studie.  
 
5.5 Genomförande 
 
Denscombe (2016) lyfter vad anbefaller genomförandet av en intervju fram vikten av att 
delge intervjufrågorna innan och utskriften i efterhand för att bekräfta 
respondentvalideringen i intervjun samt att vid en intervju så kan den intervjuade 
bekräfta att vad som sagts är något den anser och inte bara var något som författaren 
beskriver som “i stundens hetta”. Utöver att delge de intervjuade med svaren efter 
intervjun så skickade vi ut ett missivbrev innan utförandet (Bilaga 1)  
 
Själva intervjun genomfördes en och en, det vill säga vad Denscombe (2016) kallar en 
personlig intervju, detta huvudsakligen då de uppfattningar och synpunkter som 
uppkom under intervjun är kopplade till en individ, den intervjuade, detta är även varför 
vi valde bort gruppintervju då ville undvika risken för att andras åsikter påverkar 
varandras svar. Vi utförde intervjuerna en och en för att inte den intervjuade skulle vara 
i numerärt underläge och därmed förhoppningsvis känna sig trygg.  
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5.6 Bearbetning av data 
 
Då vi i vårt forskningsarbete utgick ifrån de fenomenologiska och hermeneutiska 
perspektiven har vi huvudsakligen tolkat lärarnas känslor och upplevelser, detta sätt att 
arbeta kan styrkas av det som Denscombe (2016) skriver om hur tolkning av data kan 
och måste reflekteras ur ett kulturellt och historiskt perspektiv, något vi har gjort i vårt 
forskningsarbete då det handlar om musicerande som kulturell knytpunkt. Vi spelade 
först in intervjuerna, vi transkriberade sedan texten och lyssnade igenom intervjuerna en 
sista gång med den färdiga transkriberingen i hand. Detta dels för att skapa ny förståelse 
och dels för att korrekturläsa. Efter detta läste vi bägge två igenom svaren och letade 
först en och en efter olika teman som vi sedan sammanställde till olika rubriker och 
analyserade därefter utifrån tidigare forskning. Anledningen till att vi delade upp 
läsandet var för att vi som människor tolkar olika saker som sägs och vi ville få ett så 
brett perspektiv som möjligt. 
 
 
5.7 Etiska överväganden 
 
Några av de särskilda etiska aspekter som vi i vår planering och i vårt genomförande tog 
i aktning var i etniskt ursprung, detta då vi å ena sidan ville lyfta fram till exempel 
musik som identitetsskapande användningsområde på ett fritidshem som ett sorts 
verktyg för att skapa gemenskap men att vi samtidigt inte får generalisera musiksmak 
utifrån etnisk bakgrund och kultur. Detta är något som är så pass känsligt att man enligt 
Vetenskapsrådet (2002, s.30) i en undersökning av liknande karaktär ska ansöka om 
tillstånd från Etikprövningsnämnden om vi hade valt att intervjua elever, något som inte 
är nödvändigt då vi ämnar intervjua enbart lärare, till viss del på grund av just detta då 
tidsramen inte tillät att vänta på ett besked. 
 
Vi valde att intervjua lärare och utgick ifrån de fyra etiska grundprinciperna som finns 
när man ska utföra en forskningsstudie, de är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt utnyttjandekravet, alla från Vetenskapsrådet (2002).  
 

• Informationskravet: Inför utförandet av våra intervjuer skickades ett brev ut till 
samtliga respondenter, i detta fall lärarna (se bilaga 1) där vi kortfattat beskrev 
vårt syfte med intervjun och vad den kommer användas till i vårt arbete och 
varför vi behövde intervjua lärarna.  

• Samtyckeskravet: Eftersom intervjuerna utfördes med lärare var inte behovet 
av ett intyg från annan part nödvändigt, istället såg vi till att bägge respondenter 
fick ovan nämnt missivbrev och därigenom samtycke. 

• Konfidentialitetskravet: Ingen av respondenterna kommer att nämnas vid 
namn i varken studie eller transkribering, något som återigen lyfts fram i brevet, 
övrigt så kommer vi inte att lämna ut personuppgifter till någon utomstående då 
vårt fall inte tillhör de undantag som nämns av Vetenskapsrådet (2002) där 
närstående personer till den intervjuade kan samrådas med. 

• Nyttjandekravet: Denna regel innebär att vi enbart använder den insamlade 
datan för forskningsändamål samt att den intervjuade har rätt till att granska 
forskningsresultatet för att kunna kontrollera att vårt resultat stämmer överens 
med respondentens åsikter och svar. 
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5.8 Metoddiskussion 
 
Målet var att kunna ge vår studie hög validitet men då vi enbart kunnat intervjua två 
fritidslärare på två olika skolor så kan vi nå den validitet vi önskat inledningsvis, trots 
detta så ämnar vi välja konkreta och relevanta frågeställningar i vårt arbete och att vi i 
våra intervjuer utgår ifrån den forskningsfråga vi inledde arbetet med. Vi utgick direkt 
från våra transkriberade intervjusvar för att försöka göra reliabiliteten så hög som vi 
kunde, det vill säga att eftersom vi har en så liten grupp respondenter på ett litet antal 
skolor så var reliabiliteten låg från början. Vi arbetade därför dels direkt med frågorna 
men även vad anbefaller tilliten så nåddes den genom tidigare relationer med bägge 
respondenterna. Ytterligare så är en av anledningarna till att respondentantalet blev så 
pass lågt att en av dem ursprungliga tre vi hade tänkt från början hoppade utan 
förvarning av strax innan dennes intervju skulle genomföras. Vad anbefaller 
forskningsarbetets överförbarhet så upplever vi att vårt arbete har hög överförbarhet, det 
vill säga att dess innehåll går att använda inom annan forskning. 

Vi ämnar genom att ha så grundad teori som möjligt försöka skapa en så trovärdig 
studie som möjligt, grundad teori innebär att forskningsgrunden är tungt empiriskt lagd 
och att man sedan tidigare har en god grund att stå på. Vår studie kan därför kallas löst 
baserad på grundad teori. Vad gäller hög tillförlitlighet så ämnar vi uppnå den genom att 
tydliggöra alla processer och visa upp så mycket empirisk data som möjligt, detta 
genom noggranna och tydliga beskrivningar av forskningsprocessen samt genom 
respodentvalidering, vi gjorde med andra ord vår forskning så förståelig som möjligt, 
något som Denscombe (2016) lyfter fram.  
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6 Resultat och analys 
 
Nedan utifrån fyra kategorier; självidentitet, gruppidentitet, musiken som 
relationsskapande medel samt musiken som kommunikationsmedel, direkt kopplade till 
vårt syfte, kommer vi att kategorisera och analysera de empiriska data vi fått ifrån de 
intervjuer vi utfört. Varje kategori följs av analysen för att förenkla läsningen samt 
separera den empiriska data från resultatanalysen. Lärarna kommer att hänvisas till som 
L1 (Lärare 1) och L2 (Lärare 2) för att skydda deras identiteter. 
 
6.1 Självidentitet  
 
I avseende om huruvida musikutövande kan ha inverkan på en elevs identitetsskapande 
så var bägge lärarna enade i att musikens har stor inverkan på hur elever ser sig själva 
och på hur de skapar sig själva en som ovan nämnd ego logo. Vi upplever att detta 
framgår från det som framförallt den ena läraren lyfter fram när den pratar om barn och 
deras relation till musik. Läraren i fråga uttrycker sig om hur populärmusik kan agera 
som en modell för barnens lärande och identitetsskapande: 

 
De älskar att visa låtar för varandra, de älskar att dansa till låtarna som är populärast, 
och de älskar att härma artisternas stil. Barn i tidigt ålder försöker att ständigt 
anpassa sig efter normerna. Musiken har där en viktig roll för elevernas 
identitetsskapande (L2) 
 

Med antydan till besvikelse att med tanke på hur stor inverkan musik kan ha så används 
det på tok för lite i dagens skol- och fritidsverksamhet. Vad anbefaller just självidentitet 
så var de båda snarare inne på hur ens syn på sig själv stärks i och med att man lyckas 
övervinna motgångar och utmaningar, något som musicerande många gånger är, särskilt 
när man ska uppträda framför andra. Exempel på detta kan ses i det som den ena läraren 
pratar om när denne beskriver om hur svårt det kan vara att övervinna rädslan att 
framträda, något som denne beskriver stärker självkänslan:  

 
när man har lyckats göra en sån [framträda framför andra] sak som jag nämnde innan 
då så måste man ju nånstans komma till sans inne i sig själv att ”jag kan, att jag 
klarar av sånna här saker med lite stöd och med lite hjälp så klarar jag sånt här” och 
då måste självkänslan växa nånting… ja, inte enormt men det måste ju växa och jag 
tror att man blir tryggare då, att man känner ”ja, men jag har klarat det jag vågar” så 
att man inte är rädd för att ta sig ann utmaningar och sånt för att man är väldigt 
utlämnad när man gör musik, det finns ju alltid massa kritiker som tycker att man ska 
göra si eller så (L1) 

 
L1 fortsätter med att utöver att det hjälper eleven att skapa en självidentitet så stärker 
det även sin självkänsla och sitt eget självförtroende. Även L2 lyfter fram den bristande 
användningen av ett medium som borde ses som en självklar del av en elevs dag, inte 
bara på dess lediga tid samt att istället för att lägga stor fokus på idrott, något som det 
enligt L1 läggs mycket fokus på, så bör man komplettera den med musik. Med andra 
ord bör man inte övervägande ha en eller den andre utan att dessa två kan arbeta för att 
komplettera varandra och därmed skapa ett medium som låter eleven ta del av allt, med 
lärarens egna ord: 

 
jag vill gärna ha musiken som ett komplement och de ska få utöva den, musik ger 
också möjlighet för att man kan få uttrycka sig själv i dans och dans, det är ju också 
viktigt för det är ju också en form som vi tycker att man ska kunna ha, det är ju lite 
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mer kultur och det är ett alternativ till det här idrottandet, jag har inget emot idrotten 
på nått vis men jag vill gärna att man ska få ta del av allt (L1) 

 
För att avsluta resultatstycket gällande självidentitet så lyfter L2 fram en relativt kort 
men koncis sammanfattning av begreppet självidentitet efter att denne har förklarat att 
denne anser att det är viktigt att lyfta fram det viktiga i människors olikheter: 

 
Vi är olika och jag tycker också att musiken förmedlar det. Det är viktigt att man 
förklarar detta för eleverna så att man underlättar för de förståelsen att man gillar 
olika och att det är okej (L2) 
 

6.1.1 Analys 
 
Vi har utifrån bägge lärarnas utsagor tolkat musikanvändningen på skola och fritidshem 
som bristande. Det går enligt oss tydligt att se i det som L1 lyfter fram när denne säger 
att musiken bör ta plats men inte får chansen att göra det att denne ser musik på 
fritidshem som något viktigt som dessvärre ofta hamnar i skymundan.  
 
L1 går så långt som att påstå att ”musiken har där en viktig roll för elevens 
identitetsskapande” när denne pratar om hur musikens plats i en elevs utveckling vad 
anbefaller identitet och självbild.  Lärarens åsikter överensstämmer med det som 
Bergman (2009) lyfter fram gällande hur musiken kan ses som ett hjälpmedel som 
hjälper eleverna att utveckla självförståelse genom bland annat att lyssna på och leka till 
musik. Vidare lyfter de båda lärarna fram hur självidentitet skapas genom att man som 
individ utvecklas i sociala sammanhang och genom att som individ pröva sig fram 
genom olika genrer och musikstilar, något som går att koppla både till det Bergman 
(2009) skriver om när denne lyfter fram identitetsskapande aktiviteter men även till 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Sociokultur handlar just om detta, att individer 
utvecklas i sociala och kulturella miljöer. 
 
6.2 Gruppidentitet 
 
Vad anbefaller lärarnas definition av begreppet gruppidentitet så lyfter båda två fram 
vad L1 med sammanfattar som ” nånting man gör tillsammans”. L2 går lite djupare in 
på vad denne anser att gruppidentitet är och hur den tar form i skolan och på 
fritidshemmet när denne jämför musik med som i detta exempel ett fotbollslags 
anhängare när denne säger att: 

 
Dessa beundrare visar eufori, glädje och nostalgi. Musik ger samma känsla enligt 
min egen uppfattning (L1) 

 
Efter detta följer L2 återigen upp med en viss självkritisk underton att musikens 
användning på fritidshemmet är bristande trots ovan citerad betydelse musik kan ha. L1 
bestyrker detta indirekt när denne säger att utöver en kör som fanns på skolan för flera 
år sedan så har denne inte lagt märke till några direkta eller medvetna försök till 
musicerande, åtminstone inga som är specifikt insatta för att främja skapandet eller 
styrkandet av gruppidentiteter:  
 

Eehh, nää inte direkt men jag har för mig vi har haft kör för ett par år sen här för våra 
barn och de är gruppidentiteten är att det är nånting man gör tillsammans, man 
sjunger tillsammans och det kan upplevas som trevlig upplevelse, jag kan inte svara 
mycket mer på detta, jag har själv inte varit med i delaktigheten i detta då (L1) 
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Den bristande insyn de bägge hade gällande specifikt gruppidentitetsskapande kan på 
sätt och vis ses som ett resultat i sig, något som vi i analysen kommer att försöka tolka 
och förstå. Utifrån lärarens svar kan man urskilja ovan nämnda uppfattning om att 
lärarnas deltagande i gruppidentitetsskapande har enligt lärarna själva varit bristande: 

 
Jag har tyvärr ej bidragit heller med så mycket när det kommer till musik, man blir 
väldigt fast vid de rutiner som man har under dagen, och det känns som att man ej 
hinner så mycket med annat (L2) 
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6.2.1 Analys 
 
Utifrån principen att avsaknad av korrelation också är ett resultat i sig så upplever vi att 
resultatet är relativt tydligt då frågorna vi ställde inte gav några för studien användbara 
svar. Vi upplever utifrån lärarnas utsagor även här att musikanvändningen på skolor och 
fritidshem, specifikt i detta fall gällande gruppidentitet, är bristande. Detta är en direkt 
påföljd av att det saknas aktiviteter riktade mot gruppidentiteter, med undantag av något 
som L1 lyfte fram där denne pratade om en kör som satts upp för flera år sedan. Detta är 
något som går att koppla till det som Danielsson (2012) lyfter fram om hur för att kunna 
skapa en gruppidentitet så bör varje individ i gruppen ha en självinsikt, med andra ord 
för att förstå andra måste man först förstå sig själv.  
 
Det är här vi upplever att läraransvaret skulle kunna ta form då eleverna kan anses vara 
så på pass unga att de inte ännu har någon större självinsikt. Med andra ord så skulle 
man kunna påstå att läraren bör försöka försätta eleverna i en sorts proximal 
utvecklingszon, det vill säga att eleverna med lite hjälp av utomstående resurser klarar 
av att anpassa sig till en grupp som kan hjälpa dem hitta sin självidentitet. 
 
6.3 Musiken som relationsskapande hjälpmedel  
 
När vi frågade lärarna att berätta om hur de ser på musikens hjälp som 
relationsskapande elever emellan så fick vi en positiv reaktion. En av lärarna var särskilt 
snabb på att svara att man kan märka hur eleverna med liknande musiksmak dras till 
varandra och skapar en relation. Det är något som hen har särskilt lagt märke till under 
rasterna. Denne påstår att det tydligt syns att populärmusik bygger relationer genom 
både diskussion och lek:   
 

Ja de elever som har samma musiksmak har jag märkt att de oftast även leker ihop 
oftare än de som man inte delar samma musikintresse med, jag har märkt på rasterna 
till exempel när någon väljer en låt som någon annan har rekommenderat så ser jag 
hur de eleverna skapar en diskussion som senare leder till lek (L2) 

  
Jämför man lärarnas svar vad det gäller detta med att skapa relationer via musik så har 
L1 en mer utökad svar där denne beskriver att eleverna i deras fritidshem pratar mycket 
mer om musik till skillnad där L2 arbetar på då L1 verkar ha ett större musikaliskt 
intresset. Läraren 1 beskriver diskussionerna där eleverna ställer massa med frågor till 
varandra om vem eller vilka de lyssnar på och sedan svarar tillbaka om vad de själva 
tycker.  En lärare betonar även hur eleverna positionerar sig för och emot olika typer av 
musik som en del i att identifiera sig själva genom musikval och på så sätt skapa en 
egen identitet. I det här fallet handlade det om hur de jämförde sig med lärarens egna 
musiksmak/identitet: 
 

Ah det är alltså som med allting, om jag har en… jag har ju ofta musikkläder, alltså 
konserttröjor, kepsar med grupptryck på och sånt där och det barnen ifrågasätter vad 
det är för nått, ”vi vet inte vad det är”, det ger ofta upphov till diskussioner, precis 
som när man tar på sig en, en idrottsklubbs klubbtröja så ger det också upphov till 
diskussioner för det är alltid någon som tycker att ”ahh, lyssnar du på dom, dom är 
kass?”, ”håller du på dom, dom är kass?” och så har man en dialog för det blir 
nånting, då skapar man på så sätt relationer och man får dessutom argumentera varför 
man tycker si eller så (L1) 
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Vidare vad anbefaller musiken som relationsskapande hjälpmedel ställdes ytterligare en 
fråga där lärarna skulle svara om de kan beskriva någon erfarenhet av musik och barns 
relationer som de har sett eller upplevt på fritidshemmet som de arbetar på. L1 beskrev 
fallet då denne har träffat på en elev när denne var på en konsert och detta ledde till att 
läraren och eleven skapade en relation de emellan:  
 

Ehh, jag har haft erfarenhet.. jag har varit på en Kiss-konsert där jag träffade ett av 
fritidsbarnen här på skolan och det gör ju att vi har ju fått en speciell relation *läraren 
skrattar* genom detta just att vi har ett delat intresse, för musik överbrygger ju 
åldersgränser dessutom då så att eh, vi var ju där samtidigt så att vi liksom ”tjenna, 
var du där, har du kvar du din konserttröja?” fick jag senast idag och det blir ju en 
form av nya relationer som jag inte hade haft annars (L1) 

 
En sådan relationsbeskrivning som ovan nämnd av L1 fick vi inte av L2. Den 
sistnämnda beskrev mer hur eleverna sinsemellan skapar en relation då de som tidigare 
nämnd delar samma musiksmak som senare leder till att eleverna för en diskussion som 
senare leder till någon form av relation. Detta fick vi som svar av denne:  
 

Det lilla som jag har märkt här på vårat fritidshem är det som jag pratade om innan att 
eleverna visar låtar för varandra och genom det skapas det en relation, hur länge den 
håller beror helt enkelt på hur stort intresset är men det viktiga är att eleverna har något 
gemensamt som leder till relationskapande (L2) 

 
Vad anbefaller musikens relationsskapande egenskaper så lyfter huvudsakligen en av 
lärarna fram relativt genomgående tankar kring detta. L2 som arbetar i ett fritidshem där 
musiken inte har någon speciell plats beskrev återigen att tidsbristen och andra faktorer 
inte leder speciellt mycket till att denne kan använda sitt eget musicerande för att skapa 
de relationer som denne hade velat, detta beskrev denne så som:  
 

Ja om jag hade haft den tiden och möjligheten att använda mitt kunnande i musik så 
hade det hjälpt mig mycket mer att skapa relation till mina elever på ett helt annat sätt 
och samtidigt hade det hjälpt de att hitta varandra och skapa relationer, men kanske i 
framtiden när skolan har kommit igång mer så kommer jag att försöka använda mina 
kunskaper i musik för att ha de till nytta för att skapa en harmoni och en god stämning 
här på vårt fritidshem (L2) 

 
Till skillnad från L2 så har L1 en annan beskrivning om vad anbefaller dennes 
musicerande som relationsskapande hjälpmedel. Denne beskriver att denne brukar 
sjunga visor för sina elever och det tycker de att det är jätteroligt:  

 
Ehh mitt musicerande är ju obefintligt då och det jag bidrar med är att jag lyssnar 
musik, jag gillar att lyssnar på musik, jag sjunger gärna lite små trevliga ramsor 
*läraren skrattar* och det gör att man får relationer för antingen så tycker de att det 
är jättelöjligt eller larvigt eller så vill de att man ska sjunga den en gång till och 
genom att man håller på så hela tiden och visar att ”även om jag inte kan sjunga då” 
så tycker de att ”ja det kan ju bli trevligt” för då kan de ju också göra det för en av 
utav de där visorna jag alltid brukar sjunga för dem, eller ja, tre meningar i stort sett, 
sååå jag tror att majoriteten av barnen kan den, även om de inte sjunger den (L1) 
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6.3.1 Analys 
 
I enlighet med det som Dahl (2014) beskriver om relationsskapande, framförallt i detta 
fall vuxna och elever emellan, så pratade L1 mycket om just relationen mellan en lärare 
och dess elev och hur viktig den är. Vad vi upplevde under intervjun och vad vi tolkat 
utifrån dennes svar är att stor vikt läggs på just detta, goda relationer med eleverna som 
möjliggör en god lärmiljö. Detta skulle man kunna tolka till vad Dahl (2014) kallar för 
praktikgemenskap, det vill säga att försätta någon i en situation där man har en praktisk 
gemensam grund att stå på, vare sig det är ett fotbollslag eller som i detta fall musik och 
musicerande.  
 
Även L2 talar om denna gemenskap som musik kan bidra med på ett fritidshem när 
denne pratar om att elever visar varandra låtar och skapar på så sätt en gemenskap 
byggd kring till exempel en artist som de gillar eller till och med en genre som de gillar. 
Detta fenomen har vidareutvecklats i och med den tekniska utvecklingen, något som L1 
verkar uppleva som något som är synd att vi inte tar ytterligare vara på.  
 
Det som kan ske i och med att man lyssnar på andras musik och antingen gillar eller 
ogillar är att man skapar en vad Ericsson & Lindgren (2011) beskriver som egologo, 
man skapar, utvecklar och för vidare sitt eget metaforiska märke, jaget blir på något vis 
påtagligt när man kan genom sin egen unika logotyp knyta an till andra som har 
liknande intressen, i detta fallet specifikt artister, genrer eller låtar. Sammanfattningsvis 
så skapar man gemenskap genom att skapa en tydlig bild av sig själv. 
 
6.4 Musiken som kommunikationsmedel  
När det gäller principen om användningen av musik som kommunikationsmedel så fick 
vi svaren av båda lärarna att de ser det tydligt hur den används för att uttrycka sig och 
kommunicera både formellt och informellt. L1 beskriver hur det sker kommunikation 
genom att eleverna intresserar sig om lärarens och varandras musiksmak vilket vi kan 
läsa nedan:    
 

Musiken skapar intresse hos de, för man söker och man ser liksom ”vad är det som 
sticker ut, varför har han det, varför tycker han si, varför tycker han så?” så att de är 
rätt bra att ha sånna grejer också om man kan hålla det på en nivå då som är eehh, 
trevlig, och sen så.. då får man dessutom lära sig en hel del vad de tycker för de vill 
ju gärna tala om de dom tycker är bäst, vad de tycker häftigast (L2) 

 
L2 i detta fall beskriver musiken som kommunikationsmedel där denne förklarar hur 
musiken har en inverkan hos eleverna där de har möjligheten att uttrycka sig och på så 
sätt kommunicera både formellt och informellt med varandra och med lärarna:  
 

Musik ger eleverna frihet att utrycka sig fritt, att göra saker som de tycker är bra. 
Eleverna får friheten att utrycka sig utanför boxen. Det finns så många elever som 
spelar olika typer av instrument. När jag pluggade så läste jag många forsknings 
artiklar där det stod att elever som övar på instrument har lättare att utrycka sig 
begreppsmässigt, och bättre minnesförmåga (L2) 
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Även här, precis som under gruppidentitetsfrågan så fick vi relativt kortfattade och vad 
anbefaller vår studie relativt lågrelevanta svar, vilket förvisso i sin tur även här kan ses 
som ett resultat i sig. 
 
6.4.1 Analys 
 
Bägge lärarna verkar utifrån svaren uppleva stor avsaknad av musikens kommunikativa 
sida på fritidshemmen de arbetar på, de använder inte i särskilt stor utsträckning den 
sortens interna kommunikation som Cytrynbaum (2010) lyfter fram. Kommunikationen 
i frågan syftar till det ”språk” som gemensamt musicerande, musiklyssnade och 
musikgillande kan skapa, med andra ord så kan man på sätt och vis prata på ett annat 
språk med varandra som bara de som är införstådda i artisten, instrumentet eller genren 
kan förstå. 
 
Utifrån de båda lärarnas svar angående musiken som kommunikationsmedel kan vi se 
hur viktigt den är för att elever och lärare ska kunna skapa en god kommunikationsmiljö 
med varandra. I ett fritidshem där musiken inte används kan det leda till en tråkigt och 
disharmonisk stämning jämfört med det fritidshemmet där musiken används. Musiken 
verkar enligt bägge lärarna spela en viktig roll i relationsskapande processer och de 
båda anser att den bör användas mer på fritidshemmen, dels för att förebygga dålig 
stämning och främja goda relationer på fritidshemmet.  (litteratur, skriva på ett positivt 
och mindre pekigt). 
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7 Diskussion  
 
Vi ämnar i kommande stycke att föra en diskussion kring genomförande, eventuella 
saker vi kunde förbättra eller resultatet av att en av respondenterna valde att inte delta. 
Det inledande stycket kommer att ta upp de lite mer generella tingest som kunde gjorts 
på annat sätt men även saker som gick bra eller som vi till och med fick stryka. Nästa 
stycke kommer att ta upp tankar kring huruvida andra metoder kunde ha givit ett annat 
resultat eller dylikt. Nästa stycke därefter kommer att behandla eventuella nya tankar 
och funderingar kring ämnet som öppnats upp tack vare vårt arbete. Avslutningsvis så 
kommer vi sammanfatta hela diskussionen och avsluta arbetet. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
När vi två förde en dialog inför vårt val av ämne så ville vi forska i huruvida den 
allmänna uppfattningen kring en bristande musikanvändning var en realitet eller bara 
vad man skulle kunna kalla ett rykte. Denna farhåga upplever vi utifrån den empiriska 
data och det resultat vi fått in stämma överrens med våra uppfattningar, det vill säga att 
bägge lärare vi intervjuat berättar om hur deras fritidshem har lite eller ingen 
musikanvändning på sin arbetsplats. Detta trots att det står i Lgr 11 (Skolverket 2016) 
att skola och fritidshem ska förse eleverna med estetiskt inriktade aktiviteter utöver de 
lekar och aktiviteter som redan finns där, så som pyssel och dylikt. 
 
Vi är förvisso medvetna om att vår empiriska data inte kan kallas för reliabel då den 
endast utfördes med två av dem tänkta tre respondenterna, dessutom är vi är medvetna 
om att även om alla tre respondenterna deltagit hade reliabiliteten varit relativt låg då 
det fortfarande är ett för litet antal respondenter för att kalla studien för högreliabel. 
Med detta sagt upplever vi ändå att vår forskning skulle kunna användas som något som 
kan väcka tankar och frågor kring musikanvändningen på fritidshem, vi upplever 
framförallt att detta kan vara något som en rektor skulle kunna finna intressant. Det i 
och med att om rektorn skulle vilja öppna upp frågan med sina fritidslärare och 
pedagoger så kan denne styrka sina argument med våra befintliga referenser och vårt 
resultat. 
 
I och med att vår studie har en inriktning där lärarnas upplevelser och känslor kring det 
forskade ämnet är i centrum så upplevde vi att de perspektiv vi valt, det vill säga de 
fenomenologiska och hermeneutiska perspektiven, gav oss goda möjligheter att tolka 
och försöka förstå den data vi samlat in. Vi har utöver dessa perspektiv även försökt att 
utgå ifrån Vygoskijs sociokulturella perspektiv, en teori som menar att människan 
utvecklas i sociala sammanhang, när vi utformade frågorna för våra intervjuer. 
 
Som vi nämnde ovan så hade vi ett bortfall bland våra respondenter och att vi bland 
annat därför upplever att vi saknar den empiri som vi hade velat ha. Vi kunde även ha 
varit lite bättre på att ställa följdfrågor i våra intervjuer för att nå en mer djupgående 
förståelse. Vi har i och med svårigheterna att hitta respondenter med utbildning inom 
musik och fritidshemsverksamhet fått uppfattningen om att det vi tidigare sett stämmer 
överens med verkligheten. Det vill säga att det finns en bristande representation inom 
den yrkesgruppen. Detta har gjort det svårt för oss att samla in god empirisk data och 
därför kan detta arbetes ringa omfattning förklaras. 
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Vi har en farhåga att en av anledningarna till det plötsliga bortfallet var att våra frågor 
(Bilaga 2), som de fick innan intervjun, upplevdes för svåra eller kanske för personliga. 
Vi anser själva att som ovan nämnt att vi kunde ha ställt mer följdfrågor men att 
frågorna i sig var lämpliga, detta dels då vi upplevde att de frågade vad vi vill fråga men 
även för att de var godkända av vår handledare. 
 
7.2 Val av metod 
 
Vidare vad gäller hur vi gick tillväga så upplever vi att i och med att vi valde den 
kvantitativa metoden. Detta då vi upplever att möjligheten att få tolka har öppnat upp 
för djupgående dialoger med respondenterna i kontrast till den på sätt och vis ytterligare 
data man får när man till exempel skickar ut ett stort antal enkäter till ett stort antal 
respondenter. Den formen av data hade kunnat vara användbar i en annan studie men vi 
upplever att den inte hade varit givande i vår. 
 
7.3 Framtida forskning 
 
Vad anbefaller framtida användning av vår forskning kan man även dra en parallell 
bakåt i och med att vi från början hade tänkt göra ett utvecklingsarbete men som av 
personliga anledningar fick göras om till ett forskningsarbete. Vi upplever att vårt arbete 
hade kunnat användas på kommande arbetsplatser på ett annat sätt om vi hade haft 
möjligheten att göra ett utvecklingsarbete, detta då vi istället för att fråga lärare om 
deras uppfattning om musikanvändning på fritidshem själva hade kunnat medverka i 
och försöka skapa en eller flera musikaktiviteter och försöka skapa ett engagemang. 
Med det sagt är vi ändå nöjda med vårt resultat, även om resultatet påvisade brister, 
detta då vi anser att det därför skulle kunna användas som ovan nämnt för att påvisa att 
fritidsverksamheten faktiskt är bristande i denna aspekt. 
 



  
 

24 
 

Referenser  
Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: 
för psykologi och andra beteendevetenskaper. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 
 
Bergman, Åsa (2009). Växa upp med musik: ungdomars musikanvändande i skolan och 
på fritiden. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 
 
Campbell, Patricia (2000). What Music Really Means to Children: Music plays a 
prominent role in the daily lives of children, whose statements about its purpose and 
value can help music teachers design meaningful school programs. Music Educators 
Journal 86 (5), 32 - 36 
 
Cytrynbaum. Joe (2010). Youth Spaces and the Power and Possibility of Performance. 
Perspectives on urban education 7 (2) 4-18 
 
Dahl, Marianne (2014). Fritidspedagogers handlingsrepertoar: pedagogiskt arbete med 
barns olika relationer. Diss. (sammanfattning), Kalmar : Linnéuniversitetet, 2014 
 
Danielsson, Annika (2012). Musik oss emellan: identitetsdimensioner i ungdomars 
musikaliska deltagande. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2012 
 
Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Ehrlin, Anna (2012). Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i 
förskolan i en flerspråkig miljö. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2012 
 
Ericsson, Claes & Lindgren, Monica (red.) (2011). Perspektiv på populärmusik och 
skola. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Hellgren, Joakim (2011). "I min familj är vi omusikaliska": en studie av barns musikaliska 
identitet. Licentiatuppsats ; Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-17029 
 
Holmberg, Ylva (2012) Musikstunder i förskolepraktik Samband mellan musikens 
mening,aktivitet och aktivitetsformer 2. nordisk barnehageforskning Nordic Early 
Childhood Education Research 5 (23) 1–14 ISSN 1890-916 
 
Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: 
Natur och kultur 
 
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, 
bildning: [grundbok för lärare]. 3., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & 
kultur 
 
Sindberg, Laura K (2016). Thinking in Music from the Very Beginning: Introducing an 
After-School Band Project. Music Educators Journal 102 (4) 62 – 66 
 
Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 
reviderad 2016. 3., kompletterade uppl. Stockholm: Skolverket 
 



  
 

25 

Vetenskapsrådet (2002).  Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A  

 
Kalmar, Växjö  
 
Hej  
 
Vi heter Laura Rexhepi och Viktor Andersson, och vi är studenter från 
Linnéuniversitetet. Vi håller just nu på med vårt självständiga arbete inom 
vår utbildning till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi 
har valt att skriva vårt självständiga arbete mot vår ämnesbehörighet i 
musik då vi strävar efter att i en kvalitativ studie ta reda på ”Musikens 
betydelse och användning på fritidshemmet”.  
 
För att utföra vårt studie behöver vi intervjua både fritidslärare men även 
fritidslärare som har kompetens inom både fritidshemmet och musikämnet. 
Därför vill vi intervjua dig och tillgodogöra oss dina tankar och perspektiv 
för att kunna kartlägga lärarnas förhållningssätt kring musik och få svar på 
våra forskningsfrågor. 
 
Intervjun kommer att vara av semisstrukturerat upplägg, det vill säga att ni 
är välkomna att diskutera svaren men att intervjun i sin helhet följer en 
tydlig struktur. Vi beräknar att intervjun skall ta drygt 30 minuter då den 
kommer att vara uppdelar i tre delar; ett antal inledande grundfrågor och 
två mer specifika delar kring ämne musik och musicerande. 
 
Vidare vad anbefaller er medverkan så kommer ni vara helt anonyma och 
kommer i intervjun enbart benämnas som Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. 
Eftersom detta är en helt frivillig intervju så har ni förstås rätten att avbryta 
den när som helst och avslutningsvis gällande den insamlade data så 
kommer endast vi som gör studien och vår handledare ha tillgång till dem, 
de kommer transkriberas och föras in i vårt examensarbete för att sedan 
inte användas mer. Intervjun kommer att vara ljudinspelad för att förenkla 
och möjliggöra en så exakt transkribering som möjligt. 
 
(se frågorna i bifogat dokument) 



  
 

II 

Bilaga B 
 

 
Kalmar, Växjö 
 
Frågor till intervju: 
 

Del 1, Grundfrågorna:  
• Berätta lite om din yrkesroll? 
• Vad har du för utbildning? 
• Berätta om din erfarenhet kring ämnet musik? 
•  Berätta lite om hur musik används på detta fritidshem och hur det ser ut? 
• Kan du beskriva några av de musikbaserade aktiviteter ni har på 

fritidshemmet, om ni har några?  
• Beskriv lite om digitala medier och dess plats på fritidshemmet för att låta 

eleverna utöva musik? 
 

Del 2.1, Frågor relaterade till identitetsskapande:  
• Kan du diskutera/ prata om hur du ser på musikutövandet på fritidshemmet 

och dess relation till barnens identitetsskapande? 
• Vad tror du musiken kan ha för inverkan specifikt för deras självidentitet? 

Kan du ge några exempel hur du har upplevt detta i ditt arbete. 
• Vad tror du musiken kan ha för inverkan specifikt för deras gruppidentitet?  

Kan du ge några exempel hur du har upplevt detta i ditt arbete. 
 
Del 2.2, Frågor relaterade till relationskapande: 

• Kan du berätta om hur du ser på musiken och relationskapande elever 
emellan? Kan du beskriva någon erfarenhet av musik och barns relationer 
som du har sett eller upplevt? 

• Tror du att ditt eget musicerande bidrar till att skapa relationer med 
eleverna? 

 
 
 
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
Laura Rexhepi & Viktor Andersson 
 


