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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur arbetet med musik ser ut i fritidshem utifrån ett 

lärarperspektiv. Utgångspunkten i studien har arbetats fram genom fyra centrala 

forskningsfrågor som berör hur lärare i fritidshem uppfattar att musik kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg, vilka faktorer som påverkar hur lärare använder musik i 

fritidshem, vad lärare har för insikt i elevers musikintresse samt vilka problem eller 

svårigheter som lärare ser i arbetet med musik i fritidshem.  

 

För att analysera resultatet på det insamlade datamaterialet har studien använt sig av 

tidigare forskning, litteratur samt ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Studiens teori 

utgår från det sociokulturella perspektivet (Hwang och Nilsson, 2011) för att upprätta en 

analys, inom det sociokulturella perspektivet har appropriering (Säljö, 2000) varit ett 

viktigt inslag för att analysera resultatet, vilket kortfattat innebär innebär att ta till sig 

och bli förtrogen med sociokulturella redskap i olika sociala praktiker. De 

sociokulturella redskap som visar sig i föreliggande studie är exempelvis: instrument, 

digitala verktyg och lokaler. 

 

Studien kan visa att lärarna i fritidshem har olika arbetssätt och tankegångar kring 

arbetet med musik i fritidshem, men samtliga tillfrågade har någon form av agenda de 

utgår från i sitt personliga arbete med musik i verksamheten. Lärarna i fritidshem visar 

att de aktivt arbetar med att ta tillvara på elevers intresse när de spontant uttrycker en 

vilja att arbeta med musik i fritidshemmet. Studien visar även att arbetet med musik 

skiljer sig mycket i svårighetsgrad och hur pass väl utrustade lärarna är i form av 

kunskap och tillgång till material för att framhäva musik som ämne i fritidshemmet.  

 

Studien har som avsikt att belysa hur musik kan användas i fritidshem och varför det är 

viktigt att musik får ta plats i verksamheterna på samma sätt som andra ämnen i 

grundskolan.  
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1. Inledning 
In today’s challenging educational climate, teachers’ beliefs about the importance of 

music may have a powerful impact on the implementation of music in the classroom 
because teachers’ beliefs play a primary role in educational practices. If teachers 

hold positive beliefs about music, those beliefs may influence their decision-making 

and the inclusion of a variety of musical experiences in the curriculum.  (Kim och 
Kemple, 2011, s.137) 

  

Fritidshemmet ska genom undervisningen komplettera förskoleklassen och skolan genom 

att lärandet ska vara i hög grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Det 

ska även utgå från elevers behov, intressen och initiativ (Skolverket, 2018a). För att kunna 

tillämpa detta på musiken krävs det att lärarna som arbetar i verksamheterna har en 

förståelse och kunskap om elevernas intressen för att kunna ta tillvara på elevernas egna 

önskemål och vad det är som driver dem framåt. I Skolinspektionens granskning kring 

kvalitén i fritidshem såg de att den estetiska verksamheten skulle kunna vara mer 

avancerad och utmana eleverna mer. De menar att musik används främst som bakgrund i 

lekar och när eleverna själva ber om det (Skolinspektionen, 2011). Detta menar vi är en 

stor brist i fritidshemmets verksamhet och något som bör utvecklas. I utbildningen till 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem ingår som valbart ämne bland annat 

musik. Det betyder att det i varje årskull som tar examen kan finnas utbildade musiklärare. 

Vi som författar denna studie blir behöriga i musik för årskurserna F-6 och under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det varierar stort hur musik används i 

fritidshemmet. Vår upplevelse är att musik är ett komplext ämne som många lärare ser 

sig sakna kunskap kring, vilket i sin tur leder till att ämnet får en mindre betydande roll i 

verksamheten. 

Föreliggande studie har en hypotes kring att musikämnet är ett så pass komplicerat 

ämne gentemot de övriga ämnen som en lärarstudent med inriktning mot arbete i 

fritidshem erbjuds studera under sin studietid att det är svårt att få grepp om ämnet 

under utbildningen. Ämnena idrott och bild upplevs som två återkommande ämnen i 

fritidshemmet eftersom de är så pass lättillgängliga, medan musik anses som svårt 

eftersom ämnet kräver en viss förkunskap för att det ska vara möjligt att musicera. 

Studiens hypotes är inte att idrott och bild är okomplicerade ämnen, tvärtom. Utifrån 

erfarenhet av verksamheter i fritidshem är däremot bild ett ständig återkommande inslag 

då elever i fritidshem ges goda förutsättningar att skapa, måla och rita i dagliga 

verksamheten. Detsamma gäller idrott, då skolgårdar ofta har tillgång till någon form av 

idrottsplan såsom fotboll, basket eller bandy. Samtidigt är urvalet kring hopprep, 

rockringar och liknande ofta stort på de flesta utevistelser eleverna har i fritidshemmet. 

Studiens författare har en vetskap om att dessa ämnen innefattar så mycket mer och är 

mer komplexa än det som beskrivs men menar att de har en större framtoning i 

fritidshemmet gentemot musik.  

 

Musik som ämne i skolan har minskats i och med de nya timplanerna och ligger nu 

uppdelat på med totalt 230 timmar i årskurserna F-3. 4-6 och 7-9. Samtidigt minskar 

antalet timmar som eleverna kan välja elevens val, där många elever valde estetiska 

ämnen (Skolverket, 2018b). Det kommer allt fler rapporter som belyser hur viktigt 

musik är för barns förmåga att lära och utvecklas även på andra områden (Larsson, 

2013). En minskande timplan i skolans verksamhet leder till det som Larsson (2013) 

beskriver som får allt mindre utrymme under skoldagen. Fritidshemmet ska enligt 

Läroplanen för grundskolan (2018a) komplettera skolan och förskoleklassen och mindre 
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tid under skoldagen medför att fritidshemmet bör kunna utveckla en hållbar verksamhet 

med inslag av musik.  

Studien avser att undersöka hur musik används och kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg i fritidshemmets verksamhet.  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien avser att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver det pedagogiska 

arbete som sker via musik. Studien kommer att undersöka hur musik i fritidshemmet 

kan användas som ett pedagogisk verktyg och då bidra till en utökad meningsfull fritid 

och ett meningsfullt lärande. 

  

-    Hur uppfattar lärare i fritidshem att musik kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg? 

-    Vilka faktorer påverkar hur lärare använder musik i fritidshemmet? 

-    Vad har lärare i fritidshem för insikt i elevernas musikintresse? 

-    Vilka problem/svårigheter ser lärare i arbetet med musik i fritidshemmet? 
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3. Teoretiskt ramverk 

Under detta kapitel beskrivs tidigare forskning och det teoretiska utgångspunkterna 

redogörs. 

  

3.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som har utforskats för denna studie har funnits genom att 

applicera sökorden: musik, musicerande, elevperspektiv, lärarperspektiv samt after-

school activities.  

After-school activities är med som sökord med anledning av att fritidshem är en 

verksamhet som enbart finns i de nordiska länderna. After-school activities är en 

liknande typ av verksamhet som förekommer i andra delar av världen. För att få en så 

bred bild som möjligt har studien därför aktivt valt att inte begränsa sökandet av 

forskning till nordiska studier. Detta för att få en bred bild kring den forskning som 

bedrivits kring den typ av musik och musikundervisning som finns utanför skolans 

ordinarie undervisningstid. För att finna relevant information till 

problemformuleringarna ligger fokus på såväl elevperspektiv som lärarperspektiv för att 

få en nyanserad bild kring verkligheten i nationella samt internationella verksamheter. 

Det finns inte mycket forskning kring hur musik används eller hur musik kan användas 

som ett pedagogisk verktyg i fritidshem. Därför förekommer studier nedan som handlar 

om förskolan eller elever i äldre åldrar. Vi kommer försöka kontextualisera och 

appropriera den forskningen till den kontext vi befinner oss i. 

Rubrikerna nedan har valts ut från frågeställningen och de områden som den berör.  

 

3.2 Elevernas intressen 

För att kunna arbeta med musik i fritidshemmet gäller det att lärarna kan tillgodose det 

preferenser som eleverna har i sitt musikintresse. Hellgren (2011) berättar att eleverna 

får vara delaktiga i varandras lärande och individen först lär sig något sedan lär de 

varandra. Här har författaren ett syfte att utgå från elevernas erfarenheter och därigenom 

öka förståelsen för elevernas musikaliska identitet och utveckling. Eleverna är i fokus 

och deras erfarenheter och intresse styr projektet som de var deltagare i. Hellgren (2011) 

beskriver vidare att eleverna behöver få möta musik och olika typer av musicerande för 

att väcka deras intresse. En elev i studien tror att musik är tråkigt och uttryckte att hen 

aldrig gillat musik, men efter ett spelprojekt har eleven funnit glädje i att spela och har 

köpt en egen gitarr. För att skapa ett intresse för något måste eleverna möta det som de 

kan tänkas bli intresserade av. Ett intresse kan inte uppstå ur tomma intet, finns inte 

vetskapen om att något existerar kommer aldrig ett intresse väckas. Att studierna 

behandlar vilken typ av musik ungdomar möter i sin vardag anses relevant för att ett 

intresse ska väckas kring musik (Hellgren, 2011).  

 

För att finna den musikaliska identiteten utgår Bergman (2009) från att identitet skapas i 

mötet med andra och situationen definieras av den som agerar och interagerar. Bergman 

(2009) har även en slutsats att musik är en stark identitetsfaktor. I dagens samhälle är 

interaktiva kurser och möjlighet att öva lättåtkomliga för en individ som har ett intresse 

för något. Detta gäller även musik och med plattformar som Youtube kan vem som helst 

lära sig spela ett instrument med hjälp av en videokurs (Hellgren, 2011). Men för att se 

elevernas musikintresse gäller det att ta i beaktning det som Stålhammar (2004) 

beskriver i sin studie att ungdomar utsätts för tre olika sorters musik. Populärkulturell 

musik som musikindustrin producerar och marknadsför, den musik som har med deras 

kulturella bakgrund och identitet att göra, vilket är den som de har med sig hemifrån 

och den som påverkar dem på emotionell nivå. Till sist rör det sig om den lärande 
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musiken som de får med sig från skola, universitet och liknande, denna musik har som 

ändamål att nå kunskap och lärande. I studien beskrivs även unga som berättar om 

musik som något som gör att de kan fly från verkligheten, en avkoppling som kan leda 

dem bort från det vardagliga livet. Stålhammar (2004) väljer att kalla det för musikens 

eskapist-roll. Unga väljer även att benämna musikens emotionella aspekt som hjälper 

dem att kanalisera känslor. Studien tar även upp att den musik som människor väljer att 

lyssna på har mycket att göra med formandet av den självbild som människan har. Det 

handlar inte i första hand om vilken genre eller typ av musik som personen lyssnar på. 

Det rör sig snarare om livsstil, miljö och kontext kring var och när musiken hörs och 

kan således kopplas till personliga erfarenheter i personens liv. Vidare utvecklar 

Bergman (2009) om att en dag i en vanlig tonårings liv är väldigt influerad av musik. 

De utsätts för musik konstant under dagen oavsett om det rör sig om den musik de 

själva väljer att lyssna på, det som spelas på radio eller den musik som svagt cirkulerar i 

bakgrunden inuti en butik. Bergman (2009) menar att det är svårt att mäta hur mycket 

en elev ägnar sig och lyssnar på musik varje dag och väljer istället att fokusera på när 

eleven lyssnar på musik och vilka funktioner musiken kan ha för att påverka eleven. 

Vilket är den musik som är Bergman (2009) ser som viktig att undersöka eftersom det 

är den som i större utsträckning bidrar till elevens identitetsskapande i vardagslivet. 

Något som Hellgren (2011) utvecklar och menar att för att förstå individens musikaliska 

identitet gäller det att se och förstå dess egen upplevelse av musiken. Samtidigt hävdar 

Hellgren (2011) att hur individen föreställer musiken är en viktig aspekt för att skapa 

förståelse för musikalisk identitet. Hellgren (2011) påstår att tillgången till musik har 

utvecklats avsevärt under senare år. Det är den stora tillgängligheten med hjälp av 

digitala verktyg som framförallt anses vara den största förändringen jämfört med 

tidigare. Tjänster som Spotify, Youtube, iTunes och även illegal nedladdning är flera 

lättåtkomliga plattformar för musiklyssnande vilket har ökat möjligheterna för 

människor att utveckla sin musikaliska preferens och ett utökat musikintresse. 

 

3.3 Musikens status 

I skolan idag får musik allt mindre tid i den tidsplan som tilldelas (Skolverket, 2018b) . 

Därför är det av stor vikt att ämnet bevaras i fritidshemmet för att kunna behålla ämnets 

status hos eleverna. McPherson, et al. (2015) berättar att musik får allt mindre tid i 

skolan och mer tid läggs på kärnämnen. Musik är ett ämne som många elever ser som 

svårt och det är ett ämne som inte ses som lika värdefullt som andra skolämnen. 

Eleverna i studien uttryckte att de kände sig sämre på musik i takt med att 

musikundervisningen blir mer krävande. Studiens slutsats är att deltagande i 

musikundervisning, vare sig det är i hemmet, skolan eller på fritiden har en positiv 

inverkan på elevernas akademiska resultat och även på deras vardagsliv rörande deras 

självkänsla och livstillfredsställelse (McPherson, et al, 2015). 

Ehrlin (2014) undersökte tre förskolor i ett multi-etniskt skolområde i Sverige. Två av 

förskolorna arbetade aktivt med musik som ett verktyg för att stimulera språkutveckling 

och sociala förmågor. Den tredje förskolan hade inget särskilt fokus på musik. I 

förskolan har både rektor och lärare stor påverkan på hur de ska nå målen i läroplanen . 

Det betyder att de didaktiska valen och undervisningen till stor del styrs av rektorn och 

lärarnas personliga intressen. Om ingen är intresserad av eller kan ett specifikt ämne är 

risken stor att målen som är kopplade till det ämnet faller bort i förskolans schema. 

Ehrlin (2014) berättar att många förskollärare inte känner sig säkra på sin förmåga att 

lära ut musik men däremot känner de flesta av de tillfrågade lärarna stor tilltro till sin 

förmåga att undervisa när det gäller andra ämnen. Studien belyser vikten av att lärarna, 

som inte är specialiserade på ämnet musik, får mer stöd och fortbildning inom musik för 

att musikundervisningen ska utvecklas och bli bättre. Kim och Kemple (2011) finner 
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liknande resultat, de ser att lärares självförtroende när det gäller ett visst ämne kommer 

ur lärarens eget intresse för ämnet och huruvida läraren själv haft positiva upplevelser i 

ämnet. Vidare undersöker Kim och Kemple (2011) amerikanska förskollärares 

inställning till musik. De beskriver att musik som ämne alltmer får stå tillbaka till 

förmån för kärnämnen och skolan från påtryckningar utifrån fokuserar alltmer på 

akademiska resultat. Författarna menar att lärarens syn på musik avgör om denne 

implementerar musiken som ämne i klassrummet. Genom studien finner de att 

förskollärarna tycker musik är betydelsefullt. Trots att flertalet av deltagarna saknar 

kunskaper om musik ser de ändå att det är viktigt för barn och de bör arbeta med musik 

trots brister i kunskap. De kunde se att de lärare som kunde läsa noter var mer positivt 

inställda till musik och ansåg att musik var viktigare än de lärare som inte kunde läsa 

noter. Alla deltagarna anser att musik förhöjer livskvaliteten, gynnar det estetiska 

tänkandet och främjar socio-emotionella relationer men det var främst de lärare som 

hade kunskaper i musik som såg musik som ett verktyg att arbeta aktivt med för 

individens utveckling. Lärarna själva anser att musik är viktigt men samhällets fokus på 

akademiska resultat medför att musiken utesluts allt mer (Kim & Kemple, 2011). Ehrlin 

(2014) visar på ett liknande sätt hur rektorer och lärare pratar om musik och hur den 

används är avgörande för hur musik som ämne ses. Om rektorer och lärare anser och 

uttrycker att musik är ett verktyg för språkutveckling och för att skapa en positiv social 

miljö är det grunden i hur musiken ses i verksamheten. Likaså menar Ehrlin (2014) att 

om rektorerna vill se ett ökat musicerande måste de vidareutbilda sin personal. 

  

  

3.4 Sociokulturellt perspektiv och musik 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Perspektivet lämpar sig väl för 

denna studie eftersom perspektivet utgår från att människor använder kulturella redskap 

när de tolkar och förstår omvärlden. Inom det sociokulturella perspektivet är 

appropriering ett av de främsta begreppen, vilket enligt Säljö (2000) innebär att ta till 

sig och bli förtrogen med sociokulturella redskap i olika sociala praktiker. Säljö (2000) 

utvecklar att appropriering innebär att man inte bara ser människor som bärare av 

kunskap. Snarare ser man människan som ständigt på väg att appropriera nya former av 

verktyg eller redskap med stöd av deras föregående kunskaper. Att appropriera genom 

nya former av kulturella redskap som olika typer av musikaliska instrument i sociala 

praktiker likt ett fritidshem kan skapa någonting som är verkligt för människan. Genom 

en sådan process leder det till att människor kan lära sig något nytt och utveckla tidigare 

kunskaper för att, ur en musikalisk aspekt, skapa musik och musicera. (Säljö, 2000) Lek 

och alla typer av estetiska skapande verksamheter länkar samman verkligheten och 

fantasin och kan ge upphov till något som är verkligt och nytt (Edberg, 2012). 

  

I studien tillämpas det sociokulturella perspektivet för att redogöra hur musiken kan 

vara en viktig funktion som ett redskap i elevernas vardag och hur deras utveckling ur 

såväl ett individ- som grupperspektiv. Det sociokulturella perspektivet menar att allt 

lärande sker i både samspel med andra och enskilt, när individer omvandlar och 

bearbetar dessa erfarenheter. Perspektivet menar då att det är det sociala samspelet och 

de kulturella verktygen som är av stor vikt för lärandet. Kulturella verktyg kan enligt 

Hwang och Nilsson (2011) innefatta såväl materiella som språkliga redskap. Vygotskij 

som är en av de verkliga pionjärerna inom det sociokulturella perspektivet ansåg att 

barnets utveckling är helt beroende på den kulturella situation det växer upp i (Hwang 

och Nilsson, 2011). 
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Inom det sociokulturella perspektivet berättade Vygotskij om den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär att barnets nuvarande punkt i utvecklingen utmanas 

med något som ligger en bit över barnets förmåga, detta i sin tur leder till utveckling. 

Vygotskij menar att de vuxna ska låta eleverna möta krav och utmaningar som ligger 

steget före, men inte för långt ifrån barnets nuvarande punkt i utvecklingen (Hwang 

och  Nilsson, 2011). 

 

I studien kommer intervjuer ske med lärare som arbetar i olika verksamheter, med olika 

bakgrund och olika erfarenheter av musik och musicerande. Detta innebär att det finns 

lärare som har stor erfarenhet och kunskap inom musik men samtidigt att det finns 

lärare med mindre kunskap och erfarenhet av musik. För att lärare, i samklang med 

elever ska kunna utveckla en verksamhet med återkommande inslag av musik som 

pedagogiskt verktyg krävs det således att de utmanar varandra och utmanas av något 

som är ett steg före deras egen utveckling, men inte för långt ifrån var de befinner sig i 

dagsläget. Att applicera detta synsätt i föreliggande studie anses därför som relevant. 

 

3.5 Styrdokument 

Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem är ett styrdokument som ska 

genomsyra hela skolan arbete och berättar om olika aspekter som ska vara centrala i 

elevernas utveckling och lärande. Vidare ska fritidshemmets verksamhet och alla de 

som arbetar där ska utgå från detta dokument för planering och genomförande av 

undervisning. Läroplanens syfte ska främja alla elevers utveckling samt bidra till en 

livslång lust att lära. Skolans uppgift är att varje elev ska finna sin unika egenart och 

genom det ska de kunna delta i samhället (Skolverket, 2018a). Skolan ska även arbeta 

utifrån alla människors lika värde och hjälpa till att utveckla en förståelse att leva sig in 

i andras villkor och värderingar (Skolverket, 2018).  

 

Fritidshemmets syfte är att erbjuda elever en meningsfull fritid och stimulera elevernas 

lärande och utveckling. Elevernas intressen, erfarenheter och behov ska vara 

utgångspunkten för undervisningen i fritidshemmet (Skolverket, 2018a). Skolan ska 

arbeta på ett sätt så varje elev kan bilda sig och växa med sina uppgifter. I arbetet ska de 

intellektuella, praktiska sinnliga belysas såväl som de estetiska aspekterna (Skolverket, 

2018). 

 

Föreliggande studies utgångspunkt i styrdokumenten utgår framförallt från kapitlet om 

fritidshemmet. Däremot går det att finna kopplingar mellan musik och 

identitetsskapande under kapitel 5.8 i läroplanen, vilket är det kapitel som behandlar 

musik som estetiskt ämne i grundskolan. Identitetsskapande är en viktig del av 

fritidshemmets syfte och därav ämnar denna studie omfamna de båda kapitlens 

respektive synsätt. I läroplanens kapitel för musik som ämne går det läsa att musik som 

uttrycksform har många funktioner, används i många sammanhang och är en viktig del i 

människors sociala gemenskap. Musik kan även påverka individens identitetsutveckling 

(Skolverket, 2018a). I fritidshemmets kapitel står att undervisningen syftar till att 

komplettera förskoleklass och skola. Lärandet ska i större grad vara situationsstyrt, 

upplevelsebaserat samt grupporienterat, men även utgå från elevers behov, intresse och 

initiativ (Skolverket, 2018a). Vidare utvecklar Skolverket (2018a) att undervisningen 

syftar till att främja elevers fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom 

lek, rörelse samt estetiska uttrycksformer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att bearbeta intryck, pröva sin identitet och utveckla sin kreativitet.  Eleverna ska även 

få använda digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck (Skolverket, 



  
 

8 

2018a). Genom att ha läroplanen som stöd för studien kan informanternas 

förhållningssätt till fritidshemmets uppdrag och dess intentioner redogöras. 
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4. Metod 
Under detta kapitel beskrivs studiens metodval, urval, genomförande och 

forskningsetik. 

  

4.1 Metodval 

För att komma fram till tydliga resultat kring fältundersökningarna genom de 

forskningsfrågor som ställts används kvalitativ ansats, det förknippas enligt Denscombe 

(2009) huvudsakligen med forskningsmetoder som intervjuer, observation och 

dokument.  

 

Den kvalitativa metod som valts är fenomenologi som Allwood och Erikson (2017) 

beskriver som det ämnesområde som beskriver förståelsen av olika fenomen. Fenomen 

beskrivs som det som finns tillgängligt för människan genom vad den upplever. Studien 

ämnar använda sig av fenomenologi för att upptäcka informanternas uppfattningar om 

musik i det material som framkommit under intervjuerna med lärare i fritidshem. 

Allwood och Erikson (2017) fortsätter berätta om Husserls som beskrev att för att förstå 

fenomens upplevelser måste man förstå dess livsvärld. Husserls menar att varje 

människa har sin unika livsvärld och även om det går att anta att människor som lever 

och verkar inom lika villkor har liknande livsvärldar, så skiljer de sig åt. Kihlström 

(2014) beskriver att inom kvalitativa studier anses kommunicerbarheten vara ett mått på 

validitet, de som läser studien ska förstå vad som beskrivs, samtidigt som de som 

deltagit i studien förstår den. Arbetet förankras med lärare i flera olika verksamheter och 

ska således finna svar i den sociala tillvaron, genom de intervjuer som genomförs ska 

studien utveckla en bild om hur olika människor inom samma yrkes- respektive 

livsvärld skiljer sig åt samt vad som är deras upplevelser av musik, insikt i elevernas 

intresse av musik och användandet av musik i fritidshem. Syftet med analysen av det 

kvalitativa materialet är att skapa en förståelse av fenomen, i detta fall uppfattningar om 

musik. Tolkningen som görs är därmed direkt knuten till teorierna och de problem som 

studien avser undersöka (Alvehus, 2013).  

 

4.2 Urval 

  

Ett subjektivt urval används i studien, detta för att hitta informanter som kan erbjuda en 

bredare variation för att belysa de aktuella frågorna (Denscombe, 2009). I urvalet ingår 

en större kommun, med en medelstor stad som centralort och två mindre kommuner i 

södra Sverige. De två mindre kommunerna har större tätorter som centralort men saknar 

städer. I den större kommunen valdes en större skola inom stadskärnan, samt en mindre 

skola på landsbygden utanför staden. I de mindre kommunerna valdes en skola i den 

ena  kommunens centralort samt i den andra kommunen en skola som är placerad 

utanför centralorten. De fyra fritidshemmen ligger i tre olika kommuner, samtliga 

kommuner ligger i samma län. Fritidshemmen i studien valdes ut för att författarna har 

kontakter på respektive fritidshem. Det urval som har gjorts kring val av fritidshem och 

antal informanter har gjorts utifrån författarnas geografiska position och en begränsad 

tidsplan, därmed har ett bekvämlighetsurval använts. I den föreliggande studien har åtta 

lärare i fritidshem intervjuats för datainsamling. Dessa lärare har valts ut för att få en 

bredare bild av verksamheterna i fritidshemmen. När en intervjustudie genomförs är det 

intressant att få tag på personer som kan besvara de frågor som intervjun avser 

undersöka (Alvehus, 2013). Studien fokuserar på åtta informanter, dels för att samla in 
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tillräckligt med data för ett resultat, dels för att datan inte ska bli för stor och ta för lång 

tid att bearbeta.  

 

Om endast utbildade grundlärare med inriktning mot arbetet i fritidshem eftersökts hade 

antal informanter blivit begränsat då utbildningen endast funnits i sin nuvarande form 

sedan 2011 (Högskolan i Kristianstad, 2011). Informanterna är övervägande kvinnor, 

endast en man deltog i intervjuerna. Detta innebär att urvalet är partiskt. Studien har valt 

att inte lägga vikt vid kön och könsroller. Informanterna fick inte se frågorna i förväg 

för att minimera risken att de anpassar sina svar till det de tror att intervjuaren vill höra. 

De namn som tilldelats lärarna är fiktiva.  

 

Anna  är utbildad fritidspedagog och musiklärare och har arbetat på sitt nuvarande 

fritidshem i 25 år. Hon har även erfarenhet från andra fritidshem. Den musik som hon 

helst lyssnar på är 50-60-tals rock och pop. Anna uppger att det är viktigt att uppmuntra 

elevernas musikintresse och musik är ett bra redskap för att träna samarbete. 

 Mika har arbetat på sitt nuvarande fritidshem i ett och ett halvt år, tidigare arbetade han 

på en fritidsklubb innan han utbildade sig inom musikproduktion. Mika har ingen 

pedagogisk utbildning. Mika är musikintresserad och lyssnar samt spelar mycket musik 

både analogt och digitalt och uppmuntrar gärna eleverna när de visar intresse för musik i 

verksamheten. 

  

Ulrika har arbetat på sitt nuvarande fritidshem i 10 år och hon har arbetat på andra 

fritidshem tidigare. Hon har gått barn- och ungdomspedagogiska programmet samt 

utbildat sig till fritidspedagog. Utöver det har hon läst äventyrspedagogik och 

utomhuspedagogik. Ulrika lyssnar på blandad musik, men helst techno och dance. 

Ulrika har undervisat i musik, hon spelar gitarr och sjunger. 

  

Kim har arbetat på sitt fritidshem i fyra år. Innan dess arbetade hon på ett fritidshem på 

en särskola. Kim är utbildad lärare i fritidshem och har mest fokus på bild, idrott och 

hemkunskap. Kim lyssnar på blandad musik, pop, rock och klassisk musik. 

  

Sara har arbetat på sitt nuvarande fritidshem i sex år, men hon har arbetat på många 

olika fritidshem under sina 35 yrkesverksamma år. Hon är utbildad förskollärare, hon 

har även läst specialpedagogik och montessoripedagogik. Sara uppger att hon lyssnar på 

blandad musik. 

  

Mary är relativt nyutbildad, hon har arbetat på sitt nuvarande fritidshem i snart ett år. 

Hon är utbildad lärare i fritidshem och musiklärare. Innan utbildningen arbetade hon på 

olika skolor. Hon lyssnar på mycket musik och är intresserad av musik. Mary spelar 

gitarr och nämner flera gånger hur viktigt hon tycker det är med musik. 

  

Robin har arbetat på sitt nuvarande fritidshem i 25 år, innan dess vikarierade hon på 

olika fritidshem men har under största delen av sitt yrkesverksamma liv varit på samma 

fritidshem. Robin är utbildad förskollärare och har även undervisat i idrott. Hon lyssnar 

främst på rockmusik. Robin har undervisat i musik, spelar gitarr och uppger att hen har 

ett musikintresse. 

  

Johanna har arbetat på sitt fritidshem i 37 år. Hon är utbildad barnskötare och senare 

även förskollärare. Hon har även läst till specialpedagogik och läs- och skrivinlärning. 
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Hon lyssnar på blandad musik. Hon uppger i intervjun att hon tycker det är kul med 

musik och hon sjunger gärna med eleverna. 

  

I tabell 1, presenteras informanterna och de har indelats i olika grupper. Grupperna har 

framkommit genom de frågor i intervjuerna som handlar om informanternas bakgrund.  

Presentationen av informanterna placeras ut i de olika segmenten: yrkeserfarenhet, 

utbildning, kön, musikkunskap, kommun och typ av skola, för att läsaren enkelt ska 

kunna följa resultatet och veta vem som säger vad samt kunna relatera till respektive 

informant. Musikkunskaper definieras utifrån informanternas svar på frågorna om de 

har musikintresse eller eventuell utbildning i musik utan att studien hade som syfte att 

belysa denna aspekt vid intervjutillfällena. Denna aspekt blir däremot viktig i studien 

när vi berör huruvida informanterna har brister i kunskap om musik eller om de besitter 

kunskap om musik.  

 

 
 

 

4.3 Datainsamling 

För att få data till studien har semistrukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsverktyg. En semistrukturerad intervju följer ett formulär med ett fåtal 

öppna frågor och informanten har stor möjlighet att påverka intervjuns innehåll och 

intervjuaren kan styra innehållet och diskussionen. Det ställer även höga krav på 

intervjuaren som måste vara mer aktiv i lyssnandet och i att arbeta med följdfrågor 

(Alvehus, 2013). Den semistrukturerade intervjun baseras på musik i fritidshemmet som 

tema (Se bilaga 1). 

  

De intervjufrågor som strukturerades upp inför intervjuerna har baserats på öppna frågor 

med utrymme för informanten att ha stor möjlighet att berätta om sina egna tankar. 

Intervjufrågorna har utformats i förhoppning om att kunna besvara de forskningsfrågor 

som studien avser undersöka. 

Intervjuguiden är upplagd av tre olika moduler; musik och fritidshem, intresse och 

personfrågor. Formen på intervjufrågorna är upplagda på ett sätt att informanten först 

får besvara frågor kring musik och användandet av musik i sin yrkesprofession i 

fritidshem. Efter dessa frågor besvarats fullständigt får informanten mer personliga 

frågor som ålder, utbildning och antal år inom det aktuella yrket. De demografiska 

frågorna ska ligga till grund för studiens resultat, analys och diskussion. Totalt är 
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intervjun baserad på 13 frågor, sju frågor som berör musik och fritidshem samt sex 

frågor som berör informanten och dess bakgrund.  

 

4.4 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna ägde rum på respektive fritidshem under våren 2019. 

Två lärare på varje fritidshem intervjuades enskilt för att få en personlig bild från 

respektive lärare. Om intervjuerna sker i par föreligger en chans att lärarna påverkar 

varandras svar. Studien avser få individuella svar som är spontana och speglar lärare i 

fritidshems upplevelse av musikanvändande i fritidshem. Enligt Hwang och Nilsson 

(2011) påverkas lätt en intervju av förväntningar, formuleringar och förutfattade 

meningar som parterna har om varandra, detta kan leda till svårigheter i intervjuns 

relevans.   

 

Båda författarna var med vid intervjutillfällena, detta för att informanterna ska få en bild 

av de personer som ligger bakom studien och för att öka reliabiliteten. Kihlström (2014) 

beskriver att två intervjuare ger större tillförlitlighet än en ensam, vilket benämns som 

interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet innebär att det finns en en 

överensstämmelse mellan två personers bedömningar av samma fenomen.  

  

Före intervjuerna informerades informanterna om sina etiska rättigheter utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Informanterna fick veta att 

intervjuerna spelades in med mobiltelefon och de fick godkänna inspelningen. Under 

intervjuerna ställde en av författarna frågorna och var aktiv i samtalet, den andra 

antecknade och gjorde tidsmarkeringar för att lättare kunna finna informanternas början 

och avslut på respektive frågor inför en kommande transkribering för att öka 

interbedömarreliabiliteten. Intervjuernas utfall gick enligt planerat utan komplikationer 

eller missöden. Efter intervjuerna genomförts har de transkriberats ned till skrivform 

och informanternas svar avidentifieras genom att ge dem fingerade namn.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Datan har transkriberats, det har lett till att intervjun kommit från ljud till text. Enligt 

Denscombe (2009) innebär en sådan process att samtalet väcks åter till liv och 

intervjuaren blir påmind om innehållet. Det underlättar även när resultat och analys 

skall genomföras, att inte behöva söka i de ljudfiler som spelats in under intervjun.  

 

Den kvalitativa analysen bör enligt Malmqvist (2014) inriktas på att undersöka 

egenskaper hos ett fenomen, vilket går att härleda till fenomenologin som Allwood och 

Erikson (2017) beskriver. Den insamlade datan har grupperats i mindre block utifrån 

studiens frågeställning för att få fram en struktur som kan ligga till grund för den 

kommande analysen.  

Denscombe (2018) beskriver tematiska analyser som för att få fram teman i intervjuer 

bör flera intervjuer användas och ett återkommande tema i intervjuerna kan visa att just 

den frågan eller idén delas av en större grupp. De teman som framkom grundas i 

studiens syfte och frågeställningar vilket är det som ligger till grund för intervjuns 

utformning. Genom den tematiska analysen framkom ett antal teman: Hur musik 

används, hur musik kan utvecklas, vilka faktorer påverkar arbetet med musik i 

fritidshemmen, ta tillvara på elevernas intressen, vilka problem eller svårigheter lärarna 

i studien upplever kring arbetet med musik. När datan grupperades framkom ytterligare 

ett område som inte tidigare synts i forskningsfrågorna, flera av informanterna pratar 
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om hur musik som ämne kan utvecklas i fritidshemmet. Denna aspekt behandlas därför 

under egen rubrik under resultat, analys och diskussion. 

 

4.6 Forskningsetik 

I studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Där ingår 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informanterna fick ta del av studiens syfte och de informerades om de forskningsetiska 

principer som studien tar hänsyn till. Informanterna garanteras även anonymitet. 

Informanterna informeras även om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan välja att avbryta att delta. Genom att välja att delta i intervjun godkände 

informanterna samtyckeskravet.  

 

Alla uppgifter som rör de medverkande förvaras på ett sätt så inga obehöriga kan ta del 

av dem och namnen på informanterna fingeras för att nå upp till konfidalitetskravet. Det 

insamlade materialet har bara använts till studien och när studien är avslutad och 

godkänd raderas materialet, detta för att beakta nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2017). 

Studien har utgått utifrån de etiska aspekter som Denscombe (2009) behandlar. Det 

gäller att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna lider 

någon skada genom sin medverkan i forskningsprojektet samt att arbeta på ett sätt som 

är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Som undersökningsmetod valdes en kvalitativ ansats, med semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det inspelade materialet sparas 

och vi kan lyssna på det igen om något är oklart. I det subjektiva urvalet ingick åtta 

lärare i fritidshem, sju kvinnor och en man, därmed är urvalet partiskt.. I studien valde 

vi att inte lägga någon vikt vid kön, detta för att inte minimera antalet informanter. Om 

vi hade arbetat för att få en jämn könsfördelning är det möjligt att studiens resultat blivit 

annorlunda.  

 

Om det hade funnits mer tid hade vi kunnat genomföra observationer i verksamheten, 

utöver de intervjuer som skedde med lärarna. Detta för att själva få en bild av hur 

musikaktiviteter genomförs i fritidshemmet. Vi hade även kunnat intervjua fler lärare på 

fler skolor för att få en bredare bild av hur musik används som pedagogisk verktyg för 

att bidra till en meningsfull fritid och ett meningsfullt lärande.  

 

Vissa av frågorna hade kunnat utvecklas mer, bland annat när det handlar om 

pedagogernas bakgrund. Det hade varit intressant att veta huruvida en lärare kan spela 

ett instrument, detta för att lättare se det som Kim och Kemple (2011) beskriver som att 

lärarens eget intresse styr det som denne tillämpar i sin undervisning. 

Frågan som gällde om det finns några nackdelar med att arbeta med musik hade behövts 

ställas på ett annat sätt. Det var få av de deltagande informanterna som förstod frågan 

och den fick förklaras efter intervjuns genomförande, det ledde till helt andra svar på 

den frågan när inspelningen var avslutad. Frågans syfte var att undersöka huruvida 

lärarna upplevde svårigheter när det handlade om deras egen kompetens i ämnet musik i 

enlighet med Ehrlin (2014) som berättar om osäkerheten lärare kan känna inför 

musikämnet. De svar informanterna gav handlade dock uteslutande om ljudvolym eller 

svordomar i musiken.  
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Av de informanter som deltog i studien hade sju av åtta relevant utbildning. De hade alla 

ansvar för och ska leda det pedagogiska arbetet i fritidshemmen utifrån läroplanens 

intentioner. Informanterna har enligt studiens uppfattning inga tidigare kontakter med 

varandra, de kommer från olika kommuner, arbetar på olika skolor och är i vitt skilda 

åldersspann. Studiens uppfattning är att detta innebär att informanterna befinner sig på 

olika plan i sitt yrkesverksamma liv.  
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5. Resultat 
  

Resultatet presenteras i fyra kategorier;  hur musik används i fritidshemmen, vilka 

faktorer påverkar hur de arbetar med musik, hur lärarna tar tillvara elevernas intressen 

och vilka problem eller svårigheter lärarna i studien upplever kring arbetet med musik. 

De olika kategorierna presenteras under respektive tematiserade rubriker.  

  

5.1 Hur musik används i fritidshemmen 

  

Johanna berättar om ett aktivt arbete kring musik i fritidshemmet, det som är 

specifikt att markera kring Johannas arbete med musik i fritidshemmet är att det är 

en styrd aktivitet som integrerar ämnena musik, matematik, svenska samt rörelse 

baserat lärande. 

  
… nu har jag då en liten uppgift från skolverket där det står att man ska ha en planerat 

uppgift då med musik, står det ... så där har jag valt att tänkt så att jag ska få in 
matematik, rim och ramsor, svenska, rörelse och... mm.. den sociala biten då.. och 

så skriver jag upp de olika ämnena så får barnen gissa då. (Johanna) 

  

Johanna arbetar aktivt med musik genom den typen av aktiviteter, men det går 

även att finna att hon arbetar mer spontant med musik, utifrån elevernas intresse. 

  
… dom har ofta lite olika danser och sådär.. så då går de in på Youtube och kollar 

på olika musikstycken så får de röra sig till den här musiken.. plus att det är mycket 
rytm och puls och det här och barnen älskar ju det.. så jag tror nog vi gör det ett par 

gånger i veckan på fritids.  (Johanna) 

  

Johanna berättar om två exempel, dels styrda aktiviteter, dels det spontana och 

vardagliga aktiviteter. Hon visar ett intresse att arbeta med musik samt integrera 

det i fritidshemmets verksamhetsmål kring en meningsfull fritid. 

  

Vidare går det finna i intervjuerna att arbetet med musik i fritidshemmet skiljer sig 

avsevärt mellan de olika fritidshemmen som lärarna arbetar på. I intervjuerna med 

Kim, Sara och Mary blir det tydligt att musik inte är ett prioriterat ämne. 

  
Men, vi har ju de här Let’s Dance, de här...eee, sånna tv-spel. Och där är det ju 

också sånt att man kan ha mikrofoner där man kan sjunga till. Och det är lite typ 

både karaoke och Let’s Dance . (Sara) 
  

Men i övrigt så kanske vi kör limbo till musiken, de får välja vilken de vill lyssna 

på. De har….vi har i ett rum till på storskärm där de får kolla på musikvideos och 
dansa till och lite sådär. Eeeh, Just Dance har vi ju ofta också. Jaa… (Kim) 

  

Anna och Mika arbetar aktivt med musik i fritidshemmet, de beskriver att de 

arbetar både med digitala verktyg och genom aktiviteter som egen melodifestival 

eller disco med elevernas önskelåtar. 

  
… alltså det vi har gjort är ju att vi använt musiken rätt mycket i det digitala då, så 
vi har ju min kollega (...) hen är rättså duktig på att skapa musik digitalt. Så det har 

vi testat, att de får lov att testa på. Och sen så jobbar vi med det i form av 

melodifestival, att barnen får uppträda i grupper... sjunga själva eller bara dansa, de 
får välja själva. (Anna) 
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…ja asså, vi har jobbat ganska mycket med musik och digitalisering, det har gått 

ganska mycket hand i hand. Vi har haft musikvideoprojekt, det var ganska mycket 
kreativt skapande med videomediumen också och få in musiken på ett hörn där. Vi 

har ju melodifestivalen varje år.. eeh.. och jätteuppskattat av barnen och där dom får 

ganska.. ganska fritt hur de ska framföra. (Mika) 

  

På två av fritidshemmen har lärarna erbjudit gitarr- och ukulelekurser, detta 

utifrån eleverna som har uttryckt intresse för att lära sig mer, utöver det de gör på 

musiklektionerna i skolan. 

  
De är ju, i och med att de är F-2, kanske jag ska säga att jag jobbar med så har de ju 

inte börjat med det på musiken än. Så då kör jag och min kollega en gitarrkurs just 
nu i miniformat. Så de ska få testa på två gånger nu till att börja med så hoppas vi att 

de får en tredje gång sen bara för att  liksom ha prövat på det lite till och kanske få 

ett intresse och kanske nån börjar spela, det vet man aldrig. Men då har de i alla fall 
fått starta lite innan de kommer till musiken med sen. (Ulrika) 

  

Skillnaderna i hur de olika fritidshemmen arbetar med musik är stor och det märks 

i datan. Vissa lärare arbetar aktivt med att integrera musik till andra ämnen i dess 

arbete i fritidshemmet. Andra lärare kan se musik i verksamheten, men arbetar ej 

aktivt med musikämnet. Det skiljer även mycket hur de olika lärarna ser på musik 

som ämne och hur de bör arbeta med musiken. 

 

5.2 Vilka faktorer påverkar arbetet med musik i fritidshemmen 

  

Något som påverkar utvecklingspotentialen till arbetet med musik är de faktorer 

som möjliggör ett arbete med musikämnet för lärarna. Det som framkommer 

under detta avsnitt kommer även fram under avsnittet kring vilka problem eller 

svårigheter lärarna i studien upplever kring arbetet med musik.  

  

Anna berättar om hur de använder musik genom digitala verktyg, med anledning 

av en kollega på arbetsplatsen som har goda kunskaper inom detta ämne. 

Samtidigt menar Mary att det finns möjligheter till ett ökat arbete kring musik på 

hennes fritidshem, men personalbrist och okunskap leder till att möjligheterna ej 

utnyttjas. 

  
Ehm, alltså det vi har gjort är ju att vi använt musiken rätt mycket i det digitala då, 
så vi har ju min kollega (...) hen är rättså duktig på att skapa musik digitalt. Så det 

har vi testat, att de får lov att testa på. (Anna) 

  
Vi har ju möjlighet att vara i musiksalen. Vi får det, vi har kommit överens med 

rektorer...alltså rektorn och musikläraren men tyvärr… på grund av personalbrist 

och okunskap bland mina kollegor så blir det att det utnyttjas inte  (Mary) 

  

Alla fritidshem har tillgång till iPads eller datorer och det varierar hur mycket de 

används i verksamheten. På vissa fritidshem använder eleverna främst dem till att 

lyssna eller titta på musikvideos. Medan de på andra fritidshem används i ett 

aktivt arbete med musikskapande. 

  
Material, det är ju bara datorn ju. Datorn och iPaden.  (Sara) 
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Eeeh, ja det är ju genom paddan återigen då och de här instrumenten, och 

datorer.  (Kim) 

  
Jo men de har vart.. ehm... ja vi har ju chromebook, iPads och så lite min dator som 

vart med i det digitala skapandet då.. iPaden framförallt är den vi har så pass 

många av så de kan jobba med den själva.. och vi har appar och såna grejer så de 
kan bli lite mer självgående då. (Mika) 

  

  

Flera av fritidshemmen har även tillgång till musikinstrument i sin verksamhet, 

vare sig det är deras egna eller om de lånas av andra verksamheter. Det varierar 

stort hur mycket de använder sig av just musikinstrument och huruvida det är 

analoga eller digitala instrument som används. 

  
Sen finns det ju möjligheter, eftersom musikrummet ligger i anslutning till fritids 
så får de låna ukulele och rytminstrument (Anna)...sen har vi ju kulturverkstadens 

rum, och vi vuxna får ju låna grejer där (Robin) 

  

En faktor som påverkar hur musik framställs i fritidshemmet är de yttre faktorer 

som lyfts fram i samhället och media. Melodifestivalen som sänds under flera 

veckor på TV är något som bidrar till ökat musikintresse på flera fritidshem vilket 

framkommer under flertalet intervjuer. 

 
Betydligt mer musikfokus inför melodifestivalen.. nu har vi ju, det är 
återkommande varje läsår somsagt, på våren.. alltså veckorna innan där så är det 

fullt fokus.. man ska välja låt och man ska öva och man ska komma överens vem 

som ska sjunga vad och sådär.. helt plötsligt så genomsyras hela 
fritidsverksamheten av musik där  (Mika) 

  

Ja, det blir ju. Melodifestivalen är ju, blir ju lite mer eftersom vi gör det till en lite 

stor grej. Röstning och hittan och dittan. Så det blir ju mer, ju mer vi blossar upp 
det desto mer får vi liksom uppmärksamhet på det. Men sen är det ju vilken trend 

det är, vad de är intresserade av och sådär. Och det sprider sig ibland dem (Kim) 

  
..och sen finns det andra tillfällen, som när det är fotboll.. alltså VM-låtar och såna 

här grejer.. (Robin) 

  

Genomgående i svaren från lärarna syns det att det är en ansenlig mängd faktorer 

som påverkar hur de kan arbeta med musik i fritidshemmet. En av de viktigaste 

faktorerna för hur musik används i fritidshemmet är den enskilde lärarens eget 

intresse för musik. De lärare som uppger de är musikintresserade uppvisar en 

bredare bild av hur de arbetar med musik. 

 

5.3 Att ta tillvara på elevernas intressen 

  

Det varierar hur mycket lärarna upplever att eleverna själva visar intresse för 

musik i fritidshemmet och vad eleverna uttrycker de vill göra. Främst handlar det 

om att eleverna vill dansa eller sjunga till musik som de själva väljer. Eller att de 

vill ha musik i bakgrunden att lyssna på medan de gör andra saker. Mika berättar, 

“musiken finns alltid där, men sen om man väljer om man sjunger, man mimar 

eller bara dansar.. sådär, det får de välja fritt..” 

  



  
 

18 

vi har ju disco med 2-3an och då får ju skriva önskelåtar så vi gjorde en discolista 

utifrån deras önskemål och det gör ju att de är tvungna att lyssna på andras låtar 

också.. det kan ju komma då att jag gillar inte denna, men då diskuterar vi att det är 
ju med på listan av önskelåtar.. (Anna) 

  

Utan det är barnen själva som kommer med sina ideer och då är det att de kanske 
skulle stänga in sig i fotbollsrummet och sen kör de lite på väggen där, alltså men 

det är ju karaoke kan man ju säga i stort sätt och sen är det inte så mycket 

annat.  (Sara) 

  

  

På två av fritidshemmen har eleverna efterfrågat att de vill lära sig spela 

instrument och där har lärarna tagit tillvara på det genom att erbjuda kurser i gitarr 

och ukulele. Såväl Ulrika som Kim uttrycker att det finns ett elevintresse att 

musicera på deras fritidshem. Samtidigt som Anna berättar om det musicerande 

som sker på hennes fritidshem. 

  
Och sen har eleverna hos oss efterfrågat gitarr, att de vill spela gitarr (Ulrika) 

  

Eeh, där de fick anmäla sig då, och starta ett band med några stycken kompisar och 

de fick skriva upp sig och fick en introduktion då i vad det innebär att starta band 
och va...och lite såhär praktiska saker och sådär. Eeeh, så de har kommit igång nu 

med det. (Kim) 

  
..när tvåorna precis börjat spela ukulele så vill de visa de yngre hur ackorden ser ut, 

hur man spelar och vill lära varandra.. då kommer de ofta och pratar och frågar och 

vill ha lite hjälp. Annars är det så naturligt att de vill lyssna på musik..  (Anna) 

  

Vissa lärarna nämner det som en viktig aspekt att fånga upp eleverna när de aktivt 

visar ett spontant intresse av att arbeta med musik och beskriver hur de ser till att 

eleverna får lärarnas uppmärksamhet och hjälp att uttrycka sig genom 

musikämnet. 

  
ja, men man brukar försöka att bistå så mycket man kan.. om de funderar på.. kan 

vi inte göra si eller så, kan vi inte få prova på att spela på den eller kan vi inte få 

spela på akustisk bas.. eller liksom, kan vi koppla in den stora högtalaren så vi kan 

lyssna på mer än bara iPaden liksom, då får man liksom, ja, va snabb där.. (Mika) 
  

Då säger jag till dom: Du, vill du uppträda? Och det vill dom! Och det roliga är ... 

då får de ju komma fram och sjunga eller dansa så..  (Johanna) 
  

Då hänger jag på! He he.. jaaa är det någon som går och sjunger på nåt, då sjunger 

jag med.. så kan man ju prata om vad det är de sjunger på, om det är någon artist 
dem gillar och varför det är just den artisten de lyssnar på eller såna grejer.. 

(Robin) 

  

Genom intervjuerna är det tydligt genomgående att lärarna arbetar aktivt med att 

ha kunskap om elevernas intressen. Det framkommer flera tydliga exempel som 

beskriver elevernas intressen och hur lärarna arbetar med att främja detta. 
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5.4 Vilka problem eller svårigheter lärarna i studien upplever kring 
arbetet med musik 

  

Genomgående uttrycker lärarna att det inte finns särskilt många problem eller 

svårigheter kring arbetet med musik. När de fick frågan uttryckte majoriteten av 

dem att det inte finns några direkta nackdelar med att arbeta med musik i 

fritidshemmet. När de skulle nämna något exempel nämnde flera av informanterna 

svårigheten att veta vad som är lämplig musik för de åldrar de har i elevgruppen 

samt att mycket av musiken idag innehåller problematiska ord och teman och att 

de genom att inte ifrågasätta musiken eleverna lyssnar på indirekt godkänna den 

typen av språkbruk eleverna emellan. 

  
Då skulle jag vilja säga att det blir lite hinder och dilemma för oss pedagoger när 

det är svordomar i låtarna /.../ om vi tillåter och spela det så känns det som att vi 
uppmuntrar till att det är okej. Samtidigt så, så kan så är det så många låtar som 

innehåller någon slags svordom så då blir det ju att man tar bort väldigt mycket och 

det vill vi ju inte göra heller. Så det är ett dilemma. (Kim) 
  

Alltså, man hör ju eleverna hela tiden sjunga på låtar. Sen ibland är det kanske inte 

de …mest...vad ska man säga..oskyldiga låtarna kan man väl säga. Men, då får man 

ju...alltså jag pratar ju väldigt mycket om texter med eleverna. (Mary) 
  

Det som jag tycker är det svåra ibland är ju att veta vilka låtar som kan spelas. 

Nästan alla, eeeh… all musik som, eller inte all, men väldigt väldigt mycket musik. 
Det har gått från att vi inte spelar låtar som inte har svordomar i sig till låtar som 

inte har alltför mycket svordomar i sig. Alltså, det är liksom verkligen såhär.. /.../ 

oftast är de ju i och för sig, de yngre är ju väldigt ärliga. De säger ju att “jo, men 
den är det jättemycket svordomar i”. Och då, ja okej. Då får vi ta nån annan. 

(Ulrika) 

  

Ett problem som visar sig i informanternas svar är att ljudnivåerna kan bli höga 

när musik är inblandat i fritidsverksamheten. Detta ses som något som kan 

påverka miljön på ett negativt sätt ur lärarnas synpunkt. 

  
asså dom är väldigt få.. det kan väl möjligtvis bli såna här töntiga saker som att, det 

kan bli ”högljutt” eller såna här grejer..  (Mika) 

  
jag kan väl tänka mer att det är så när de kopplar i en ipad till högtalare att de, 

ibland när de sköter det själva att det kanske blir lite hög ljudvolym för deras öron. 

Men att de inte tänker på det själva och att man själv får styra lite där (Ulrika) 

  

Två av informanterna beskriver ett problem kan vara att eleverna inte vågar sjunga 

inför varandra eller lärarna har svårt att få med sig de elever som inte vill vara 

med och delta kring musikaktiviteter. 

  
Hmmm. Aah det är ju de här eleverna som inte vill, som är lite truliga.. och då har 

jag några exempel, då blir det lite såhär att man själv tappar lite inspiration när man 
försöker och tappar de här eleverna som sitter och kniper ihop och är omöjliga att 

få med.. jaa så det kan vara, tycker jag nog nackdelen.. (Johanna) 

  

  
De är fortfarande lite sådär blyga så, inför att sjunga för andra (Sara) 
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En lärare menar att det största hindret, som gör att de inte arbetar mer med musik i 

fritidshemmet handlar om dennes kollegor som inte besitter kunskaper i hur de 

bör och kan arbeta med musik och att det råder personalbrist. 

  
Vi har ju möjlighet att vara i musiksalen. Vi får det, vi har kommit överens med 

rektorer...alltså rektorn och musikläraren men tyvärr… på grund av personalbrist 

och okunskap bland mina kollegor så blir det att det utnyttjas inte (Mary) 

  

Det går att finna flera problem och hinder i informanternas svar kring arbetet med 

musik i fritidshemmen. Detta visar sig ur flera olika aspekter som inte 

nödvändigtvis hänger ihop med varandra, men ändå belyses i intervjusvaren som 

problematiska.  

  

 På alla fritidshem finns utvecklingspotential när det gäller hur de arbetar med 

musik, men på vissa finns det mer att utveckla än på andra. I informanternas svar 

syns att synen på musik skiljer sig och vissa informanter menar att de arbetar för 

lite med musik och de vill arbeta mer med det. 

  
Så att, det är väl det de gör och sen har vi faktiskt inte så mycket annat utan vi… 
ingenting som vi liksom, som vi planerar eller som vi gör när det gäller musik 

faktiskt inte. Tråkigt nog. (Sara) 

  
Ja, enligt mig så tycker jag att vi arbetat alldeles för lite med det. eeeh, den 

musiken som vi har här det är att vi typ har radio-apparaterna igång, mer är det 

tyvärr inte (Mary) 

  

Det finns tillfällen då lärare berättar om att verksamheten bör vara bättre på att 

erbjuda musik genom att presentera det mer aktivt gentemot eleverna. Ulrika 

berättar att det är eleverna som får uttrycka en önskan kring det för att få tillgång 

till musikmaterial. 

  
Just materialet har vi väl inte framme på det viset. Eeeh, utan det får de väl be om i 
så fall. Sen skulle man nog kunna bli bättre på att erbjuda att nu har vi dem här om 

de skulle vilja skapa lite egen musik. (Ulrika) 

  

Kunskap kring musikaliska verktyg och hjälpmedel visar sig i data när lärare 

berättar om olika hjälpmedel som finns att tillgå och använda sig av, men de 

saknar kunskap för de används. 

  
Det är ju oftast.. eeh... skiv...eehh.. skivspelaren då ju.. hmmm.. kanonen har jag 

inte använt, fast jag skulle vilja det mer.. men jag är inte så säker på det! (Johanna) 

  
jag kommer inte ihåg va den hette nu, det står helt still i huvudet, ja, nej.. sen finns 

det ju den här, de nej den har vi inte riktigt börjat med än, ja det finns en app.. men 

jag tror inte vi arbetat med den än.. (Anna) 

  

Vidare berättar en lärare om de tillfällen då denne saknas på sitt fritidshem att 

vissa aktiviteter inte genomförs utan dess närvaro. Detta framkommer då läraren 

berättar om ett tillfälle då hon och hennes kollega ej närvarade i fritidshemmet, 

vilket ledde till att aktiviteten uteblev.  

  
vi skulle haft sån mello.. ehh.. ja, ranka låtar sådär.. på fredagen innan.. de gjorde 

de uppe på andra fritidshemmet, men här nere så var både jag och (..) borta.. eeh.. 
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vi va lediga då, så här nere blev ingenting.. men de andra då, förskoleklass och 

ettan körde det då  (Robin) 

  

De fritidshem som arbetar aktivt med musik i nuläget har en samsyn kollegor 

emellan där de tillsammans ser musik som något som bör prioriteras. På de 

fritidshem där musik främst är något som finns i bakgrunden av andra aktiviteter 

finns stor utvecklingspotential, men lärarna som arbetar där måste själva lyfta 

musiken som ämne. 
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6. Analys 
I informanternas svar har ett ämne framkommit som ej finns med i studiens 

forskningsfrågor. De belyser hur musik kan utvecklas i fritidshemmen och denna 

information presenteras som en del av analysen. Studien menar att den information som 

visas i datan blir aktuell för studiens forskningsområde.  

 

6.1 Hur musik används i fritidshemmen 

De olika fritidshemmen i studien använder och arbetar med musik på vitt skilda 

sätt. Bergman (2009) menar att barn utsätts för mycket musik i sin vardag och det 

är en stor del i barns identitetsskapande. Stålhammar (2004) utvecklar om de olika 

typer av musik som individer möter i sin vardag och smalnar ner musik till tre 

olika typer av musik. När elever möter musiken i sin vardag gäller det som vuxen 

förebild och pedagog att kunna plocka upp elevernas intressen när de är aktuella. 

Johanna, Sara och Kim berättar om olika typer av spontant musicerande som sker 

på dess respektive fritidshem. De lyckas fånga upp eleverna genom att erbjuda 

dem olika tekniker, arbetssätt och material för att utöva deras musikintresse. 

Genom att erbjuda eleverna olika arbetssätt hjälper de eleverna appropriera som 

enligt Säljö (2000) innebär att bli förtrogna med olika redskap i sociala praktiker. 

Under intervjuerna syns det att det krävs väldigt enkla och små medel för att 

eleverna ska bibehålla det spontana intresset och få utlopp för deras kreativa anda. 

Johanna berättar om hur eleverna med hjälp av en enkel musikspelare eller 

Youtube kan engagera sig och röra sig till musik utifrån deras egna önskemål.  

Intervjuerna visar att många lärare anser de jobbar för lite med musik på sina 

fritidshem. När intervjuerna utvecklas visar det sig dock att samtliga tillfrågade på 

något eller flera sätt arbetar med musik, men det skiljer sig i vilken utsträckning 

det sker. Hälften av de tillfrågade lärarna beskriver de försöker arbeta aktivt med 

musik och elevernas musicerande, medan de övriga inte arbetar med det i någon 

utsträckning. Ehrlin (2014) uttrycker om läraren saknar tilltro till sin förmåga att 

lära ut musik blir effekten att de inte arbetar med musik eftersom de inte känner 

sig bekväma. Vilket studien väljer att belysa ur en fenomenologisk synvinkel, 

genom att belysa på hur människor upplever de fenomen de möter och de 

svårigheter och möjligheter olika individer upplever (Allwood och Erikson, 2017). 

Ehrlin (2014) som belyser lärarens avsaknad av tilltro till sin egen förmåga menar 

vi således kan bero på de upplevelser och tidigare erfarenheter de har av att arbeta 

med musik. På de fritidshem där lärarna inte har eget musikintresse märks det på 

svaren att elevernas musicerande sträcker sig till att använda iPads, titta på 

musikvideos eller använda karaoke. De lärare som har eget musikintresse och 

kunskaper i musik arbetar däremot mer aktivt med musik på sina fritidshem. Anna 

och Mika arbetar aktivt med musik på sina fritidshem, de använder digitala 

verktyg och är snabba att plocka in elevernas intressen i verksamheten, samt 

erbjuder mer strukturerade och planerade aktiviteter och temaarbeten. 

  

6.2 Vilka faktorer påverkar arbetet med musik i fritidshemmen 

Flera av informanterna nämner musikmaterial som viktiga ramfaktorer som 

påverkar arbetet med musik i fritidshemmet. Sara, Mika och Kim nämner material 

i form av digitala hjälpmedel som iPad, datorer och chromebooks, men det 

framkommer även att de har tillgång till klassiska musikinstrument som gitarr i 

sin verksamhet. Vidare berättar Robin och Anna om möjlighet och tillgång till 

användandet av olika typer av musikrum i anslutning till fritidshemmet vilket 

möjliggör en viss typ av musicerande. För att kunna förstå och tolka omvärlden 
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och i detta fallet musik behöver människan bli förtrogen med redskap och verktyg 

av rätt karaktär. Vilket enligt Säljö (2000) innebär appropriering utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Tillgång till musikmaterial är enligt det 

sociokulturella perspektivet således av stor vikt för att eleverna ska kunna skapa 

sig en kunskap och en förståelse kring ämnet. 

En återkommande faktor som dyker upp i intervjusvaren är hur yttre faktorer 

påverkar musikanvändandet i fritidshemmets verksamhet. De yttre faktorerna kan 

vara som Mika, Kim och Robin beskriver; melodifestivalen eller VM i fotboll. 

Dessa tillställningar leder till ett  utvecklat arbete med musik i fritidshemmen 

varje vår, när programmen är aktuella i mediala sammanhang. Yttre faktorer som 

den musik elever utsätts för påverkar dem i deras vardag är något som 

Stålhammar (2004) behandlar i sin studie. Han berättar om den populärkulturella 

musik som musikindustrin producerar och marknadsför. Med detta menas i 

synnerhet sådan musik som framställs i de multimediala sammanhang som 

melodifestivalen och världsmästerskap innebär. Enligt Stålhammar (2004) är 

denna typ av musik en viktigt del i elevers identitetsskapande, därför bör lärare 

som arbetar i fritidshemmet tillåta och använda sig av den musiken i sin 

verksamhet på olika sätt. 

 

6.3 Att ta tillvara på elevernas intressen 

Vid en analys av elevintresse kring musik och musicerande berättar Anna om en 

viss typ av strukturerad musik som tar tillvara på elevernas musikintresse. Anna 

berättar om ett disco med elever från årskurs 2-3 där eleverna får önska låtar som 

kommer spelas på discot. Anna vidareutvecklar genom att berätta att eleverna på 

så sätt får lyssna på varandras låtar om de vill att deras egen favoritlåt/-ar ska 

spelas på discot. Stålhammar (2004) berättar om den musik som elever utsätts för, 

där det rör sig om det som musikindustrin styr, kulturell musik samt den 

institutionella musiken som de får till sig via undervisning och liknande 

situationer. Vid en situation där en spellista sätts samman inför ett disco av 

samtliga elever framkommer det olika typer av musik, dels handlar det om den 

kulturella musiken som specifika elever håller högt, men även det som 

musikindustrin lanserar och framhåller. Detta leder till att eleverna får ta del av 

varandras olika musik och kan i förlängningen leda till att eleverna utvecklar en 

ökad förståelse för varandra. Arbetssättet uppmuntras även i läroplanen för 

fritidshemmet där det i fritidshemmets syfte står att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet och utveckla sin 

kreativitet (Skolverket, 2018a). 

  

När eleverna uttrycker intresse för musik menar både Mika, Johanna och Robin att 

de är snabba med att plocka upp det och göra något mer av det. Antingen det 

gäller att låta eleverna använda förstärkare eller fler instrument eller om det gäller 

att få till ett uppträdande. Hellgren (2011) beskriver att eleverna ska vara i fokus 

och det är deras erfarenheter och intressen som bör ligga till grund för de 

aktiviteter som sätts upp i en verksamhet, detta appliceras i Mika, Johanna och 

Robins arbetssätt kring elevernas spontana musikintresse och ses därför ur en 

teoretisk utgångspunkt som relevant. 
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6.4 Vilka problem eller svårigheter lärarna i studien upplever kring 
arbetet med musik 

Det som kommer fram kring svårigheter med musik är flertalet av informanterna 

som hävdar att mycket av den musik som eleverna är intresserade av idag 

innehåller mycket svordomar. Den musik som Stålhammar (2004) nämner som 

den musik som musikindustrins musik, den populärkulturella musiken. Mary 

berättar om hur hon pratar med eleverna om texternas innehåll och innebörd. Kim 

ser det mer som en belastning och en svårighet kring arbetet med musik eftersom 

eleverna kan tappa intresset kring musiken om de inte får lyssna på det de tycker 

om. Samtidigt menar Ulrika att hon är aktiv tillsammans med sina elever om vilka 

låtar de kan och inte kan spela, då vissa låtar med mycket svordomar framkommer 

spelar de något annat. Flera av lärarna uttrycker att de tycker språket i mycket av 

musiken idag är problematisk. Samtidigt förstår de att det är den musik som 

eleverna lyssnar på och föredrar är en del i den identitetsskapande process som 

Bergman (2009) beskriver. Stålhammar (2004) menar på liknande sätt att musiken 

även är något som hjälper ungdomar kanalisera sina känslor. 

Ulrika och Mika berättar om de fall där ljudvolymen kan bli hög när musik spelas 

genom olika hjälpmedel kan ses som problem eller nackdel kring arbetet med 

musik. Här berättar Ulrika om ett arbetssätt som hjälper eleverna skapa en 

förståelse om att det kan skada deras hörsel. Mika har en mer liberal syn på 

ljudvolym och ser det som en mindre väsentlig aspekt. 

  

Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande sker både i sampel med 

andra och enskilt, därför är det sociala samspelet och de kulturella redskapen 

viktiga för lärandet (Hwang & Nilsson, 2011). Både Johanna och Sara uttrycker 

det finns tillfällen när eleverna inte vill vara med, eller att eleverna är blyga inför 

varandra. De uttrycker detta som en nackdel eftersom de ser svårigheter i arbetet 

med musik om eleverna inte vågar eller vill. 

  

Mary uttrycker i intervjun att på grund av bristande kunskaper hos kollegor och 

personalbrist använder de inte de resurser de har tillgång till. Hon menar det är en 

stor orsak till att musik inte framställs eller presenteras för eleverna som möjlighet 

till aktivering i fritidshemmet. Ehrlin (2014) belyser att de didaktiska valen och 

hur undervisningen sker till stor del styrs av lärarnas personliga intressen. Kim 

och Kemple (2011) beskriver det på liknande sätt, om intresse saknas från lärarnas 

sida väljer de att lägga fokus på det de själva är intresserade av. 

 

6.5 Hur musik kan utvecklas i fritidshemmen 

Något som går att se hos McPherson, et al. (2015) är elevers deltagande i 

musikundervisning, oavsett om det är i skolform eller på deras fritid,  påverkar 

elevernas studieresultat på ett positivt sätt. Musik ses i dagens skola som mindre 

viktigt jämfört med andra ämnen, likt kärnämnena matematik och svenska som får 

väldigt stort utrymme även i fritidshemmens verksamhet. Sara och Mary tycker de 

arbetar för lite med musik, de skulle vilja arbeta med med det men uttrycker att de 

saknar kompetens eller kollegorna saknar kompetens. Robin uttrycker vid ett 

tillfälle att planerade aktiviteter inom musik uteblivit när Robin och den andra 

kollegan som också kan och är intresserad av musik varit lediga eller frånvarande 

av olika anledningar. Studien tolkar Robins svar som att hon menar att musik är 

ett ämne som inte får samma utrymme och om personal ej finns till hands 

försvinner ämnet lätt till förmån för andra ämnen, som anses viktigare. Flera av 
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lärarna uttrycker att de vill arbeta mer med musik, men musik erbjuds inte i den 

utsträckning som andra ämnen erbjuds. När dessa svar analyseras går de att länka 

till den studie som Kim och Kemple (2011) skrivit. Författarna berättar om 

förskollärares inställning till musik och att ämnet får stå tillbaka till förmån för 

kärnämnen samt att samhällets fokus ligger på akademiska resultat. 

Johanna säger att kunskap om musikaliska verktyg och hjälpmedel saknas, medan 

Ulrika säger att de på hennes fritidshem borde bli bättre på att erbjuda musik, i 

dagsläget måste eleverna själva säga till när de vill använda musikmaterial. 

Hellgren (2011) beskriver att lärare bör kunna tillgodose elevernas preferenser när 

det gäller deras musikintresse, därför bör lärarna i större utsträckning erbjuda 

olika typer av musikaliska aktiviteter samt göra musikmaterial mer lättillgängligt i 

verksamheten. 

 

6.6 Sammanfattning analys 

För att skapa en bild av hur fritidshemmen arbetar med musik intervjuades åtta 

lärare för att undersöka hur musik kan användas eller används som pedagogiskt 

redskap samt hur väl elevernas intresse tas tillvara och vilka problem eller 

svårigheter lärare i fritidshem upplever i arbetet med musik. Flertalet av 

informanterna såg inga stora problem eller svårigheter i arbetet med musik och 

majoriteten menade det är viktigt med musikundervisning. Det som skiljde 

fritidshemmen åt var hur det arbetet ser ut och vad lärarna anser är 

musikundervisning. 

  

Undervisningen i fritidshemmet ämnar stimulera elevernas utveckling, lärande 

samt erbjuda dem en meningsfull fritid (Skolverket, 2018). När undervisningen tar 

sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter kan detta uppnås 

(Skolverket, 2018). Vår teori kring att lärarnas förkunskaper till musik kan variera 

mycket beroende på deras pedagogiska bakgrund och hur deras fritidshem ser ut 

har bekräftats i datan. Teorin kring den proximala utvecklingszonen (Hwang & 

Nilsson, 2011) går således att applicera på analysen kring det insamlade material 

som informanterna bidragit med. Enligt Edberg (2012) länkar alla typer av 

estetiska skapandeverksamheter samman fantasin med verkligheten, vilket leder 

till att eleverna får möta något som de ej tidigare träffat på. Dessa upplevelser är 

detsamma som de fenomen som människan möter i sin livsvärld som Allwood och 

Erikson (2017) berättar om, och om hur människan skapar sig en förståelse för 

fenomenen och dess funktion.  

Vår studie visar att eleverna erbjuds musik i såväl strukturerade som 

ostrukturerade former på sin fritidstid. 
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7. Diskussion 
 

I inledningen i denna studie presenteras varför föreliggande studie är relevant. Vårt 

motiv och drivkraft har varit vår egen utbildning samt personliga intresse av musik. För 

att kunna utveckla en verksamhet när examensdagen är passerad och vi ska ut i arbete 

vill vi ha en verksamhet där musik är ett lika framträdande inslag som andra ämnen i 

fritidshemmet. Vi har en förhoppning att studien ska kunna hjälpa oss i det arbetet samt 

styrka vår egen övertygelse av vikten av musik.  

 

I studien som upprättats kring musikanvändande i fritidshem kan vi tydligt se att musik 

är något som ungdomar och elever utsätts för dagligen, vid upprepade tillfällen. Såväl 

genom informanternas svar i intervjuer som genom tidigare forskning synliggörs det hur 

mycket musik det finns i samhället. Genom intervjuer med åtta lärare har studien samlat 

in data som ligger till grund för att besvara forskningsfrågorna. Studien har visat att vår 

upplevelse kring att musik är ett komplext ämne som många lärare ser sig sakna 

kunskap kring har bekräftats men vi har även sett att det finns många olika sätt att arbeta 

med musik i fritidshemmet. Vi inser även att våra förutfattade meningar och antaganden 

kan ha påverkat hur intervjufrågorna utformats och detta har vi reflekterat kritiskt över i 

metodkapitlet.  

 

Studien har haft som avsikt att besvara fyra forskningsfrågor som behandlar olika 

aspekter inom arbetet med musik i fritidshemmet. Hur uppfattar lärare i fritidshem att 

musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg, vilka faktorer påverkar hur lärare 

använder musik i fritidshemmet, vad har lärare i fritidshem för insikt i elevernas 

musikintresse samt vilka problem/svårigheter ser lärare i arbetet med musik i 

fritidshem. Utöver dessa tillkom en fråga som var tydlig i resultatet, hur musik kan 

utvecklas i fritidshemmen, den presenteras under en egen rubrik.  

 

7.1 Hur musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg 

 

De olika fritidshemmen har olika ingångssyn på musik och musicerande, det syns 

tydligt i datan. Men trots de stora variationerna syns det att alla fritidshem på något sätt 

arbetar med musik, även om det är i olika stor utsträckning och tar olika uttryck. Hur 

musiken används som ett pedagogiskt verktyg skiljer sig åt mellan de olika 

fritidshemmen. Det kan ta sig uttryck i som där Anna och Mika arbetar. På deras 

fritidshem ses musicerande och aktivt musikskapande som något de vill uppmuntra i 

verksamheten. Medan musiken på Mary och Saras fritidshem inte är något de arbetar 

aktivt med. De har musik i bakgrunden i verksamheten, eller eleverna får låna datorer 

till att lyssna på musik eller sjunga karaoke. Skillnaden i hur de två fritidshemmen 

arbetar med musik är stor och i likhet med Kim och Kemple (2011) syns tydligt hur 

lärarens egen syn på musik är avgörande för om läraren implementerar musiken som 

ämne i verksamheten.  Kim och Kemple (2011) beskriver även att lärares 

självförtroende i ett visst ämne stammar från lärarens eget intresse och om läraren själv 

haft positiva upplevelser i ämnet. Datan visar att hos de informanter som har eget 

musikintresse, utbildning i musik eller musicerar på fritiden är svaren mer utvecklade 

när det gäller hur de arbetar med musik i sina olika verksamheter och hur de använder 

musiken som ett pedagogiskt verktyg. De informanter som inte har stort eget intresse 

för musik, eller saknar utbildning ger inte lika utvecklade svar, inte heller kan de se att 

musiken kan användas mer än vid de tillfällen som elever specifikt uttrycker de vill 

arbeta med musik. Detta leder till stora olikheter fritidshemmen emellan hur de arbetar 
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med musik som ett pedagogiskt verktyg. Säljö (2000) beskriver att appropriera genom 

nya former av kulturella redskap, som olika musikinstrument i sociala praktiker kan 

skapa något som är verkligt för människan. I den processen kan människor lära sig 

något nytt och utveckla tidigare kunskaper för att musicera och i den skapande 

verksamheten länkas verklighet och fantasi samman (Edberg, 2012). På de fritidshem 

där musiken främst är något som finns i bakgrunden eller endast när eleverna själva 

aktivt visar intresse blir eleverna utan den typ av positiv appropriering som Säljö (2000) 

beskriver. De eleverna blir utan den typ av kunskap och får bara tillgång till den under 

musiklektionerna. Som studien tidigare tar upp minskar antalet timmar i musik i skolans 

timplan. Bergman (2008) berättar att musik en bidragande faktor till identitetsskapande. 

Om då eleverna enbart få ta del av musik på musiklektionerna menar vi att det blir en 

negativ trend för elevernas möjligheter att skapa sig en musikalisk identitet.  

 

Vi upplever att de svar som syns i resultatet från lärarna med ett större musikintresse 

och även musikalisk bakgrund tenderar vara mer utvecklade och mer positivt inställda 

gentemot de som inte har den bakgrunden. Musik används på flera olika sätt och det 

varierar i svårighetsgrad kring aktiviteter. Vissa av lärarna berättar om enklare 

aktiviteter där dator används, men den används främst till att lyssna på musik. Medan 

andra lärare berättar om avancerade aktiviteter som innefattar kurser i olika musikaliska 

instrument och skapande genom digitala verktyg. Det som är tydligt kring hur det skiljer 

sig är vilket hållningssätt lärarna har till att aktivt initiera och organisera musikaliska 

aktiviteter och arbeten. Vi menar att utifrån ett sociokulturell perspektiv blir de eleverna 

med mer aktiva lärare bättre stimulerade. När de får delta i instrumentkurser eller 

projekt med skapande genom digitala verktyg utmanas eleverna och gör att de lär sig 

nya saker, tar till sig kunskap och utvecklar färdighet kring musik. Denna typ av 

utveckling och utmaning är den som Hwang och Nilsson (2011) berättar om i den 

proximala utvecklingszonen. Eleverna utmanas med något som ligger en liten bit över 

deras förmåga som sedan leder till utveckling. Här hävdar vi att dessa elever har bättre 

förutsättningar till att skapa intresse, utveckla en identitetsprocess samt lära sig 

musicera gentemot de elever som inte aktivt erbjuds musikaliska aktiviteter.  

 

7.2 Vilka faktorer påverkar hur lärare framställer musik i 
fritidshemmet 

  

De faktorer som påverkar hur lärare framställer musik i fritidshemmet som resultatet 

visar är att musik främst används som något som finns i bakgrunden under tiden annan 

verksamhet eller aktivitet pågår. Jämfört med andra ämnen arbetas det inte lika aktivt 

med musik som med andra estetiska- eller kärnämnen i fritidshemmen. Precis som det 

som lyfts under avsnittet om hur musik används som ett pedagogisk verktyg syns det att 

de lärare som besitter kunskaper i musik lyfter ämnet mer än de lärare som inte har 

några förkunskaper. Därför kan det hävdas likhet med Ehrlin (2014) att intresset från 

lärarens sida är en av de starkaste faktorerna för hur musiken framställs. Vi menar att 

om ingen som arbetar i fritidshemmet har ett specifikt intresse för musik är risken stor 

att ämnet faller bort i verksamheten, eller att den blir något sekundärt.  

Det som avviker från det Ehrlin (2014) säger är en av informanterna som har ett stort 

musikintresse och även utbildning i musik, trots det arbetar hon inte aktivt med musik 

på sitt fritidshem. Det kan bero på hennes korta tid i yrket, Kim och Kemple (2011) 

beskriver att lärares självförtroende i ett visst ämne beror på lärarens eget intresse och 

om denne haft egna positiva upplevelser. Mary är ny i yrket och det kan vara svårt för 

henne att införliva musik som ämne på ett fritidshem där de inte alls arbetat med musik 

tidigare.  
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Resultatet visar även att ramfaktorerna skiljer sig åt på de olika fritidshemmen. Vissa av 

fritidshemmen har tillgång till både musiksal och/eller egna instrument i fritidshemmet 

medan andra inte har annat musikmaterial än iPads eller datorer att nyttja i 

verksamheten. De olika fritidshemmen ligger i olika kommuner och har olika 

förutsättningar, både ekonomisk och socio-ekonomiskt. Vi menar att det handlar om att 

olikheter i personalens intressen kan ligga till grund för hur verksamheterna utvecklas. 

Även rektorns intresse styr detta, Ehrlin (2014) beskriver att de didaktiska valen och 

undervisningen styrs av rektorn och lärarnas personliga intressen.  Detta blir 

problematiskt då det handlar om att uppfylla de målbeskrivningar som finns i läroplanen 

om att undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevernas intressen och behov samt 

främja elevernas fantasi och förmåga att lära genom estetiska uttrycksformer 

(Skolverket, 2018). När undervisningen i fritidshemmen ser så olika ut missar vissa 

fritidshem de mål som handlar om de estetiska lärprocesserna. Det innebär i 

förlängningen att de eleverna som går på de fritidshemmen inte utvecklar de förmågorna 

som läroplanen syftar till att de ska utveckla. Enligt Hwang & Nilsson (2011) rör det 

sociokulturella perspektivet det sociala samspelet och de kulturella redskapen har stor 

vikt för lärandet. I detta fallet rör de kulturella redskapen den tillgång på material och 

hjälpmedel de olika fritidshemmen har. 

 

 I informanternas svar belyser de hur yttre faktorer som melodifestivalen och VM i 

fotboll ger dem extra inspiration att arbeta med musik. När informanterna berättar om 

dessa yttre faktorer rör det sig om elevernas önskan och vilja att arbeta med musik ökar 

vid dessa tillfällen. Melodifestivalen är den i särklass största musikaliska höjdpunkten i 

fritidsverksamhetens arbete kring musik, antingen med egen melodifestival eller genom 

omröstning i fritidshemmet. Resultatet visar att merparten av lärarna berättar om ett 

ökat arbete och intresse kring musik i samband med melodifestivalen. I de studier som 

Bergman (2009) och Stålhammar (2004) författat berättar de båda forskarna om hur 

mycket och vilka olika typer av musik ungdomar utsätts för. Att lärarna i intervjuerna 

ser ett uppsving kring musikintresse runt de tider som melodifestivalen är aktiv har en 

positivt påverkan på elevernas identitetsskapande utifrån ett musikaliskt perspektiv. 

Hellgren (2011) berättar om vikten av att eleven får möta olika typer av musik och 

musicerande. Ett utökat arbete kring musik när melodifestivalen är pågående är därför 

av stor vikt för att elever ska skaffa sig en musikalisk identitet. Melodifestivalen är en 

mångfacetterad plattform med flera olika typer av artister och musikgenrer. Om då 

intresset hos eleverna är på en utökad nivå kring melodifestivalen finns det ett bra 

material för lärarna att arbeta med och kring i processen att hjälpa eleverna skapa sig en 

musikalisk identitet. Det stora uppsvinget just då kan även vara en indirekt påverkan av 

att det arbetas rent generellt för lite med musik i fritidshemmen, detta eftersom det är 

eleverna som kommer med önskemål om musik snarare än att lärarna aktivt planerar 

och presenterar musikaliska aktiviteter. 

 

Det syns i datan att förkunskaper kring ämnet musik är viktigt för att kunna framställa 

ämnet på ett kreativt sätt i fritidshemmet. Informanterna tar upp kollegor som antingen 

har kunskap eller avsaknad av kunskap för att kunna framhålla musik som ett aktivt 

ämne att arbeta med i fritidshemmet. Mika har med sin bakgrund som utbildad inom 

musikproduktion exempelvis en stor kunskap kring musik som ämne och det syns i hans 

intervjusvar när han berättar om sitt musikaliska arbete i fritidshemmet. Mika berättar 

om stora uppgifter och projekt som innefattar digitala verktyg, skapande genom musik 

men även skapande av musikvideor till elevernas egenkomponerade musik. Hade inte 

Mika haft kunskaperna kring programvaran som krävs för att kunna framställa liknande 
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material hade inte projekten kunnat genomföras. Detta är något som även Anna 

framhåller när hon berättar om sin kollega.  

 

7.3 Lärares insikt i elevernas musikintresse 

De utvalda informanterna har insikt i elevers musikintresse och det syns i datan, flera av 

informanterna uttrycker att de uppmuntrar och stödjer elever som visar intresse för 

musik i allmänhet. Det varierar hur eleverna visar intresse för musikaliska aktiviteter, 

främst handlar det om att de vill sjunga karaoke eller dansa till musik. Samtidigt som 

det på vissa fritidshem framkommer mer utvecklat tillvaratagande på elevernas intresse 

och hur lärarna lyckas fånga elevernas intresse när det framkommer önskemål från 

elevernas sida. 

 

Resultatet visar att det inte finns någon avsaknad av elevintresse, snarare tvärtom. Flera 

av informanterna uttrycker att eleverna kommer med ideér och önskemål som 

exempelvis karaoke, mima till musik, dansa och liknande. 

Anna berättar om ett demokratiskt förhållningssätt som hennes fritidshem har kring 

disco som arrangeras. Eleverna har fritt val att kunna önska låtar till discot som sedan 

läggs in i en spellista och som kommer spelas på discot, detta för att elever ska lära sig 

acceptera olikheter och att det inte ska förekomma klagomål kring olika låtar. Det är 

eleverna som valt låtarna och de har alla haft möjligheten att välja. Den låt de valt 

kommer spelas på discot och således får eleverna acceptera även låtar som de själva 

möjligtvis inte väljer. Studien menar att ett liknande förhållningssätt som Anna berättar 

om kan vara av vikt för huruvida elever tar till sig ny musik vilket kan leda till ett 

utvecklat identitetsskapande. Eleverna lär sig ta ansvar för ett eget val av musik, vara 

demokratiska och acceptera kamraters val samt att de finns möjlighet att de faktiskt 

utsätts för musik de aldrig tidigare hört, något som även finns i läroplanen för 

fritidshemmet (Skolverket, 2018a). 

 

I studiens intervjusvar kan vi finna utvecklat arbete med hur lärarna tar tillvara på 

elevernas intresse som är intressant. Lärare som arrangerar så elever får starta band 

genom att ta hjälp av kollegiet som har goda kunskaper om musicerande ser studien 

som en tillämpad och utvecklad form av arbete kring musik i fritidshem vilket kan leda 

till ett utökat intresse hos eleverna. Kim berättar om en kollega som benämns som 

duktig på gitarr, detta har lett till att deras fritidshem kan arbeta med bandformering och 

instrumentkurser, vilket datan visar inte är vanliga arbetssätt ute i verksamheterna i 

övrigt. Anna och Ulrika berättar om ukulele och gitarr-kurser, vilket även det är väl 

utvecklat arbete kring musik i fritidshem. Detta kan i jämförelse med Robin och 

Johannas berättelser om uppträdande och att aktivt ses som ett mer utvecklat arbete 

kring musik. Däremot hävdar studien att det arbete som lärarna lägger ned på att fånga 

elevernas intresse kring musik enbart kan ses ur en positiv aspekt. I datan syns det att 

samtliga informanter gör ett arbete med att fånga elevernas intresse, samt det tar sig 

uttryck på flera olika sätt, vilket inte betyder att vissa lärare arbetar på ett bättre sätt än 

andra lärare, men det finns däremot lärare som har större, mer utvecklade och 

avancerade aktiviteter.  
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7.4 Vilka problem/svårigheter ser lärare i arbetet med musik i 
fritidshem 

  

Flera av informanterna i studien uttrycker att en av de största svårigheterna med arbetet 

med musik är att eleverna lyssnar på musik som innehåller svordomar, andra mindre 

passande ord eller har texter som inte är lämpliga för de åldrar lärarna har i elevgruppen. 

En av informanterna lyfter att hon inte vill ta bort för mycket av den musik eleverna 

lyssnar på och det är ett dilemma att veta var den gränsen går, men genom att inte 

ifrågasätta texterna indirekt accepteras ett språkbruk eleverna emellan som inte är okej. 

En annan informant beskriver att de gått från att inte spela låtar som innehåller 

svordomar, till att spela låtar med inte alltför mycket svordomar. Hellgren (2011) 

beskriver att musik är lättillgängligt i dagens samhälle och den finns överallt, eleverna 

kan lätt hitta musik de tycker är spännande på internet. Då det är ett ämne som flera av 

informanterna lyfter kan det ses som ett större problem och arbetet med att prata om 

musikens texter kan fungera väl i fritidshemmets värdegrundsarbete som utgår från 

läroplanen och skrivningarna kring alla människors lika värde (Skolverket, 2018).  

 

Det har framkommit olika typer av arbetssätt att föra diskussion kring elevers 

musicerande och musiklyssnande. Bergman (2009) beskriver olika sätt att förhålla sig 

till musik och de olika typerna av musik eleverna möter i sin vardag. Vidare belyser 

Bergman (2009) vikten av de olika funktioner musiken kan ha för att påverka eleven. 

Flera av informanterna brukar diskutera musik och textens innebörd. Ett sådant samtal 

är avgörande för eleverna att skapa sig en förståelse och ett bredare musikintresse. I 

linje med Bergman (2009) synliggör Ulrika tydligt hur det går att ha ett aktivt 

förhållningssätt gentemot elevers musikaliska preferenser. Just detta arbetet med att 

samtala med eleverna kring texters betydelse är av stor vikt. Att prata om texter och vad 

de betyder är betydelsefullt ur den aspekten att eleverna blir medvetna om vad det är de 

sjunger på, vare sig det är positiva eller negativa texter. Det kan även betyda att 

eleverna får en djupare förståelse för texter och musikens påverkan och kan öka deras 

musikaliska intresse. Hellgren (2011) beskriver detta som hur individen föreställer 

musiken har stor påverkan på att skapa individens musikaliska identitet. 

 

En annan svårighet informanterna lyfter är det att det kan bli högljutt eller för höga 

ljudvolymer när eleverna själva ska spela musik, vare sig det är med instrument eller 

iPads och datorer. Det är risk att eleverna skadar sin och andras hörsel. Om lärarna i de 

fallen pratar med eleverna om hörselvård och förklarar för dem vad som händer vid för 

höga ljudvolymer kan eleverna få en förståelse för riskerna och bli mer måna om att 

kontrollera volymen innan de börjar spela musik. Detta är något som ingår i 

musikundervisningen i skolan men eleverna kan behöva påminnas om det även i 

fritidshemmet. 

 

Elever som är blyga inför varandra eller som inte vågar eller vill vara med i musikaliska 

aktiviteter är ytterligare ett problem som lyfts i studien. Hellgren (2011) menar för att 

kunna arbeta med musik gäller det att lärarna kan tillgodose de preferenser som 

eleverna har i sitt musikintresse. När det gäller de elever som inte vill vara med i 

musikaktiviteter kan det handla om att aktiviteten inte fångar deras intresse eller att den 

inte känns utmanande och kul. Eleverna behöver känna sig utmanade och möta 

aktiviteter som ligger steget före, men inte för långt fram ifrån elevernas nuvarande 

punkt i utvecklingen (Hwang och Nilsson, 2011). Hellgren (2011) menar att eleverna 

behöver möta olika typer av musicerande och musik för att väcka deras intresse, ett 

intresse eller lust för musik kan inte uppstå tomma intet. De informanter som beskriver 



  
 

31 

att eleverna inte vill vara med saknar musikutbildning och det finns en risk att den 

musik de presenterar ofta blir densamma eller att den utgår från var läraren tror att 

eleverna befinner sig i sin utveckling. Det går inte att fortsätta med samma typ av 

aktiviteter som eleverna mötte under sina tidiga år på fritids och tro att de ska ha kvar 

samma intressenivå när eleverna blir äldre och utvecklas.   

 

De blyga eleverna måste få möta musiken på sina egna villkor, det går inte att tvinga in 

eleverna i aktiviteter. Alla aktiviteter passar inte alla, alla elever vill inte uppträda eller 

visa upp vad de skapat eller gjort. Det går inte heller att bara låta det bero, men genom 

att prata med de blyga eleverna och hjälpa dem hitta en egen ingång i någon form av 

musik kan deras självförtroende växa och de kan våga vara delaktiga om det sker på 

deras egna villkor.  

 

7.5 Hur musik kan utvecklas i fritidshemmen. 

 

I informanternas svar framkom flera områden kring hur musikundervisningen kan 

utvecklas eller bli bättre än den redan är. Synen på musikundervisning skiljer sig mellan 

informanterna då de har olika ingång i musikämnet och de informanter som inte arbetat 

så mycket med musik menar att de skulle vilja arbeta mer med musik än de gör 

idag.  Resultatet visar att det finns tre områden kring hur musikundervisningen kan 

utvecklas; det arbetas generellt för lite med musik, det finns svårigheter kring material 

och hjälpmedel och när den som kan musik inte finns på plats blir det ingen musik i 

fritidshemmet.  

 

När det handlar om dessa svårigheter informanterna lyfter är de alla något som går att 

åtgärda med kompetensutveckling av all personal i fritidshemmet. Det kan inte vara så 

att ett fritidshem som saknar personal som har utbildning i musik eller intresse inte har 

någon form av planerade musikaktiviteter. När hela arbetslaget är inblandade i 

planerandet av aktiviteter blir det lättare att genomföra dem även om någon av lärarna 

saknas. Ehrlin (2014) beskriver att om rektorerna vill se ett ökat musicerande måste de 

vidareutbilda sin personal. Det innebär även att rektorerna måste se vikten av att ha 

musik som ett återkommande inslag i verksamheten. Eleverna har ofta intresse, det visar 

datan men kunskapen hos personalen saknas till genomförande av utvecklade och mer 

komplicerade musikaktiviteter. De lärare som anser de inte behärskar de tekniska 

hjälpmedel som finns behöver få möjlighet att lära sig använda dessa på ett sätt som gör 

att de behärskar dem i den dagliga verksamheten. Elevernas möjlighet att tillskansa sig 

musik ska inte falla på att läraren inte kan de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. 

Att bli förtrogen med sociokulturella redskap, att appropriera med stöd av sin tidigare 

kunskap som Säljö (2000) beskriver är något som även gäller lärare i fritidshem.  

 

Flera av fritidshemmen beskriver att de inte har musikmaterial framme utan eleverna får 

be om det när de vill använda det. Det kan vara förknippat med att musik inte är en del 

av den dagliga verksamheten och ses som något som vissa av informanterna gör endast 

vid elevintresse. På de fritidshemmen måste lärarna beakta läroplanen och det centrala 

innehåll som ska styra verksamheten, eleverna ska få möta olika estetiska 

uttrycksformer och använda digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck 

(Skolverket, 2018). Görs inte detta lever fritidshemmet inte upp till Skolverkets mål. 

Genom att presentera olika former av musikskapande, både analogt och digitalt får 

eleverna möta olika typer av musicerande och deras intresse väcks. Hellgren (2011) 

menar att för att skapa ett intresse behöver eleverna möta det som det kan tänkas bli 
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intresserade av. Därför behöver lärare i fritidshem som inte är specialiserade i ämnet, 

precis som Ehrlin (2014) beskriver fortbildning inom musik för att de ska kunna skapa 

en musikverksamhet som utvecklar både dem och eleverna. 
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8. Slutsats 
Samtliga lärare i studien är positiva till musik och ser det som ett viktigt inslag i 

undervisningen i fritidshemmet. Det är däremot olika hur det tar sig uttryck på de olika 

fritidshemmen. Alla fritidshemmen i studien arbetar med musik på något sätt, men det 

som skiljer dem åt är hur det arbetet ser ut. Där lärarna har kunskaper i hur de ska 

undervisa i musik är musikaktiviteterna mer utvecklade och avancerade och lärarna vet 

varför de genomför de aktiviteter de valt. Det finns planering och underlag inför nya 

aktiviteter. På de fritidshem där lärarna saknar musikbakgrund planeras det däremot inte 

särskilt för musikaktiviteter utan de sker när eleverna specifikt ber om det. Flera 

faktorer påverkar hur lärare använder musik i fritidshemmen, den största faktorn som 

märks i studien är lärarnas eget intresse och bakgrund. Lärarna har god insikt i elevernas 

musikintresse men det tar sig som tidigare nämnt i olika uttryck på de olika 

fritidshemmen. Att det skiljer sig åt mellan fritidshemmen utifrån lärarnas förkunskaper 

och utbildningsnivå/inriktning är naturligt, en lärare med ett uttryckt stort musikintresse 

i kombination med musikalisk utbildning arbetar mer aktivt med ämnet än en som har ej 

har likvärdig utbildning. Det går att se det som skolinspektionen (2011) tar upp i det 

insamlade materialet, musik används som något i bakgrunden till lekar och andra 

aktiviteter, men på i vissa av informanternas svar ser vi den utvecklingen som 

skolinspektionen pekar på som utvecklad. Vi menar däremot att det finns någon form av 

musikaliskt arbete på samtliga fritidshem de intervjuade lärarna arbetar på, vissa ser 

problem och svårigheter i arbetet medan andra lärare har svårt att finna specifika 

anledningar som gör musik svårt.  

 

En progression och en utveckling kring arbetet med musik i fritidshem bör ske för att 

elever ska tillskansa sig vidare kunskap och utvecklas som individer. Bergman (2009) 

beskriver att musik är en stor del i barns identitetsskapande, även i läroplanen 

(Skolverket, 2018a) står det att musik kan påverka individens identitetsutveckling.  I det 

insamlade datamaterialet går det att finna exemplariska aktiviteter som kan appliceras i 

fritidsverksamheter i hela Sverige. Att aktivt bedriva tematiska arbeten som 

musikskapande genom digitala verktyg är ett ypperligt exempel på hur elever får skapa 

musik och genom egenintresse kunna forma sitt slutresultat på en musikalisk produkt. 

Ett sådant arbete kräver dock en musikalisk medvetenhet och förståelse från läraren, och 

vi ser inte det som någon slump att det är Mika som arbetar med detta område, med 

tanke på hans bakgrund inom musikproduktion.  

För att utveckla musik i fritidshem behövs det kunskap, intresse och resurser, om ett 

fritidshem har som ambition att följa målen och syftet i läroplanen (Skolverket, 2018a) 

går det att klara sig på det spontana musicerandet och möjligheten att erbjuda eleverna 

små aktiviteter från tid till tid. Däremot för att kunna utveckla och ge musik en större 

plats i fritidshemmet menar vi att lärarna behöver utveckla en kompetens kring antingen 

instrumentkunskap eller det som benämns som digitala hjälpmedel. iPad, datorer och 

liknande verktyg är en stor del i elevers vardag i dagens samhälle och att kombinera 

musikämnet med detta är av stor vikt för att fånga elevers intresse men även hjälpa dem 

att förstå vad musik är och att det inte enbart behöver vara sång eller spela på ett analogt 

instrument, som ofta kräver lång och hård träning för att uppnå faktiska resultat. Studien 

menar i linje med Ehrlin (2014) därför att det är viktigt att lärare får möjligheten att 

vidareutbilda sig inom musik för att kunna utveckla ett ökat arbete med ämnet i 

fritidsverksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor och syfte 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien avser att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver det pedagogiska 

arbete som sker via musik. Studien kommer att undersöka hur musik i fritidshemmet 

kan användas som ett pedagogisk verktyg och då bidra till en utökad meningsfull fritid 

och ett meningsfullt lärande. 

  

-    Hur uppfattar lärare i fritidshem att musik kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg? 

-    Vilka faktorer påverkar hur lärare använder musik i fritidshemmet? 

-    Vad har lärare i fritidshem för insikt i elevernas musikintresse? 

-    Vilka problem/svårigheter ser lärare i arbetet med musik i fritidshemmet? 

 

 

Förslag till frågor:  

 

Musik på fritidshemmet 

1.  Kan du berätta hur ni arbetar med musik på ert fritidshem? 

2.   Vad är fördelar med att arbeta med musik på fritidshem enligt dig? 

a.    Kan du ge exempel. 

3.   Vilka material använder du när du arbetar med musik på fritidshemmet? 

a.       Kan du ge något exempel? 

4.  Hur får eleverna tillgång till musikmaterial i verksamheten? 

5.  Vad gör du när du ser att eleverna spontant visar intresse för musik på 

fritidshemmet? 

6.  Finns det några tillfällen när eleverna är extra intresserade av musik? Berätta lite 

mer. 

7.   Finns det några nackdelar med att arbeta med musik? Om ja, kan du ge exempel? 

 

Information kring pedagogen 

Hur länge har du arbetat på ditt fritidshem? 

Har du erfarenhet från något annat fritidshem innan du började arbeta här? 

Har du en pedagogisk utbildning? Om ja, vilken då? 

Har du en annan utbildning förutom lärarutbildning? Till exempel fortbildning inom 

musik eller andra utbildningar? 

Vilken musik föredrar du att lyssna på? 

Ålder? 

 

 


