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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att studera populärmusikens påverkan och dess betydelse för elevers 

identitetsskapande och hur pedagoger kan främja elevernas intresse för musik i en 

fritidsverksamhet. Metoden bygger på gruppintervjuer och de har bearbetats kvalitativt. 

Gruppintervjuerna genomfördes med sammanlagt 12 elever som fördelades på två 

grupper, med sex deltagare i varje grupp. Eleverna tillhörde samma fritidshem och de gick 

i årskurs 3. De resultat som visade sig i undersökningen är att eleverna var mycket 

medvetna om vad som är populärt och inte populärt. Eleverna var också medvetna om att 

de lär sig mycket genom musiken. De menar exempelvis att de lär sig engelska genom 

texter, de lär sig olika toner och de lär sig uttrycka olika känslor genom musik. Studiens 

resultat visar därmed att musiken har en variationsrik lärandepotential, vilket 

fritidshemmet kan använda sig av genom musikrelaterade aktiviteter. Genom att utgå från 

elevernas intresse ökar också förutsättningar för en högre måluppfyllelse gällande 

möjligheter till identitetsskapande genom att få testa olika roller inom populärmusiken 

och vidare kan det föras medvetandegörande samtal tillsammans med personalen som har 

koppling till normer och värden.  

 

Nyckelord: Populärmusik, populärkultur, Fritidshemmet, Fritidspedagog, utveckling av 

identitetsskapande  
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1 INTRODUKTION 

I vårt arbete så har vi valt att göra vår undersökning om vad populärmusiken har för 

betydelse för elevernas identitetsskapande och vad eleverna lär sig genom 

populärmusiken. Det är en problematik som också Skolverket (2011) belyser i en 

rapport genom att koppla detta till värdegrundsuppdraget där det betonas att vi ska 

främja elevers intresseområden samt deras identitetsutveckling. Populärkultur är en 

väldigt stor del av våra liv och precis som Lindgren (2009) skriver har vi populärkultur 

runt omkring oss och med oss hela tiden. Populärkulturen är något som alla kan 

identifiera sig med, den är med oss i vår vardag genom exempelvis all massmedia som 

producerar ut nya produkter genom reklam och även där det senaste finns inom 

populärmusiken. Med tanke på att vi har populärkulturen omkring oss hela tiden i 

samhället, så är eleverna säkert mycket väl medvetna om vad som är ”inne” och det är 

intressant att se hur de förhåller sig till detta. Vi har ett enormt media påslag som visar 

vad som är både populärt samt mindre inom musikvärlden. Eleverna tar ofta till sig 

olika saker inom den musik som de gillar. En del kan välja att ha stora idoler som 

exempelvis Hannah Montana eller Miley Cyrus, som hon egentligen heter, och Justin 

Bieber. Oftast så vill de kanske också vara som sina idoler, både när det gäller kläder, 

utseende och sättet att vara på. Vilket sätt kan detta påverka elevernas 

identitetsutveckling? 

Frågeställningen ovan innebär därmed att vi i vår studie ska undersöka på vad för sätt 

samt hur elevers identitetsutveckling påverkas av populärmusiken. Vidare väljer vi att 

efterfråga elevernas perspektiv gällande detta genom gruppintervjuer, vilket vi ser som 

en spännande och intressant utmaning. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden har vi valt att belysa relevanta aspekter som har koppling till vår 

undersökning och det är musikens betydelse för oss människor, hur barnskultur kan 

användas på fritidshemmets, musikens påverkan gällande identitetsskapande, 

betydelsen av relations- och musikskapande samt slutligen populärmusik på 

fritidshemmet. 

2.1 Musik och dess kultur 

I det här avsnittet redogör vi för studier med koppling till musikens betydelse för oss 

människor och dess inverkan samt innebörden av populärmusik. 

Winsnes (1974) berättar att barn i alla åldrar utsätts för musik i massor genom radio 

och TV, ett stående inslag i barnens miljö. Ofta är det de vuxna som bestämmer och 

utser musiken. På så sätt påverkar de vuxna barnens musikintresse utan att de själva är 

medvetna om detta. Kvaliten på musiken skiftar väldigt mycket och då är det viktigt 

att föräldrar och lärare har klart för sig, vilket inflytande och påverkan de har på 

barnen. Musik finns hos barnen hela tiden och uppöver örat. Det kan finnas som 

bakgrundsmusik i lek, vid måltider och läxläsning och vid många andra tillfällen. När 

vi som lärare ska arbeta med barn och musik är det av stor betydelse att vi siktar mot 

att få fram något hos barnen själva och att det musikaliska hos barnen utvecklas i en 

stimulerande miljö där det finns tillgång till inlevelse och aktivt skapande. 

Sandberg (1996) skriver att musiken kan ses i två perspektiv i dess sammanhang. Det 

första är i de sammanhang som finns i musiken och det andra de sammanhang som 

musiken finns i. Det första perspektivets innebörd handlar om musikens struktur och 

process. Det andra perspektivet menas med hur musiken berör de kulturella och sociala 

sammanhang. Dessa två olika perspektiv är viktiga för lärarnas del att förstå med 

koppling till musiken betydelse i vårt samhälle samt hur detta påverkar oss människor. 

Författaren menar vidare att musiken är i ständig rörelse, den står aldrig still. När vi 

ser musiken ihop med dans, drama och film så ser vi det som en händelsekonst, den 

tidsliga och rumsliga skepnaden är det konstnärliga uttrycket. Känslor och uttryck 

förmedlas därmed till oss människor genom det musikaliska. 

Lilliestam (2009) skriver att populärmusik är ett begrepp som många forskare har svårt 

att definiera vad det egentligen innebär. Vi kan inte bara säga att musiken är populär 

och omtyckt av många människor. Hon försöker dock redogöra för fyra olika 

definitoner. Den första är normativ och den menar att populärmusik är en dålig sorts 

musik. Den negativa menar att populärmusik är populär musik och ingenting annat. 

Den tredje kallas för sociologisk, eftersom populärmusik tillhör en speciell grupp, där 

alla i gruppen gillar musiken. Den sista är teknologisk definition och menas att 

populärmusiken sprids genom olika massmedier eller en massmarknad. Författaren 

menar dock att det finns många fler olika definitioner av populärmusik. Det är svårt 

att få ett fast begrepp som kan förklara populärmusik eftersom begreppen konst och 

populärmusik är så sammansvetsande med varandra och att det är en musik som 

ständigt förändras och utvecklas.  

Tony Bennet (1980) skriver att begreppet i stort sett är värdelöst. Han menar att 

begreppet populärkultur är förvirrande och har motsägande innebörder, vilket leder till 

att det kan analyseras in i mängder av teoretiska återvändsgränder. Begreppet blir 

underglidande av att de blandar relationer till andra typer av kulturbegrepp. Kultur 

definieras inte som en rad uppsättningar av saker som böcker, filmer, och serier, utan 
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som en uppsättning praktiker och en process där betydelser skapas. Processen kan 

inträffa på många olika platser och olika nivåer i det sociala livet, enligt författaren. 

 

Populärkulturen kan därmed enligt Lindgren (2009) upplevas som en uppsättning av 

olika meningsskapande praktiker och bidrar med sin mening genom hur vi använder 

den, eller inkluderar den i vår vardag. Saker får också mening genom vilka ord vi 

använder oss av, hur vi berättar om dem, vilka värderingar vi har om dem, och hur vi 

grupperar dem. 

 

 ”Mening är vad som ger oss en känsla av vilka vi är och var vi hör hemma, dvs. 

känslan av identitet.” (Lindgren, 2009,sid.29) 

 

2.2 Kultur på fritidshemmet  

I det här avsnittet kommer begreppet barnkultur förklaras och även visa på hur det 

används inom fritidshemmet. 

Sparrman (2002) Förklarar att när man använder sig av begreppet barnkultur så 

definiera man oftast de med den samhällsstödda kulturen, det vill säga den som har 

skapats av de vuxna för barnen. När man talar om barns kultur så menar man att det är 

sociala handlingar som barnen utför inom ramen för det fria utrymmet som de skapat 

inom de sociala intuitioner som exempelvis familj, fritid, skola och fritidshem. Att 

studera barns kultur på fritidshemmet kan vara enklare eftersom man tydligare kan se 

barnen som aktörer i olika sammanhang än i klassrummet. Barnen på fritidshemmet är 

oftast mer delaktiga i olika sorters projekt som övervägande är barninitierande.  

Sundin (1988) skriver att kulturbegreppet har olika sorters innebörder. Kultur hör 

samman med våra livsformer och olika värderingar samt normer som vi har övertagit 

i en viss folkgrupp. I folkgruppen så använder man sig av kommunikationer som 

skapar ett kollektivt medvetande samt ett band mellan generationer. Detta kallas även 

för antropologiska kulturbegreppet. Men den vanligaste termen man använder är det 

estetiska kulturbegreppet, det är då mer riktat mot kulturen till de olika konsterna och 

har då oftast en normativ innebörd. Detta innebär att de ställs vissa krav som måste 

uppfyllas för att kunna tala om själva kulturen, de tilldelas då också olika värden. Ett 

annat begrepp som författaren också tar upp är masskulturen. Masskulturen kan man 

anse vara ett underbegrepp till själva kulturbegreppet, likaså barn kultur. Även de två 

underbegreppen har en väldigt begränsad betydelse, man kan säga att de aktiviteter 

och produkter som vuxna använder sig av, som riktar sig direkt till barn, en kultur för 

barn. När man gör något ihop med barnen, eller aktiviteter som växer fram av barnen 

själva, så kallar man det för kultur av barn.  
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2.3 Media 

I det här avsnittet redogör vi för olika studier med koppling till hur media och musik 

påverkar elevers identitetsskapande. Studierna gäller något de yngre elever men 

övervägande ungdomar. 

2.3.1 Allmänt om media  

Sundin (1984) beskriver lite om massmedias påverkan på barn och hur den ger en 

kvantitativ och kvalitativ förändring på barnens musikupplevelser och nämner 

mestadels det massmedia som är i TV och radio. Socialisationsprocessen brukar ske 

mellan barn och vuxna, men med TV så minskar den processen eftersom TV förmedlar 

idoler och ideal till barnen. Socialisationsprocessen mellan barn och vuxna ger barnen 

förklaringar varför man inte får göra vissa saker. De vuxna kan också lugna ner barnen 

om de blir rädda för någonting. Däremot Tv-mediet arbetar på ett annat sätt. Det blir 

mer en envägskommunikation mellan barn och TV och då kan reaktionerna från 

barnen inte återföras till aktören och detta leder till att barnen lär sig genom att imitera 

och identifiera sig.  

Ericsson (2011) menar att massmedia riktar sig mycket till ungdomar eftersom de ses 

som en viktig kommersiell kraft. Detta leder till att ungdomarna blir viktiga deltagare 

i produktion, konsumtion och distribution genom exempelvis musikvideo och musik. 

En utveckling som har skett inom media på senare år är att det har skapats en större 

tillgång gällande olika musikgenrer. För att få en trovärdig helhet på musiken så gäller 

det att varje del är mycket välgjord. Exempelvis som att instrumenten passar ihop med 

musikstycket, attityden och kläderna samt texten i musikvideon, allt för att kunna 

fånga upp ungdomarna. Liknande aspekter belyser Lindgren (2009) som att 

populärkulturen innefattar både konsumentvaror och mode, men även film, musik och 

mycket annat. 

2.3.2 Inflytande på identitetsskapande  
Ruud (1997) skriver om hur identiteten utspelar sig i elevernas idoler. Genom att 

lyssna och se på sina idoler, så bildar de sig också sin identitet. Idolen har en speciell 

stil i sitt utseende och en viss sorts musikstil. Media har inte så stor påverkan på 

individers identitet utan det är mer hur de iscensätter sina artister, hur de fantisera upp 

dem i sin ”lek”. Detta kallas den sociala puberteten eftersom det har betydelse för 

individernas lekande i de roller som förekommer i leken. Musik betraktas därmed som 

en estetisk aktivitet där individerna testar på musikens olika stilar med koppling till 

den roll den har i vald aktivitet. Eleverna testar olika roller som sedan kan spegla av 

sig i deras identitet. 

Sparrman (2002) har också gjort olika studier som dels berör barns idoler. Hon har 

tagit reda på hur och till vad barnen använder sig av sina idoler. I en av studierna när 

hon besökte ett fritidshem hade många barn Spice Girls som sina idoler. Det visade 

sig hur några av tjejerna försökte efterlikna idolerna utseendemässigt med kläder och 

smink. Genom att barnen försöker sig på att efterlikna sina idoler, så provar de på olika 

identiteter, både sina egna och artisternas. För att kunna efterlikna sina idoler krävs det 

också att man har kunskaper om dessa, genom att exempelvis se musikvideo och 

studera hur de klär sig, rör sig och sjunger. Efter det kan barnen sedan efterlikna sina 

idoler genom att klä ut sig och spela in egna musikvideo för att ”vara sin idol”.  

Lilliestam (2009) gör en historisk översikt och menar att det människan tidigare 

kallade ljud är idag musik. Musiken utvecklas ständigt och den har olika funktioner 
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och betydelser i vårt dagliga liv och nu har vi nog svårt att ens tänka oss vissa 

situationer utan musik. Men musiken har nog fått en större betydelse för de som vuxit 

upp under de senaste decennierna. Musiken förknippas exempelvis med ideologier 

med koppling till olika identiteter. Musiken man väljer att lyssna på kan oftast leda till 

en känsla av samhörighet. Ibland lyssna vi på musik för vi känner oss glada eller 

kanske ledsna, vilket leder till att vi väljer musik som påminner om den känsla som 

man känner för stunden. Tar till sig sådan musik som man gillar medan man tar avstånd 

för musik som individen inte själv gillar. Musiken hjälper oss att ta reda på vem jag 

är, vad jag tror på och vad jag vill vara. Musiken hjälper oss också att uttrycka oss i 

olika sammanhang exempelvis vad vi står för och vad vi vill få sagt samt hur vi känner 

oss. Musiken har på så sätt en stor betydelse för individens sociala utveckling, genom 

att den kan skapa olika grupper, där individer med samma musikintresse träffas och 

umgås. 

Ericsson och Lindgren (2011) skriver att musiken har en betydelse för ungdomars 

identitetsskapande. Det har bland annat visat sig att ungdomar har användning av olika 

musikgenrer, då de uttrycker sig känslomässigt genom att lyssna på musiken. Detta 

påverkar deras skapande av deras egen personlighetsutveckling. Författarna belyser 

begreppet egologo, som handlar om ungdomars effektiva och målmedvetna 

användning av de olika förmågor som musiken producera ut via exempelvis 

musikvideo. Musik ses som en stor möjlighetsarena att undersöka och testa på olika 

personligheter samt hitta sin identitet, det vill säga sin egologo.  

 

2.4 Socialt relations- och musikskapande 

I det här avsnittet belyser vi hur musiken har en viktig funktion när det gäller skapande 

av goda sociala relationer och allmänt välmående för lärande och utveckling. 

2.4.1 Relationsskapande  

Ruud (2005) redogör för nyttan av musik inom olika terapier. Musiken kan exempelvis 

hjälpa oss människor med att bli mer avslappnade och ta itu med våra olika sorters 

känslor. Musiken tillför oss ny energi, kan skapa fantasier och olika minnen kan väckas 

till liv genom olika sorters musik, det vill säga att vi associerar olika minnen ihop med 

musiken. Musiken ger oss därmed olika sätt att uttrycka sig på, samt skapa sociala 

relationer till andra människor. Musiken kan leda till att ungdomar genom exempelvis 

en viss musik kan känna sig mer coola och de har även möjlighet att känna igen sig 

själva i musiken. Alla våra kulturella grupper använder sig av musik i dans och gympa, 

där rytmen spelar stor roll i musiken. Musiken visar sig därmed kunna ge människor 

bekräftelse, trygghet och upplevelse. 

Fast (2007) skriver att det inte är genom föräldrarna som barn får information om nya 

tillbehör till leksaker utan det tar barnen reda på själv genom leksakskataloger eller 

reklambroschyrer. De får även information av varandra och på så sätt blir 

kamratgruppen en viktig del, då de vet vilka som har samma intressen som en själv. 

Att ha vissa leksaker kan skapa en status inom kamratgruppen. Författaren menar att 

även föräldrar och syskon har en stor påverkan på barnens kontakt med populärkultur, 

men betonar att det dock är fascinerande att barn själva kan skapa en egen kultur. En 

kultur där de lär och informerar varandra utan att föräldrarna är medvetna om detta.   
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2.4.2 Socialt lärande och växande 

Karlsson (1985) berättar att barnets musikskapande minskar vid 6-årsåldern och 

genom detta får lärare och kamrater en mycket större betydelse. Vid den här tiden 

börjar det bli viktigt att lära sig om vad som är ”rätt” och ”fel”, då lekarna, 

kroppsspråket, gesterna som barnet används sig av tidigare börjar bli ”barnsliga”. Här 

ökar även kamrattrycket. För att barnen inte ska känna sig utanför måste de nu känna 

till vissa tv-program, filmer och musik. Under mellanstadiet blir inflytandet av 

kamrater ytterligare mer betydelsefull, då tonårskulturen utvecklas under 

pubertetsåren. Kamraterna eller ”gänget”, som författaren väljer att kalla det, blir 

viktigare än familjen och identitetsobjekten blir en viktig sak. Det ska vara rätta kläder, 

det rätta snacket och språket, de rätta skivorna, filmerna och danserna. För barnen 

under den här tiden i skolan handlar det om status inför andra och sökandet efter sin 

egen identitet. 

Ruud (2002) belyser musikterapins möjligheter att stärka individens självkänsla och 

självförtroende genom att erbjuda musikupplevelser, motiverande sånger och att 

använda specialbyggda instrument. Identitet inte är något vi människor skapar hela 

tiden, hela livet ut. Musiken tycks ha gynnsamma effekter när det gäller att utveckla 

vår självuppfattning eftersom olika musikupplevelser främjar individens förståelse av 

sig själv.   

Lundgren och Säljö (2010) tar upp den sociokulturella traditions inflytande och en del 

av detta är all ny media som har utvecklats och dess möjligheter som uppstår att lära 

sig nya kunskaper och färdigheter. De betonar det sociala samspelet och att deltagande 

i olika aktiviteter leder till att bli kommunikationen blir nyckeln till det lärandet som 

sker. Det sociokulturella perspektivet menar därmed att kunskap inte är något som 

överförs mellan människor, utan det är något som skapas mellan människor när de 

deltar i det sociala samspelet.  

 

2.5 Populärmusik i fritidshem och skola 

I det här avsnittet belyser vi hur musik kan användas i olika sammanhang och dess 

betydelse i pedagogisk verksamhet.  

2.5.1 Populärkultur i skolan 

Persson (2000) skriver om Disney och hur de har speciella budskap i sina filmer. Allt 

från rasismens historia, folkmord på amerikanska ursprungsinvånarna, den allmänt 

omfattande könsdiskrimineringen och demokratins kris. Författaren tycker att det här 

ska tas på största allvar och det är ett område för lärande och ifrågasättande.  

Pedagoger, föräldrar och kulturarbetare ska därmed vara insatta och ha kollat på 

Disneys filmer, så att man i skolan kan behandla dessa budskap och kritiskt analysera 

dessa. Ett angeläget och användbart kunskaps- och lärandeobjekt i skolan. Det skulle 

kunna erbjuda ny teoretisk struktur gällande hur man kritiskt kan studera hur populära 

massmediers kan forma barnkulturen. Att vi vuxna pratar och kritiskt granskar 

populärkultur tillsammans med barnen skapar ett underlag som gör att vi bättre förstår 

hur vi människor kan identifierar oss med dessa filmer och vi utvecklar också ett 

gemensamt och medvetet språk gällande detta. 
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2.5.2 Lärande som sker genom populärkulturen 

Nilsson (2002) belyser olika perspektiv, där individens lärande och skapande har en 

stor roll genom att bilda en helhet gällande allt vi har omkring oss. För att det ska bli 

denna helhet, så tar människan hjälp av olika verktyg som bestås av fysiska som 

psykologiska artefakter. När det gäller lärande inom de musikaliska så är det skapande, 

kreativitet, improvisation, spontanitet och perception som är samhöriga. Musikalitet 

anses vara ett sätt att skapa och återskapa samt uppleva musik på olika sätt. Genom att 

barnen leker så skapar de sig en meningsfullhet inom leken. Det som leks blir mer 

tydligt för barnen i de olika rollerna som används inom leken. Det är genom 

musikrelaterade lekar som de musikaliska skapande sätts samman, barnen använder 

sig därmed mycket av sin kreativitetsförmåga.  

Persson (2002) menar att barn lär sig genom att utsättas för olika former inom det 

populärkulturella, vilket medför ett nyare sätt att se på vad som betecknas vara lär- och 

skrivkunnig. Det är något som både pedagoger och kulturarbetare måste föra in i 

skolan, produktion av populära konstformer. Eleverna ska inte bara analysera 

framställningar av förmedlad populärkultur, utan eleverna ska också utveckla 

färdighet och teknik för att kunna framställa detta själva. Det betyder att eleverna 

borde få fler tillfällen att skapa film, musik och andra kulturella former på egen hand, 

för genom detta får eleverna större makt och insikt över kunskapsproduktionens 

villkor. Den önskan har en koppling till begreppet kod, som Sundin (1988) menar 

belyser ett regelsystem som bestämmer kopplingen mellan uttryck och innehåll. Barn 

utvecklar en kodförtrogenhet för en viss musik som de hör runt omkring sig, de lär sig 

känna igen själva musikens olika formler, det vill säga musikens regelsystem. Barnen 

har då förstått ”musikens betydelse”.  
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2.6 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenterar vi tre teoretiska utgångspunkter med tillhörande begrepp 

som har relevant koppling till vår studie och ansatsen att utgå från elevernas 

perspektiv. 

Vår första teoretiska utgångspunkt har vi hämtat från Lind och Åsén(1999) som 

beskriver olika infallsvinklar när det gäller att fånga upp elevers perspektiv. Vi har valt 

att använda oss av två infallsvinklar, då dessa kan bli användbara analysverktyg i vår 

bearbetning av intervjumaterialet. Det första teoretiska begreppet är perspektivtagande 

och positionering, vilket kan kopplas till hur eleverna genom beskrivande bilder från 

olika musikvideos lättare kan förmedla saker genom att dessa väcker känslor och 

tankar. Genom att eleverna får använda sig av bilder och visuella kommunikation kan 

vi i vår bearbetning av data lättare förstå elevernas perspektiv gällande musikens 

meningserbjudande. Elevernas perspektiv kan också förstås genom på vilket sätt de 

väljer att skapa sina bilder, alltså vilka bildperspektiv och koder de använder sig av i 

sina beskrivande bilder, där även olika igenkänningskoder spelar en viktig roll. Den 

andra infallsvinkeln som vi väljer är elevers perspektiv som minoritetsspråk. Utifrån 

samhällets bildkultur och visuella kommunikation skapar elevernas bilder ett 

minoritetsspråk. TV, film, musik, multimedia och foto är några av den visuella 

kommunikation som eleverna använder sig av i skapandet av deras bilder och 

meningserbjudande. Vi anser att detta är en relevant utgångspunkt eftersom eleverna i 

dagens samhälle har en enorm mängd massmedia runtom sig hela tiden och i vår studie 

vill vi undersöka vad för påverkan musiken har för våra elever och hur dess betydelse 

för elevers identitetsskapande.  

Vår andra teoretiska utgångspunkt är hämtad från Wennerberg (2001) som beskriver 

socialkonstruktivismen utifrån olika perspektiv. Ett av dem är socialkonstruktivismens 

syn i förhållandet till natur och kultur. Socialkonstruktivismen betonar både den 

fysiska världen och socialitet, att dessa sfärer av verkligheten existerar på olika sätt, 

men också förutsätter varandra. Vi anser att vår studie har en koppling till 

socialkonstruktivism, genom sitt intresse för musiken och det sociala samspelets 

betydelse.  

Den sista teoretiska utgångspunkten har en koppling till det sociokulturella 

perspektivet. Lundgren och Säljö (2010) menar att lärande och utveckling handlar 

mest om hur förmågor utvecklas hos människor, ett kulturellt förhållande till sin 

karaktär, exempelvis som att läsa, räkna, skriva, lösa problem och resonera abstrakt 

och så vidare. Med koppling till detta menar vi att även musiken går in i det här, då 

det innefattar att läsa texter, skriva texter och lösa de problem som kan uppstå i dans, 

sång och spela instrument. Olika redskap och verktyg för att förstå vår omvärld, samt 

agera i den och här är själva musiken ett redskap som får eleverna att uttrycka sina 

känslor och ta emot andras känslor. 
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3 SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka hur eleverna på olika sätt använder sig av 

populärkulturen inom musik och dess betydelse för hur detta kan påverka personligt 

identitetsskapande. 

3.1 Frågeställningar 

 Vad är det för olika betydelse som barnen tillskriver musiken? 

 Hur kan dessa kopplas till främjande av ett personligt identitetsskapande? 

 Vilka musikrelaterande aktiviteter i fritidshemmet kan möta och utmana 

elevernas intresse för populärkulturen? 
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4 METOD 
 

4.1 Val av metod 

I vår undersökning så har vi valt att använda oss av gruppintervju. Vi använder oss av 

en intervjuguide med olika frågeområden, se bilaga B. Genom att använda oss av 

metoden gruppintervju, så hoppas vi på att kunna få fram så mycket som möjligt av 

elevernas egna tankar kring populärmusiken. Vårt syfte utgår därmed från elevernas 

perspektiv gällande vad musiken har för betydelse för dem, samt hur musiken påverkar 

deras identitetsskapande. Wibeck (2010) skriver att gruppintervjumetoden är bra att 

använda när man vill få fram vad en grupp medlemmar har för tankar, åsikter och 

attityder, samt uppfattningar om ett visst område. Genom att använda sig av 

fokusgrupper så kan forskaren studera medlemmarnas beteende, exempel om det sker 

några sociala interaktioner, samt om det har någon påverkan på det som forskaren vill 

få fram i sin studie. Denna metod har också visats sig fungera mycket bra när man har 

gjort forskning som berör känsliga ämnesområden. En annan fördel med fokusgrupper 

är att det oftast kan vara någon deltagare som bryter isen och börjar prata. Vilket leder 

till att övriga deltagare vågar säga sina åsikter och hänger på den som började prata, 

samt börjar ställa egna frågor och börjar ifrågasätta varandra. Även de personer som 

är mer blyga av sig kan våga säga mer vad de tänker och tycker om ämnet, då man har 

mindre grupper betonar författaren. Detta känner vi är en orsak till att vi väljer denna 

metod, då det kan vara lättare för elever att få diskutera med varandra. Exempelvis om 

det är någon elev som är lite blyg av sig så kan det vara mycket skönare att kunna få 

prata i en liten grupp med personer som den känner. Eleverna i vår studie känner 

varandra för de går i samma klass.  

Några nackdelar som Wibeck (2010) tar upp gällande metoden fokusgrupper är att 

deltagarna under gruppintervju lätt kan komma ifrån det aktuella ämnet och att de då 

kan bli svårt att driva samtalet framåt. En annan synpunkt är att det kan uppstå 

konflikter inom gruppen, speciellt då gruppmedlemmarna kan ha starka åsikter och 

värderingar kring ämnet som ska ventileras. 

Innan vi genomförde vår gruppintervju så funderade vi över hur vi skulle gå till väga 

för att utforma grupperna på ett bra sätt och vad som kan vara svårt med denna metod. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) ställer sig frågan om man ska göra 

intervju i grupp eller enskilt. Allt beror på vad man vill få ut i intervjun. För att bara 

gå in på gruppintervjuer så nämner Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att 

man genom gruppintervju kan få se att barns svar skapar nya frågor och tankar hos 

varandra. De menar att barn påverkar varandra. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) betonar att barnen blir medvetna om sätt att tänka på, genom att de får andra 

barns tankar och funderingar. Det medför att barn får nya sätt att tänka. Något som 

man bör tänka på som pedagog och utför en gruppintervju är att få de blyga barnen att 

prata mer. Bjuda in dem i samtalet. Kanske behöver man tysta ner det pratglada barnet.  
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4.2 Urvalsgrupp 

Wibeck (2010) betonar att i sin planering inför att arbeta med fokusgrupperna, så är 

viktigt att tänka på hur många fokusgrupper studien ska ha, hur många som ska delta 

i varje fokusgrupp, ska man blanda ålder och kön och vad är syftet med det? Beroende 

på vad ens syfte är med att göra en fokusgrupp och vad man vill få fram, om man vill 

gå in mer på djupet på medlemmarnas synpunkter så ska man tänka på att göra 

fokusgrupper med mindre antal deltagare samt att ha intervjufrågor som inriktar sig 

mot ämnet. Planeringen inför fokusgrupper är den största och viktigaste delen av själva 

studieprocessen. Det är viktigt att fråga sig själv om det är till ens fördel att ha en 

strukturerad eller ostrukturerad variation av fokusgrupper med koppling till studiens 

frågeställningar. Utan en noggrann planering hur fokusgrupperna ska sättas ihop och 

vad man har för syfte, så kommer det bli fullständig kaos, det vill säga du uppfyller 

inte studiens syfte, menar författaren. 

 

Vi gjorde vår studie med 12 elever från årkurs 3 med både flickor och pojkar. Vilka i 

klassen som fick delta i vår gruppintervju valdes ut på det sättet att deras föräldrar var 

tvungna fylla i ett brev där dem tillät sitt barn vara delaktig i vår studie. De elever som 

inte fick godkännande från sina föräldrar kunde därmed inte delta i vår studie. När vi 

fått tillbaka breven, bildade vi grupperna efter de elever som fick delta. Vi valde att ha 

strukturerad fokusgrupp, då eleverna har samma ålder men vi blandade könen. Innan 

hade vi också strukturerat upp en intervjuguide som svarade upp mot vårt syfte, vilket 

gjorde att vi under tiden kunde hjälpa eleverna att hålla sig till den röda tråden.  

4.3 Genomförande av gruppintervju 

Det första vi gör när vi kommer fram till fritidshemmet är att gå igenom missivbreven, 

för att veta vilka elever vi får vara med i gruppintervjun. Det var 12 elever som fick 

vara med, fyra flickor och åtta pojkar. Vi delade in eleverna i två grupper med lika 

många flickor och pojkar i varje grupp. När eleverna väl kom till fritidshemmet tog vi 

med en av grupperna till ett rum som har några soffor och ett bord och sen sedan 

samma sak med nästa grupp.  

Vi börjar med att presentera oss och förklarar varför vi gör den här intervjun. Vi startar 

hela gruppintervjun genom att ställa första frågan och sedan fick eleverna börja 

samtala med oss. Vi ställde några följdfrågor under intervjun också. Ibland fick vi 

hjälpa till med att hålla eleverna på rätt spår, så att de inte började prata om andra 

saker. Upplägget på själva gruppintervjun genomfördes på samma sätt med båda 

grupperna. I båda grupperna var det någon elev som inte alls sa så mycket. För att få 

med deras åsikter vände vi oss direkt till dem, så att de också fick möjlighet att delge 

sina åsikter om ämnet med koppling till vår intervju.  

Wibeck (2010) tar upp olika sätt att dokumentera själva intervjun. En metod är att 

samla in data via ljudinspelning. En fördel med ljudinspelning är att deltagarna inte 

känner sig utpekade och vågar prata mer fritt. Om man skulle använda sig av 

videokamera så finns risken för att en del av deltagarna inte vågar vara lika delaktiga. 

En nackdel med ljudinspelning är att det kan vara svårt att tyda vem som säger vad. 

Ska man redovisa det i form av vem som säger vad, kan detta vara ett mindre bra sätt 

att använda sig av ljudinspelning. Vill man bara få fram vad denna grupp anser om ens 

ämne, så kan det däremot vara ett bra sätt att använda sig av ljudinspelning, menar 

författaren. Vi kände att det är lättare att spela in vad eleverna säger än att anteckna 
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ner det under tiden. Vi tycker även att det känns som att man kan gå miste om väldigt 

bra detaljer, vilket lätt inte uppfattas och tappas bort under tiden som man skriver. 

Efter att vi hade lyssnat några gånger på vår inspelning av gruppintervjuerna, så fick 

vi fram sex olika teman. Teman som vi märkte att eleverna återkom till vid olika 

tillfällen. Vi har i vår redovisningsdel valt att beskriva alla sex teman i en löpande text 

som enbart bygger på barnens egna utsagor. Efter varje tema gör vi en analys genom 

att vi kopplar till aspekter från vår bakgrund. 

4.4 Etik 

När det gäller de etiska forskningsprinciperna, så har vi valt att belysa hur vi anser att 

studien svarar upp de fyra principerna.  

 

 Informationskravet: I vårt missivbrev skrev vi tydligt fram vad vår 

undersökning skulle handla om och att det kommer ljudinspelas in via telefon. 

Vi var även tydliga med vilka rättigheter deltagarna har. I missivbrevet står det 

att deltagarna får avbryta gruppintervjun när de känner att de inte vill vara med 

längre. 

 

 Samtyckeskravet: Vår gruppintervju var riktad mot elever som gick årskurs 

3. Vi var noga med att få föräldrarnas påskrifter gällande att deras barn skulle 

få vara med och delta i vår gruppintervju. Även i samtyckeskravet ingår det att 

deltagarna själva får bestämma när de vill avbryta sin medverkan i 

gruppintervjun. Vi hade den turen att ingen elev ville avbryta sin medverkan.  

 

 Konfidentialitetskravet: I missivbrevet och som inledning av gruppintervjun, 

så förklarade vi väldigt tydligt att elevernas namn, ålder eller skola inte skulle 

finnas med i vår skriftliga dokumentation. 

 

 Nyttjandekravet: I inledningen förklarade vi också varför vi spelar in hela 

gruppintervjun och vad den skulle användas till. Vi var tydliga med att berätta 

att det bara var vi som skulle lyssna på det och så fort vi hade fått ner allt på 

papper skulle vi ta bort det inspelade materialet. 
 

4.5 Metoddiskussion 

Vi valde metoden gruppintervju för att eleverna själva skulle föra intressanta samtal 

om ämnet musik och dess meningserbjudande. Genom att vi hade en mall med 

stödfrågor, så underlättade det för oss och eleverna att hålla fast till ämnet, samt att vi 

ser att vi fick våra frågor besvarade. Wibeck (2010) tar upp mycket om 

gruppintervjuns både för- och nackdelar. Vi kan hålla med om att det kan vara svårt 

att få med alla eleverna i samtalet och det kan säkert även uppstå konflikter som hon 

tar upp. Men när vi nu tittar tillbaka på våra genomförda intervjuer, så anser vi att vi 

kunde motverka detta. Vi riktade oss till de elever som gärna stod tillbaka, så att de 

fick talutrymme och vi upplevde inga konflikter i gruppen. Vi känner att den valda 

metoden fungerade mycket bra, eftersom vi fick fram väldigt många intressanta 

aspekter som svarade upp mot studiens syfte. Något som var synd var att alla föräldrar 

inte svarade på vårt brev. Vi fick i alla fall fram ett bra material med de tolv eleverna 

men visst funderar vi över om vi hade fått ett rikare material med fler elever. Vi valde 

att inte ha med rubriken ”validitet”, då vi känner att vi inte har så mycket att skriva så 
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det skulle bära sig. Därför nämner vi lite kort om det här. Dem berättade väldigt 

mycket och gav oss en hel del av det som vår studie riktar sig emot. Därför anser vi att 

vår studie är trovärdig, fast det enbart var 12 som deltog. Vi kunde säkerligen fått en 

mer trovärdig studie med fler deltagare i gruppintervjun, men vi var nöjda med de svar 

vi fick och antalet deltagare.  De tolv barnen som fick delta var mycket positiva när vi 

kom och under själva gruppintervjun, så pratade de gladligen och förde olika 

diskussion med varandra samt med oss. När vi var klara med gruppintervjun, så fick 

vi höra kommentarer från barnen som att detta var roligt och detta var mycket roligare 

än vad de hade trott att det skulle vara. Detta tror vi tyder på att vi hade gjort noggranna 

förberedelser och tänkt igenom vad vi anser borde vara bästa sättet att gå tillväga på, 

vi var helt enkelt trygga i vår intervjuroll. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt redovisas de sex teman som vuxit fram under bearbetningen av de 

inspelade gruppintervjuerna. I slutet av varje tema som består av en löpande text 

utifrån barnens utsagor genomförs en analys som syftar till att synliggöra och belysa 

intressanta aspekter som svarar upp mot studiens syfte med hjälp av resultat från 

tidigare forskning i bakgrunden. 

5.1 Elevers tankar om artister och deras musik samt 
deras uttryck: 

Sean Banan har roliga låtar. Yohio ser konstig ut, har udda stil och fult hår, har 

tjejkläder. Många tyckte om Ace Wilder men inte så förtjusta i Sanna Nilssons bidrag 

till melodifestivalen. Många av eleverna pratade om artister och dess utseende att det 

inte ville eftersträva Yohio för han såg inte klok ut. En av eleverna skulle gärna vilja 

se ut som Sean Banan med alla hans ”bling bling” smycken och guldtänderna. 

Eleverna pratade om att Sean Banans musik var lämplig för barn i 10 års ålder, de 

trodde han riktade sig mot dem. Eleverna diskuterade kring melodifestivalen då dem 

ansåg att Ace Wilder skulle ha vunnit för hennes låt var mer poppigare och hade 

mycket mer dans samt show. Några av tjejerna ville vara som The Fooo för dem är 

snygga och dansar mycket bra. En av killarna ville vara som Oscar Zia för han är cool 

och har snyggt hår. En annan av killarna ville se ut som Mikael Jackson för att han är 

en bra artist med cool dans. En artist som man absolut inte vill vara som är Justin 

Bieber för att han tar för mycket droger och har suttit i fängelset på grund av det. Detta 

hade dem sett och hört via media. Några tyckte även att han inte gjorde så bra musik. 

Killarna nämnde att hans låtar blir mycket sämre när han gör dåliga saker. Men tjejerna 

menar på att hans låtar kommer fortfarande vara lika bra ändå fast han gjort dumma 

saker. En av tjejerna menade på att han blir bara mindre populär genom att göra dessa 

dåliga saker. Artisterna behöver inte vara snygga för att göra bra låtar. Det blir oftast 

så att man lyssnar på en viss musik bara för att den är populär, så blir den ännu mer 

populär genom att allt fler lyssnar på den. Till exempel om Sean Banan skulle bli 

mindre populär så skulle eleverna sluta lyssna på honom. För då är han ju inte lika 

inne längre.   

Med koppling till elevernas tankar ovan så menar Lillestam (2009) att man väljer också 

sådan musik som man själv gillar, den sortens musik eller artist man inte gillar tar man 

avstånd ifrån. Det märks tydligt i vår studie hur medvetna eleverna är när de pratar om 

artisterna och deras musik. De vet verkligen vad de vill lyssna på och även varför de 

inte vill lyssna på viss musik. Många av eleverna ansåg att Sean Banan och Markoolio 

hade roliga låttexter och det var den orsaken till varför de lyssnade på deras låtar. De 

menar att de blir glada av texterna och de roliga texterna lockar till skratt. Eleverna 

verkar förstå mycket mer av populärmusikens värld än vad vi vuxna kanske inser, som 

exempelvis när de nämner att Justin Bieber blivit mindre populär nu när han tagit 

droger och åkt in i fängelse. 
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5.2 Let´s Dance ett populärt program som inspirerar till 
mer dans 

Eleverna sa att de brukar dansa oftast på disco som vi har cirka en gång per termin. En 

del av dem bruka dansa hemma och en del har tidigare gått på dans. Många av eleverna 

nämnde flera gånger om pardans och pratade mycket om Let´s Dance. Let´s Dance har 

så fina danser och de har väldigt fina kläder på sig. Benjamin, som är en av deltagarna 

i Let´s Dance, är en stor favorit bland eleverna när dem pratade om Let´s Dance. Man 

tittar på det för de fina danserna och en del deltagare kan vara mycket snygga. Tjejerna 

tyckte mycket om The Fooo för att de dansa mycket bra, de försökte härma deras dans 

för att lära sig den. Några av killarna nämnde Martin Berglund & Söderorkestern var 

en bra artistgrupp att dansa till. Det går inte att dansa till all musik, exempelvis inte till 

opera enligt eleverna. Balettmusik går inte heller att dansa till, för den är mer 

romantisk och tillhör opera. När man går på disco kan man dansa allt möjligt, ibland 

dansar man tillsammans med någon eller så dansar man själv och då oftast streetdance.  

Ruud (1997) tar upp att när eleverna lyssnar på och ser på sina idoler, så får de 

möjlighet till att testa på olika identiteter genom att de sedan iscensätter de olika 

artisterna. Det vill säga att eleverna använder sig av artisten i fantasin genom sin ”lek”. 

Eleverna i vår studie pratade mycket om Let´s Dance, det var många som följde det 

programmet. Mest för att de dansade så fint och hade så fina kläder. Ruud (1997) 

belyser hur eleverna kan använda sig av sina artister i sin lek. Här ser vi att programmet 

Let´s Dance verkar ge eleverna inspiration som de kan ta med sig in i leken när de 

testar på olika roller, vilket stimulerar olika former av identitetsskapande. 

5.3 Elevers åsikter om vad musik betyder för dem 

Om vardagarna så brukar eleverna lyssna på musik, likaså när man inte har någonting 

att göra. Musik kan ha roliga texter ibland, exempel på det var Sean Banan och 

Markoolios låtar. Några av de andra eleverna lyssnar på musik när de åker i bilen och 

när dem städar rummet, för då blir det mycket roligare. När de sitter vid datorn hemma, 

så brukar de också lyssna på musik via Spotify och Youtube. De är ofta med sina 

vänner när de lyssnar på musik. En del av eleverna nämnde att de på fritiden skriver 

egna låtar. Någon nämnde att hon brukar skriva om vänskap. En annan elev nämnde 

att han bruka hitta sin inspiration till låttexter när man sitter på toaletten. När de lyssnar 

på musik, så gör de det oftast via Spotify och Youtube. Men Youtube var bättre på det 

sättet att man kunde se artisten och deras musikvideo. Några av eleverna nämnde att 

Clubb XP har med musik att göra och genom den så gjorde de musikvideo som de 

sedan visar upp på barngudstjänsten, detta gör de på fritiden och det är kyrk relaterat.  

Det som eleverna nämner ovan har stora likheterer med det som Wisnes (1974) tar upp 

gällande barns upplevelse av musik. Exempelvis som att de oftast har sina 

musikupplevelser genom radio och tv. Det visar sig också att barnen har rikligt med 

olika musikupplevelser i sin dagliga vardagsmiljö. Musiken finns med hela tiden hos 

barnen, vid lek, läxläsning och andra aktiviteter. De elever som går på Clubb XP 

berättar att de får arbeta med musik, sång och drama genom att göra egna musikvideos. 

På det sättet får eleverna en musikupplevelse, samtidigt som de få lära sig mer om 

musiken. Eleverna tittar också ofta på Youtube och pratar med varandra kring det som 

de ser. Genom att dela det med sig av varandras musikupplevelser ges många och rika 

tillfällen till lärande. 
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5.4 Elevers samtal kring några musikstilar: 

Trumpsta och Animals var två omtyckta låtar. Opera är inget som eleverna föredrar 

för det är väldigt jobbigt för öronen med deras höga sång en del upplevde att man bara 

skriker och det är ingen musik. Många av eleverna skulle gärna vilja test och göra 

någon rolig musikal. Många av eleverna älskade mest popmusik men de fanns dem 

som gillade techno/house. Men en av eleverna sa ”men ingen gammal pop musik som 

Brolle”. En del lyssnade på allt möjligt och det behövde inte vara just pop utan 

blandade musikgener. En del av eleverna lyssnade på själva låten. En av killarna sa att 

man lyssnar på olika sorters musik beroende på vilken period man befinner sig i. Ibland 

kände han att nu är jag inne i perioden då det är Sean Banan som gäller. En annan 

period då kanske man känner för att lyssna på en annan artist.  

Sandberg (1996) tar också upp, som eleverna ovan, att musiken har en social betydelse 

för oss människor. Just det att kunna se musik som en händelsekonst, vilket innebär 

att man ser helheten med musik tillsammans med dans, film och drama. Vidare betonar 

eleverna hur musiken hjälper till att uttrycka olika känslor när de bara lyssnar på själva 

låten, eftersom de då upplever den känsla som låten förmedlar.  

Ruud (1997) tar upp mycket om hur musiken kan göra att individen kan känna igen 

sig själv genom de idoler de lyssnar på, vilket möjliggör ett identitetsskapande genom 

att de kan se sig själva i musiken. Orsaken till att gilla en viss musikstil kan kopplas 

till utseendet som artisterna har eller hur artisten framför sina låtar. Några av eleverna 

i vår studie nämner att de kan hamna i olika perioder gällande vad de känner för musik 

att lyssna på. Något de menar kan bero på precis samma anledning som (Ruud 1997) 

nämner, att det antingen kan vara artisters utseende eller musik som avgör om de gillar 

en artist. Eleven som markerar sin smak gällande en viss artist musik genom att säga: 

”men ingen gammal pop musik som Brolle” visar tydligt att han är medveten om vilken 

musikstil han inte gillar just nu.  

5.5 Titta! Vad mycket eleverna lär sig genom 
populärmusik:  

”Om man lyssnar på lite mer rockigare låtar så känner man sig mer rockigare”. 

Beroende på vilka låtar man lyssnar på så uppstår olika känslor, exempel Trumpsta, 

The Fox och Sean Banans låtar gör en glad. Om man känner sig ledsen så brukar 

eleverna lyssna på mer lugnande musik. Man blir väldigt glad när man lyssnar på 

musik. En av eleverna sa att ”Ibland kan man få glädjetårar av musiken”. När man 

lyssnar på musik så anser eleverna att man lär sig engelska och toner. Engelska genom 

att många låttexter är på engelska. Man får många tankar när man lyssnar på musik, 

man kan sätta sig in i låtarna och känna samma sak. Man kan själv föreställa sig att stå 

på en scen och framföra en låt, sätta sig in i artistens roll. Eleverna kom in i en 

diskussion om vad som är tjej-/killåtar. Några sa att Ace Wilder´s låtar är tjejlåtar bara 

för att själva artisten är en tjej. Eleverna menade på att om det är en artist som är en 

kille, så är det killåtar och är det en tjej som är artist så är det tjejlåtar. Men några 

menade på att Justin Bieber gör inte bara tjej-/killåtar utan det finns för båda. På 

fritiden så fanns de några elever som spelade gitarr och piano samt skapade egna låtar. 

Dem gör låtarna utifrån hur dem känner sig just då, är man glad så blir det mer glad 

låt samt är man ledsen så blir det mer ledsammare låt.  

Sundin (1988) tar upp om vad regelsystem innebär och benämner det som begreppet 

kod, vilket handlar om kopplingen mellan uttryck och innehåll. Med koppling till detta 

så kan man säga att barnen utvecklar sin kodförtrogenhet för den musik som de bruka 
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höra runtom sig. Barnen lär sig därmed kunna känna igen sig i musikens olika formler, 

vilket kallas musiken regelsystem och först då kan man säga att barnen har förstått 

”musikens betydelse”. (a.a.). Exempel på detta visar sig när eleverna i vår studie 

berättar hur de kan känna igen sig i låtarna samtidigt som de också kan sätta sig in i 

artistens roll, vilket innebär att de har skapat en förståelse för artisten och vad dennes 

musik innebär. Det finns också likheter i materialet med koppling till det Sandberg 

(1996) tar upp gällande musikens förmåga att framkalla olika känslor, vilket är en form 

av konstnärliga uttryck. Eleverna pratade till exempel om att de kan känna sig ledsna 

när de lyssnar på en mer ledsammare musik. En elev sa också att ”Ibland kan man få 

glädjetårar av musiken”. Detta visar tydligt att eleverna uttrycker sina känslor genom 

musiken. De förstår också att de kan göra det samtidigt som de lär sig att förstå låtens 

innebörd, det vill säga att mer ledsamma låtar känns mer sorgligt.  

Ruud (2005) skriver att musik är en slags terapi, eftersom musiken hjälper människor 

att ta itu med sina känslor samt att även musiken kan framkalla fantasier och minnen 

som människor kan associera sig med. Vi menar att eleverna i våra intervjuer beskriver 

liknade effekter eftersom de lyssnar på mer glad musik när de är glada och när de är 

ledsna så lyssnar de på mer sorgsen musik, en slags terapi eftersom de kan känna igen 

sin känsla ihop med musiken. Lillestam (2009) skriver också om hur stor betydelse 

musiken har för vårt identitetsskapande, vilket även det har koppling till olika 

känslouttryck. Det gäller dock främst för de individer som växt upp under de senaste 

decennierna, eftersom det är då som musiken har utvecklats och fått en större 

påverkan. Det har helt enkelt framkommit att vi väljer musik som gör att vi kan känna 

igen oss i våra känslor och detta ger eleverna tydligt uttryck för i våra intervjuer.  

Det visar sig att eleverna är mycket medvetna om musiken och artisterna när de 

diskuterar med varandra. Ericsson (2011) som har gjort studier med främst ungdomar 

menar att när de använder sig av musik, så uttrycker de sig igenom den. De använder 

sig av olika musikgenre och får ge uttrycka för olika känslor genom musiken. Gällande 

detta så tog även några elever upp att när de skriver egna låtar, så kan de ge uttryck för 

och förståelse för hur de kan känna sig.  

5.6 Elevers tillgång till musik på fritidshemmet 

De har ett musikrum där de brukar finnas en radio som de får använda sig av. De har 

även tillgång till ett USB-minne som de få använda sig av, men där har pedagogerna 

lagt in den musik som eleverna få använda sig av. När de gör film med Ipad brukar de 

använda musik till. Likaså ibland när de spelar teater så tar de hjälp av musiken. 

Filmerna som de brukar göra är oftast, skräck, äventyr, romantik, pirater, superhjältar, 

familj och tonårsliv. Det finns också tillgång till musikinstrument men det ända de 

kände till som fanns på fritids var triangel. Annars är det bara på musiklektionerna de 

får testa på instrumenten. De får tillgång till Youtube ibland, men då få de inte lyssna 

på ”idiotisk” musik, med detta menar de musik med svordomar i. De har även tillgång 

till dansspel, men de skedde typ en gång i månaden. Men i klassrummet brukade de 

ibland på fredagar, typ en gång i månaden få använda sig av Just Dance via 

Whiteboarden. Annars så sjunger de nu oftast på musiklektionen för att öva inför 

skolavslutningen.  

Wisnes (1974) menar att det är viktigt att både föräldrar och lärare har förståelse för 

det inflytande och påverkan som musiken har på barnen. Vidare betonas att när läraren 

arbetar med barn och musik, så har det en stor betydelse om den musikaliska miljön 

är stimulerande. En miljö som bjuder in till olika upplevelser och aktivt skapande. 
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Eleverna pratade om att de på fritidshemmet hade ett musikrum med en radio som de 

få använda, men det var liksom allt. Det låter inte som att eleverna tyckte att deras 

musikrum var särskilt lockande. Detta kan man inte kalla en stimulerande och kreativ 

miljö. Några av eleverna nämnde vid ett tillfälle att de skulle vara kul att göra en 

musikal, vilket verkar vara ett kreativt förslag. Eleverna menar att de inte får använda 

sig av dålig musik med svordomar och ett förbud menar vi inte bjuder in till 

stimulerande och utmanande samtal tillsammans med vuxna och barn. Eleverna visade 

i alla fall under våra intervjuer att de var väldigt positiva till förståelseinriktade samtal. 

Ruud (1997) menar att musik är en estetisk aktivitet som förekommer i många olika 

sammanhang som exempelvis i leken, då barnen testar på musikens olika roller genom 

dess musikstil som förknippas ihop med den leken som de leker. Detta menar vi att 

eleverna tydligt beskriver när de leker Let´s Dance, genom att göra sina egna 

musikvideors. 

Nilsson (2002) tar också upp lekar som är musikrelaterade och menar att när barnen 

testar på olika roller inom leken så övar de upp sin kreativitetsförmåga. Vi menar att 

eleverna i vår studie efterfrågar ett ökat utbud av musikaliskt skapande och de har även 

olika förslag gällande detta, vilket pedagogerna borde kunna fånga upp bättre. 
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6 DISKUSSION 
I följande diskussionsavsnitt belyser vi det meningserbjudande som eleverna 

tillskriver musiken och hur detta har betydelse för deras identitetsskapande samt hur 

fritidshemmet kan använda sig av elevernas musikintresse i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

6.1 Musikens olika meningserbjudande för eleverna 

Musikens meningserbjudande för eleverna verkar vara stort, eftersom eleverna under 

intervjuerna kunde beskriva många olika exempel från deras vardag som hade en 

tydlig koppling till populärmusiken. Det visar sig också att de genom musikrelaterade 

aktiviteter lär sig mycket olika saker som vi vuxna kanske inte alltid är medvetna om. 

Eleverna i gruppintervjun tar upp att de lär sig engelska genom att lyssna på artistens 

text, de utvecklar därmed en ämneskunskap. De beskriver också musikrelaterade 

aktiviteter som har kopplingar till den personligt känslomässiga utvecklingen och 

identitetsskapande. De lyssnar på musik som stämmer överens med hur de känner sig 

och de skriver även egna låttexter som uttrycker egna tankar kring exempelvis 

vänskap.  Detta tyder på att eleverna inte enbart lyssnar på musiken utan att även texten 

innehåll har betydelse för dem. Artisterna har ett budskap i sina låtar och det kan vara 

allt från hur de ska vara mot varandra eller om andras människors problem och känslor 

kring detta. De lär sig därmed känna empati i olika sammanhang. Detta anser vi har en 

tydlig koppling identitetsskapande genom att eleverna genom musikrelaterade 

aktiviteter testar på olika roller och olika känslotillstånd. Sandberg (1996) tar upp hur 

musiken kan uttrycka olika sorters känslor och betonar betydelsen för detta i sociala 

sammanhang När eleverna samtalade med varandra, så märkte vi att det var många 

som tyckte om samma sorts musik och de tyckte om att dansa. De uttryckte också en 

önskan om att kunna få göra en musikal tillsammans Musiken kan därmed enligt vår 

uppfattning ge eleverna en betydelse av att känna gemenskap i en kompisgrupp. 

Genom att lyssna på samma musik och gilla samma danser med sina vänner i 

kompisgruppen, så minskar vi känslan av utanförskap. De får därmed också chans att 

träna både sina kunskapsmässiga och sociala förmågor genom musikrelaterade 

aktiviteter som Lillestam (2009) och Ericsson (2011) belyser i sina studier.  

 

6.2 Musikens påverkan av elevernas identitetsskapande 

Musikens påverkan på eleverna i vår studie är enligt vår mening oerhört stor, inte bara 

musiken utan också allt runt omkring musiken och det är också något som Karlsson 

(1985) belyser. Han menar att kompisgänget blir viktigare än familjen, då eleverna 

börjar på mellanstadiet. De söker efter status inför andra och dessutom söker de efter 

sin egen identitet. För att eleverna ska få högre status måste eleverna ha rätt kläder, 

dansa rätt danser, prata rätt språk, gilla rätta filmer och så vidare. 

Vi anser att artister och olika band verkar ha en stor påverkan på elevernas 

identitetsskapande, eftersom de verkar se upp till dem och vill efterlikna dem i sina 

musikrelaterade lekar och aktiviteter. Ruud (1997) beskriver också identitetsskapande 

som har koppling till idoler genom att vilja efterlikna vissa artister som personen i 

fråga tycker om. Några elever i studien beskriver hur de vill efterlikna vissa artister 

som de gillar och de testar därmed på olika roller i sitt  
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I våra gruppintervjuer med eleverna så märkte vi att de är väldigt medvetna om 

populärmusiken. De vet att allt om sina idoler gällande vad som är bra och mindre bra. 

När de exempelvis får höra att en idol hamnat i fängelse på grund av droger, då menar 

de att den idolen inte är en bra förebild men artistens musik kan dock fortfarande vara 

bra. Någon elev sa, artisten blir mindre populär när den gör sådana dumheter. Detta 

låter i våra öron väldigt förnuftig, eftersom eleven kan skilja mellan sak och person.  

 

6.3 Musikrelaterade aktiviteter i fritidshemmet som kan 
utmana elevernas intresse för populärmusiken. 

På elevernas fritidshem som ingår i vår studie, så har de ett rum som de kallar för 

musikrummet och där finns det en radio som de brukar använda. När de beskrev detta 

fick vi en känsla av att de inte var ett särskilt lockande musikrum. Wisnes (1974) tar 

upp om hur stor betydelse miljön har, speciellt när man arbetar som lärare med musik. 

Miljön ska vara inbjudande till aktivt skapande inom musik. Varför inte prata med 

eleverna och låta dem komma med förslag hur musikrummet kan göras bättre? Kanske 

även sätta upp lite planscher på olika artister eller annat som har med musik att göra. 

Låta eleverna själva skapa fram bilder att sätta upp på väggarna, det är egentligen bara 

fantasin som sätter gränser. Eleverna nämnde att de har ett USB-minne, men att det är 

pedagogerna som bestämmer vad det är för musik som ska finnas med. Eleverna har 

därmed en mycket liten chans till påverkan gällande vilken musik som skall finnas 

med på USB-minnet. Vi anser att det är av största vikt att pedagogerna fångar upp 

elevernas intresse genom ett ökat inflytande. Det är viktigt att de får känna sig 

delaktiga, vilket ökar möjligheterna till lärande och utveckling. Genom att få lyssna 

på sina egna idoler kan det även få ökade möjligheter till personligt identitetsskapande 

på fritidshemmet, vilket är ett angeläget pedagogiskt och professionellt uppdrag.  

På fritidshemmet borde eleverna ges ökade möjligheter till att få leka och samtala kring 

olika idoler och deras musik med koppling till olika värden, normer och attityder.  Är 

det rädsla eller okunskap som gör att det vuxna inte verkar intressera sig så mycket för 

barnens intresse för populärmusik?  
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Bilagor 

Bilaga A Brev till Vårdnadshavare.  

 

Hej! 

Vi heter Elinor Eklund och Oliver Lenholm. Vi går sista året Linnéuniversitetet med 

utbildning Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Under den här terminen skriver 

vi vårt examensarbete som handlar om frågor kring populärmusik i fritidshemmet och 

vad musiken har för betydelse för elevernas identitetsskapande. För att kunna få svar 

på vår frågeställning behöver vi hjälp av era barn genom intervjuer, eftersom vår studie 

ska utgå från elevernas perspektiv.  

Intervjun kommer att ske någon dag under veckorna? och beräknas ta ungefär 30-60 

minuter. Intervjun kommer att ske i smågrupper. Elevernas medverkan är frivillig och 

de får när som helst välja att avbryta. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning.  

Ljudinspelningen kommer bara vi att lyssna på. Resultatet av intervjun kommer till 

viss del att redovisar i examensarbetet som kommer att läsas av våra lärare och 

klasskamrater. Namn, ålder, skola och ort kommer inte att nämnas i examensarbetet. 

När examensarbetet är färdigställt kommer det att publiceras i DIVA (www.diva-

portal.org), en databas för forskningspublikationer. 

Vi behöver ert, vårdnadshavarens, tillstånd för att vi ska kunna göra dessa intervjuer 

med era barn angående deras syn på populärmusik. 

Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss. 

E-mail: ol222aw@student.lnu.se ee22et@student.lnu.se  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Oliver Lenholm & Elinor Eklund 

………………………………………………………………………………………… 

Jag godkänner att mitt barn deltar i intervjun 

 

Ja    Nej 

 

_____________________   _________________________ 

Barnets namn     Vårdnadshavarens underskift 
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Bilaga B Frågor till gruppintervju 

 

1) När lyssnar du på musik? 
- exempel vid olika aktiviteter, när du är ensam eller i grupp? 

- positiva effekter med att lyssna på musik? 

 

2) Varför tycker du just om den musiken? 
- musikstilen? 

- texten? 

- artisten? 

– olika känslor när du lyssnar på musiken 

 

3) Hur använder ni musik på fritids?  
- Musikhörna 
- Instrument 
- Digitalt 
- Fri lek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


