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Abstract 

Title: The views of leisure teachers on the role of music in leisure. A qualitative study focusing on 

music as a teaching medium 

The purpose of this thesis is to investigate the views of leisure teachers and educators on the role of 

music and how they choose to work with music. The purpose is to further elucidate why leisure 

teachers choose to work with music as a teaching medium and to show how the music pedagogical 

work differs between the different grades 1-3. During my years as a substitute and student, I have 

had thoughts and reflections about the role of music in the leisure and how leisure teachers view on 

the role of music. With this study, I want to enrich my understanding of the music pedagogical work 

that occurs in the leisure home in order to be able to inspire others in the future to highlight music to 

a greater extent in the leisure home. That said, this study is based on the theory of legitimation, 

where the problem of legitimation is mainly highlighted, which deals with the value of different 

phenomena and in this case the value of music in the leisure home. The study is of qualitative touch 

as I have used interviews to investigate how leisure teachers and educators have a view of the role 

of music in the leisure home. 

Through the informants' statements I have gained a broader view of how, why and when the music 

is used in the leisure home. The result shows that music is largely used as a means of reinforcing 

other aesthetic forms of expression. Continuing, the result shows that many schools and leisure  

home usually have an educator who shows a greater, more genuine interest in music that uses it in 

teaching. Much of the teaching that flourishes in the leisure home is based on what the educators are 

interested in, that is, what the educators feel confident to do. Pupils have a broad music 

consumption where, as a leisure home teacher and educator, one should constantly show an interest 

and seek understanding for. 

Keywords: The role of music, music vision, aesthetic forms of expression, legitimization problems, 

leisure teachers. 
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Sammanfattning 

Att undersöka fritidshemslärares och pedagogers syn på musikens roll samt hur de väljer att arbeta 

med musik är syftet med detta examensarbete. Syftet är ytterligare att belysa varför fritishemslärare 

väljer att arbeta med musik som undervisningsmedel samt att visa på hur det musikpedagogiska 

arbetet skiljer sig mellan fritidshemmets olika årskurser 1-3. Jag har under mina år som vikarie och 

studerande fått tankar och funderingar kring musikens roll på fritidshemmet och hur 

fritidshemslärare ser på musikens roll. Jag vill med denna studie, berika min förståelse kring det 

musikpedagogiska arbetet som förekommer på fritidshemmet för att i framtiden kunna inspirera 

andra till att lyfta fram musiken i större utsträckning på fritidshemmet. Med det sagt, grundar sig 

denna studie på legitimeringsteorin där främst legitimeringsproblematiken lyfts fram som handlar 

om vilket värde olika fenomen kan ha och i detta fall vilket värde musiken har på fritidshemmet. 

Studien är av kvalitativ prägel då jag har använt mig av intervjuer för att undersöka 

fritidshemslärare och pedagoger syn på musikens roll på fritidshemmet.  

Jag har genom informanternas utsagor fått en bredare syn över hur, varför och när musiken används 

på fritidshemmet. Det framkommer i resultatet att musiken till stor del används som ett medel för 

att förstärka andra estetiska uttrycksformer. Fortsättningsvis visar resultatet att många skolor och 

fritidshem oftast har en pedagog som visar ett större, mer genuint intresse för musik och som 

använder det i undervisningen. Mycket av den undervisning som florerar på fritidshemmet grundar 

sig i vad pedagogerna har för intresse, det vill säga, vad pedagogerna känner sig trygga med att 

göra. Elever har en bred musikkonsumtion där man som fritidshemslärare och pedagog bör visa ett 

intresse och söka förståelse för detta.  

Nyckelord: Musikens roll, musiksyn, estetiska uttrycksformer, legitimeringsproblematik, 

fritidshemslärare.   
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1. Bakgrund 
Jag har under mina år som studerande och vikarie på skolor noterat musikens frånvaro på 

fritidshemmen. Genom dessa år har jag observerat att fritidshemmen har mycket material som 

etablerar intresse för bild och idrott i form av kritor, papper och klister samt tillgång till 

gymnastiksalen. Jag har länge funderat på var musikens material finns att tillgå och om 

fördelningen kan bero på pedagogernas syn på musikämnet. Läroplanen (2011) säger att elever i 

fritidshemmet ska få möjlighet till att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer däribland bild, 

musik, lek och drama. Mot bakgrund av mina erfarenheter upplever jag att elever i stor utsträckning 

får ta del av dessa estetiska lärprocesser på fritidshemmet. Vad jag är nyfiken på är hur musiken 

synliggörs på fritidshemmet i relation till de andra estetiska lärprocesserna. Jag har många tankar 

kring hur undervisningen med musikalisk prägel ser ut på fritidshemmet i koppling till 

fritidshemslärarnas syn på musikens roll (Skolverket 2011, s. 22-23).  

2. Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka hur fritidshemslärare ser på musikens roll på fritidshemmet. 

Jag kommer även undersöka hur musiken används som undervisningsmedel men också om det finns 

skillnader mellan fritidshemmen 1-3. Slutligen kommer jag undersöka varför fritidshemslärare 

väljer att använda musiken i sin undervisning på fritidshemmet. 

3. Frågeställning  
- Vad har fritidshemslärare för syn på musikens roll i fritidshemmet? 

- På vilket/vilka sätt och när används musiken i undervisningen på fritidshemmet samt vilka 

skillnader finns det på fritidshemmen 1-3?  

- Varför arbetar fritidshemslärarna med musiken som undervisningsmedel? 
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4. Tidigare forskning 
Genom avsnittet ’tidigare forskning’ nedan har jag sammanfattat de studier som berör min 

forskningsstudie. Den sparsamma forskningen kring fritidshemslärares syn på musikens roll, 

fritidshem, estetiska lärprocesser och musik på fritidshemmet har lett till att jag i detta avsnitt 

redogjort för närliggande forskning. Forskningen som redogörs i detta avsnitt berör dels förskolan 

där det framgår att förskollärare använder sig av variationer i musik vid samlingar men också 

musikundervisningens innehåll ur lärares perspektiv. Detta är relevant för min forskningsstudie i 

den bemärkelsen att fritidshemslärares olika kunskaper och bakgrunder till musik kan ha en 

påverkan på deras syn av musikens roll. Detta kan även kopplas till den tidigare forskningen som 

Strandberg (2000) skildrar nedan. I hans forskning visar det sig att självsäkerhet är viktigt för 

musikskapande. Han belyser även ämnet kring att befinna sig på sin hemmaplan i sitt skapande 

vilket kan sammanlänkas med fritidshemslärare och deras syn på musikens roll i undervisningen på 

fritidshemmet. Jag anser att det kan sammanlänkas då jag, utifrån egna erfarenheter, hävdar att man 

som fritidshemslärare tenderar att utföra aktiviteter som man känner sig trygg i. Uddén (2012) 

påstår att personalen som till stor del av sin vardag tillbringar sin tid med eleverna lämnar över de 

musikskapande aktiviteterna till rytmikpedagogerna eller musiklärarna när de väl är tillgängliga 

(Strandberg 2000, s. 29, 35, Uddén 2012, s. 20).  

4.1 Lärarnas intressen 

I Cecilia Ferms (2004) studie som handlar om musikdidaktisk interaktion mellan lärare och elever i 

åldrarna 10-12 skildrar hon hur lärarnas syn på musik kan vara betydelsefull för hur eleverna tar åt 

sig innehållet i musik. En medvetenhet kring musik finns hos de lärarna som förekommer i studien 

enligt Ferm och nämner att synen på musik i sig är påverkad av läroplanen, den egna musikaliska 

utbildningen, läromedel samt ens sociala och kulturella bakgrund (Ferm 2004; Gullberg, 2002; 

Varkøy, 2001). Fortsättningsvis visar Ferm på att musik är en konstform som kan mätas med fler 

olika parametrar, det vill säga, att musik kan användas i flera olika sammanhang. Parametrarna 

tonhöjd, rytm, ljudstyrka och klang har koppling till begreppen kultur och kontext skildrar Ferm 

och hävdar att sammanhanget påverkar hur parametrarna förhåller sig till varandra. Detta påverkar 

slutligen upplevelsen av musik (Ferm, 2004; Åstrand 1977, Kruse 1995, s. 53). Ferm belyser 

begreppen rekreation och underhållning som kan vara viktiga att uppfylla i musik som ämne och 

visar på att kravet för att uppfylla dem kan vara lätt. Den inställningen i sig kan lätt leda till att 

statusen på musik som ämne sänks (Ferm 2004; Thorgeson, 2003). Alltjämt visar Ferm på att 

7



lärarna vill förstå och visa intresse för vad elevernas rådande kunskaper är inom musik. De vill 

förstå det för att veta hur de ska gå vidare med undervisningen. Slutligen visar Ferms studie på hur 

lärare visar en öppenhet för elevernas tidigare musikaliska erfarenheter och tar det till sig. Genom 

denna öppenhet kan läraren kartlägga vidare utvecklingsmoment för eleverna. Ferm redogör här för 

lärarnas intresse för elevernas musikaliska lärande vilket jag tolkar som att intresset hos lärarna är 

stort. Mot bakgrund till den tolkningen anser jag att det finns en koppling till min studie då den ser 

över fritidshemslärares syn på musikens roll i fritidshemmet. Fritidshemslärarnas syn på musik kan 

ha inverkan på hur musiken ser ur på fritidshemmet (Ferm 2004 s. 52-57, s. 120). 

I avhandlingen The oral university. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. redogör 

författaren Saether (2003) för hur lärare och musiker tänker kring musikundervisning i Gambia. 

Saether kommer i kontakt med musiker som hon kallar ´Village musicians´, hon påstår att dessa 

individer har stora kunskaper inom musik men mindre inom dess historia och teorier. Genom detta 

möte visar det sig att dessa musiker spelar musik väldigt ofta, så ofta att det blir väldigt svårt att 

prata. Intervjupersonen hävdar att om man ständigt ger barnen möjlighet att dansa och interagera 

med musik så utvecklas deras musikkunskaper. Det handlar om att låta barnen få göra det de vill, 

visar det sig att de vill lära sig att spela trumma ska vi som lärare inte förbjuda dem utan ge de mod 

till att pröva sig fram. Som lärare bör man vara där för att stötta. Att barnen gillar musik och visar 

att de vill lära sig är bland de viktigaste aspekterna för att ta sig vidare i deras musikaliska 

utveckling. Det framkommer att barn som små inte tänker att de kommer bli rika eller mästare i det 

dem gör. För oss lärare handlar det om att uppmuntra barnen och ge dem stöd för att göra något det 

de tycker är kul (Seather 2003, s. 96).  

I en studie av Söderman (2007) som finns i boken Musik för alla (2014) beskriver han hip-

hopkulturen och dess genre där ledarnas roll anses vara betydelsefull. Ledarna i fråga kommer från 

ett mindre bra socioekonomiskt område men som genom hip-hopen landat i ett liv bortom 

kriminalitet och svårigheter. Det framgår i en intervju av deltagarna att ledarna i verksamheten 

anses vara musiker och har därför mycket att lära ut kring musik. Deltagaren trycker på att hen litar 

på deras lärdom då de är äldre och vet hur saker ska låta. Studien handlar om att föra över sina 

kunskaper vidare till ungdomar som sedan kan sprida ännu mer kunskaper i form av en pedagogisk 

lärljungemodell. Problematiken med den här studien i relation till min undersökning är att 

deltagarna här är äldre än barn som finns på ett fritidshem. Däremot kan lärljungemodellen även 

appliceras på fritidshemmet genom att de äldre agerar faddrar till de yngre då det på ett fritidshem 
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finns elever med olika åldrar. På så sätt kan de äldre på fritidshemmet dela med sig av sina 

kunskaper inom exempelvis musik likt så som Söderman beskriver i studie (Söderman 2007 I: 

Varkøy & Söderman 2014, s. 206-207).  

4.2 Musikens uppgift 

Sandberg (1996) belyser lärarnas syn på musikens uppgift i sin avhandling Musikundervisningens 

yttre villkor och inre liv - några variationer över ett läroplansteoretiskt tema. Han visar på lärares 

utsagor kring musikens uppgift varpå många lärare anser att musiken kan fungera som ett medel för 

vidare inlärning av andra ämnen. De trycker exempelvis på att musiken kan underlätta en språk, läs 

och skrivinlärning, men redogör också för att musiken kan stärka elevens självförtroende. Dessutom 

antyder vissa lärare att musiken bör handla om att utveckla de musikaliska kunskaperna hos 

eleverna. Musikaktiviteterna ska ge eleverna en känsla av takt och rytm men också främja det 

teoretiska som läran om instrument, begrepp och noter. Med det sagt hävdar lärarna att 

musikaktiviteterna handlar om att inspirera eleverna till vidare intresse inom musik. De använder 

orden ´allmänbildning i musik´ för att visa på vad musiken ska skildra för kunskaper. Slutligen 

påstår vissa lärare att musiken fungerar som ett uttrycksmedel och har koppling till kultur. Musiken 

kan även användas som en kontrast till de teoretiska ämnena som förekommer i skolan. Denna 

studie kan starkt kopplas till min forskningsstudie i den bemärkelsen att Sandberg redogör för 

lärarnas syn på musikens roll i förhållande till vad de anser att eleverna ska lära sig. Jag är, likt 

Strandbergs studie, ute efter fritidshemslärarnas syn på musikens roll i fritidshemmet, det vill säga, 

vad fritidshemslärarna har för tankar kring hur musiken bör användas på fritidshemmet (Sandberg 

1996, s. 89, 91, 93).  

4.3 Musikens variation 

I Ylva Hombergs (2014) avhandling Musikskap - Musikstunders didaktik i förskolepraktiker visar 

hon på hur förskollärarna väljer innehåll i sin undervisning baserat på vad de själva gillar inom 

musiken. Intervjupersonen i avhandlingen skildrar sina tankar kring att musiken som hon väljer som 

innehåll ska vara positiv och glad för henne. En annan pedagog i avhandlingen påstår att 

musikutbudet på förskolan bör vara mer varierad i form av olika genrer eller världsmusik. Med 

tanke på den låga variationen av olika genrer skildrar Holmberg att pedagogerna använder sig av 

variation på ett annat sätt. Pedagogerna varierar sitt sätt att använda musiken för att få barnen 

intresserade. Holmberg visar på att pedagogerna använder olika ackompanjemang samt 

9



tonartshöjningar för att göra innehållet mer dynamiskt och intresseväckande. En annan variation 

som nämns är rörelse där det framgår att musiken och rörelse tillsammans kan fungera som en 

variation i innehållet. Detta skildras genom att en pedagog i avhandlingen både står och sitter i 

samband med musikaktiviteten (Holmberg 2014, 162-163, 166-167).  

4.4 Trygghet i musiken 

Avhandlingen Varde ljud av Strandberg (2000) visar resultat från en grupp studerande på 

universitetet. Gruppen studerar musikskapande på universitetet och Strandbergs syfte med studien 

är att skapa en större förståelse om musikskapandets förutsättningar, samt mycket runt omkring som 

berör processarbetet och det färdiga resultatet av musikskapandet. I resultatet belyser Strandberg 

olika studerandes tankar kring idéer och inspiration för musikskapande där mycket grundar sig i en 

simpel melodi som sedan blir en hel låt. Det framgår att skapandet för musik kan liknas vid ett 

psykotiskt tillstånd där allt runtomkring upphör och man befinner sig i ett känslostark tillstånd. 

Fortsättningsvis redogör Strandberg att det är förebilderna som inspirerar studenterna till skapande 

samt att musiken som man tycker om också är den musik man väljer att skapa. De studerande väljer 

att skapa den musik som de tycker om då det finns en känsla av säkerhet eller som Strandberg 

beskriver det: ”Att befinna sig på hemmaplan vad gäller kännedom om musikaliska former, 

harmonik, arrangemang och uttryck ger en inriktning eller ram åt komponerandet” (Strandberg 

2000, s. 29). Slutligen skildrar Strandberg intervjupersonernas tankar kring självförtroende och det 

visar sig att det kan vara bra att ha en inre säkerhet som kompositör. Denna inre säkerhet bör säga åt 

en att det skapande man gör är tillräckligt bra. Kunskap, personlighet och den sociala situationen 

spelar en central roll för självförtroendet enligt intervjupersonerna. Att visa upp någonting i form av 

musik handlar om att vara säker på att det man skapat faktiskt är bra. Här är jag medveten om att 

studien bedrivits på universitetsstudenter som har andra kriterier för musikskapande än vad elever 

har. För att koppla till min studie ser jag över Lgr 11 där det framkommer att eleverna ska få 

möjlighet, att genom estetiska uttrycksformer, skapa och uttrycka sig (Strandberg 2000, s. 23, 29, 

35, Lgr 2011, s. 23). 
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5. Teoretiskt perspektiv 
Jag kommer i detta kapitel redogöra för mitt teoretiska perspektiv som genomsyrar min studie. Jag 

kommer främst skildra legitimering genom Varkøys (1996) redogörelse för Reimers (1970) tankar 

kring ´referensialism´ och ´absolut formalism´ men också beröra hur samhället påverkar läroplanen 

genom Elkonin (2005). Slutligen kommer jag åskådliggöra musikens egenvärde och nyttotänkande 

genom boken Musik för alla av Varkøy och Söderman (2014) (Varkøy 1996, Elkonin I: Wallerstedt, 

Lagerlöf & Pramling 2014, Varkøy & Söderman 2014).  

Det teoretiska perspektivet som ligger till grund för min studie berör legitimeringsproblematiken 

inom det musikpedagogiska området. Begreppet ´legitimering´ presenteras av Bergermo (2016) i 

hennes uppsats Innovation och legitimitet med hänvisning till Van Leeuwen (1999) och används 

som ett begrepp för att förklara att ett innehåll av ett ämne, som exempelvis musik, besitter en typ 

av värde. Bergermo skildrar Van Leeuwens tankar om att legitimitet står för att skapa ett värdefullt, 

väsentligt och gynnsamt innehåll som är begripligt för den som det berör (Bergermo 2016; Van 

Dijk, 1998; Van Leeuwen and Wodak, 1999, s. 12) 

5.1 Läroplansteori 

I tillägg till hur man kan se på musikens värde vill jag kort beröra tankar kring läroplanen och dess 

innehåll. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) beskriver i sin bok Lärande i musik vad 

samhället vill att barn ska lära sig. Barn ska bland annat lära sig färdigheter och samla på sig 

kunskaper om världen och vad barnen ska lära sig är baserat på samhällets idéer om vad som anses 

vara viktigt att kunna. Författarna hänvisar till Elkonin (2005) som redogör för hur skolan har vuxit 

fram. Elkonin hävdar att samhället styr kunskaperna och kunskaperna i ett traditionellt samhället är 

inte så bevandrade vilket betyder att de flesta av invånarna besitter samma kunskaper. Med tiden 

skiljde barnen sig från de vuxna genom barnens lekande, barnen behövde inte längre kunna det de 

vuxna kunde vilket ledde till skapandet av utbildningsinstitutioner i form av skola och förskola. Vad 

som ska ligga till grund för undervisningen i skolan speglas av vad samhälle värderar som viktigt. 

Men genom att barnen inte längre behövde lära sig det de vuxna kunde så breddades 

undervisningen vilket ledde till att barnen fick flera valmöjligheter i sin undervisning. ”Att ge alla 

barn reella möjligheter att kunna göra ett sådant val förutsätter att de introducerats och stöttas i att 

få grepp om olika kunskapsfält och traditioner, till exempel musik” (Wallerstedt, Lagerlöf och 

Pramling 2014, s. 16). Det handlar om att ge eleverna möjlighet att komma i kontakt med 
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kunskapsfält de vanligtvis inte skulle komma i kontakt med utanför skolan. Musiken i den 

bemärkelsen är av informell prägel påstår författarna där musikundervisningen i den svenska skolan 

starkt använder sig av just praktiska lärandestrategier. Slutligen beskriver författarna att 

musikundervisningen ska upplevas som i en replokal och i en replokal förekommer det inga lärare, 

detta kan således ses som informellt lärande varpå lärandet sker spontant och situationsstyrt. Jag 

finner mig själv koppla replokalexemplet med musiken i fritidshemmet, att lärandet är praktiskt 

samt att läraren kan agera som medskapare i undervisningen (Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 

2014, s. 16-17).  

5.2 Musikens värde 

Varkøy (1996) skildrar i sin bok Varför musik - En musikpedagogisk idéhistoria filosofer och 

pedagoger genom historien och redogör för deras tankar kring musiken som medel för fostran och 

bildning men också som uttrycksform. Synen på musik som ett legitimt ämne i skola och bildning 

förklarar Varkøy i sin bok och vill att man som läsare ska få en tankeställare av musikens 

idéhistoria. Varkøy vill att de som läser hans bok bör reflektera över musikens roll och koppla det 

till ens egen syn på sin yrkesutövning. Varkøy hänvisar till Reimer (1970) som argumenterar för hur 

viktigt det är för musikpedagoger att vara medvetna om vilken syn de har på musik i den 

verksamhet som de befinner sig i. Den enskilda musikpedagogen som begriper sin pedagogik och 

förstår det värde som ligger till grund för arbetet i verksamheten ”är en stark länk i den kedja som 

utgör en yrkesgrupp” (Varkøy 1996, s. 11). Vikten av att förstå det man gör som enskild individ 

sammanlänkas till yrkesgruppen i det stora hela. Det en pedagog väljer att göra eller inte väljer att 

göra i undervisningen är en följd av den syn pedagogen har av sitt värde i arbetet. Varkøy trycker 

här på att pedagogens musiksyn i verksamheten har betydelse för kvaliteten i undervisningen 

(Varkøy 1996, s. 11-12).  

Varkøy (1996) beskriver Reimer som en av de främsta musikpedagogiska filosoferna i modern tid. 

Synen på hur musiken kan ses som ett legitimt ämne kan härledas till Reimers bok A philosophy of 

music education (1970) påstår Varkøy. Reimer hävdar att argumentationen för musikens betydelse 

och värde i undervisningen och skolans värld påverkas av samhällets tankar kring vad musiken kan 

nytta. Han anser att musiken kan ses och användas på många olika sätt än att bara se musiken som 

medel i pedagogiska sammanhang. Musiken kan kopplas till människans natur där man ser musiken 

som ett väsen istället för någonting konkret. Reimer vill legitimera musikens plats i undervisningen 

och ställer sig frågan om vilket värde musiken har för människan. Följaktligen belyser Reimer 
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musikens nödvändigheter genom musikpedagogisk filosofi där det bör finnas en tankeverksamhet 

om vad musik är för något. Det finns ett samband mellan den musiksyn en pedagog har samt den 

musikpedagogiska synen pedagogen har. Den musikpedagogiska synen är nämligen alltid beroende 

av en musiksyn. Reimer gör en uppdelning och anser att musikpedagogiken kan delas in i två plan, 

det individuella och det generella. För det individuella planet är det viktigt att ha en 

musikpedagogisk filosofi för att på så sätt kunna utveckla en musikpedagogisk självbild, på det 

generella planet handlar det om att tillsammans formulera samlade uppfattningar för hela 

yrkesgruppen. Slutligen anser Reimer att musikundervisningen har på något sätt svävat ifrån 

musiken som helhet. Att musikundervisningen står långt ifrån musiken som väsen hävdar Reimer. 

Enligt Reimer beror detta på pedagogernas bristande förståelse kring vad musiken utgör (Varkøy 

1996, s. 91-92). 

5.3 Musik som medel: Referensialism 

Varkøy (1996) hänvisar till Reimer (1970) och hans ståndpunkter kring hur musiken kan användas 

samt vilket värde det kan ha ur en musikpedagogisk filosofi. Reimer kallar denna ståndpunkt för 

´referensialism´ som grundar sig i att värdet av musiken befinner sig utanför musiken själv. Alltjämt 

anser Reimer på att musiken inom referensialismens syn ses mer som ett medel än som mål då 

musiken i sig självt anses ha ett litet värde. Slutligen hävdar Reimer att den verksamhet som är av 

musikpedagogisk prägel med fokus på något annat fenomen som tillexempel rörelse eller skapande 

är i linje med referensialismens ståndpunkt (Varkøy 1996, s. 93). 

En person som Reimer (1970) lyfter fram är Platon vars tankar är kopplade till referensialismen. 

Mycket av Platons filosofi och pedagogik har präglat undervisningen i modern tid. Varkøy (1996) 

redogör för Platons levnadsår 427-347 f.kr och visar på hans karriär som politiker. Platon hade 

många tankar kring sitt utopia eller idealsamhälle som han skildrar i sitt verk Staten och menade på 

att Aten som samhälle var på väg att förfalla. Medborgarna i samhället tog inte vara på de normer 

och lagar som rådde vilket ledde till att Platon ville göra dem medvetna genom institutionalisering 

och menade på att förhållningssätten kritiskt bör värderas. Platon skapade ett pedagogiskt 

reformprogram där han genom religionen på den tiden visade på att musiken och dess element var 

av stor betydelse för den samhälleliga strukturen. Musikens konstarter skulle stå som ett medel för 

fostrandet, undervisningen men också för generell bildning. Platons syn på musikens roll speglas i 

ett citat som Varkøy belyser genom Sundberg (1979) där Platon anser att musiken är av största vikt 
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under tiden då barnet fostras. Musikens element som rytm och harmoni är det som gör oss till 

människor, det som biter sig fast in i själens djup. Vidare skildrar Varkøy Platons tankar om att 

musiken alltid betyder någonting vare sig det är negativt eller positivt. Platon strävade däremot 

alltid efter att musiken ska skapas mot positivitet. Vi som lever i nutiden ser Platons 

musikpedagogiska föreställningar som någonting strängt och uteslutande. Varkøy anser att vi i 

dagens samhälle har lätt att uppleva Platons musikpedagogiska föreställningar som stränga då 

Platon var väldigt bestämd i sin musiksyn. Varkøy beskriver det som en fallgrop när vi inte ser det 

Platon faktiskt ville att vi skulle se, nämligen att musik alltid betyder någonting (Varkøy 1996, s. 

18-23; Sundberg 1979, s. 20). 

Den tyske författaren och diktaren Goethe (1749-1832) anser att den mänskliga humaniteten 

utvecklas som bäst genom musiken och dess värde om det användas som ett medel för vidare 

kunskaper. Varkøy (1996) redogör för Goethes tankar om att musikens legitimitet grundar sig i nytta 

det vill säga, att musiken kan användas för att underlätta lärande för andra ämnen som exempelvis 

matematik och språk. Sången är central i det avseendet och bör prägla unga människors liv genom 

undervisning. I tillägg till detta har konsten i sig en betydelsefull roll för fostran. Konsten fungerar 

som ett stöd för att forma människan och personligheten där Goethe ser ”…målet med fostran i det 

medvetna verkandet för mänsklig gemenskap…” (Varkøy 1996, s. 45). En man som höll med 

Goethe och såg musiken som ett möjligt medel för vidare inlärning av normer, moral och skrivning 

var Heinrich Pestalozzi som också skildras i boken Varför musik - En musikpedagogisk idéhistoria 

av Varkøy (1996). När det gäller att få fram humaniteten i människor menade Pestalozzi att det 

yttersta ansvaret låg hos pedagogen. Pedagogen skulle främst göra detta genom att synkronisera 

kroppen och själen med musicerande. Enligt Pestalozzi hade musiken en sådan förlösande och 

samlande kraft. Slutligen visar Varkøy på att Pestalozzi predikade mycket om att det handlar om att 

spontaniteten bör väckas hos barnen och denna uppgift var sålunda pedagogens (Varkøy 1996, s. 

45-46).  

5.4 Musik som mål: Absolut formalism 

Musiken kan, liksom referensialismen, även ses som raka motsatsen genom synsättet och 

ståndpunkten ´absolut formalism´ enligt Reimer (1970).  
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Den absoluta formalismen finner, i motsats till referensialism, musikens mening i 

musiken själv. Musikens mening är musik, och konstens mening är olik all annan 

mänsklig mening (Varkøy 1996, s. 94). 

Reimer trycker här på att genom absolut formalism ser man musikens konstform som en upplevelse 

främst för intellektet. Enligt Reimer benämner formalisterna dessa intellektuella upplevelser som en 

´estetisk känsla´. Det framgår att man som formalist ser musiken som väsen, detta har lett till att det 

har framkommit en elitistisk syn kring konstupplevelser hävdar Reimer. Musiken kan således 

betraktas som någonting för den talangfulle individen och har i den bemärkelsen, ett primärt värde i 

sig självt. Det viktigaste inom absolut formalism handlar om att man ska lära sig musik för 

musikens skull. När det gäller dessa två ståndpunkter för musikpedagogisk verksamhet hävdar 

Reimer att dessa är extrema ytterligheter det vill säga, att om man skulle placera ut dessa på en linje 

skulle de vara längst på vänster sida respektive höger sida. Med det sagt påstår Reimer att synen på 

musikpedagogisk verksamhet givetvis kan variera (Varkøy 1996, s. 94) 

5.5 Musikens egenvärde och nyttotänkande 

Vi har idag tankar om att ´nytta´ är någonting som bör genomsyra saker som utbildning, forskning, 

barn, idrott med flera. Varkøy (2014) hävdar i sin bok Musik för alla att ett nyttotänkande är en 

självklarhet i dagens mänskliga sinne. I sinnet fattas glädjen över ´ändamålslösa´ aktiviteter och den 

frihet som införlivas med det enligt Varkøy. Musik är någonting som man gör tillsammans med 

andra människor Varkøy påstår därför att musikens värde landar i den gemensamma musikaliska 

aktiviteten. Varkøy trycker på att egenvärdet inte finns i kompositionen eller verket i sig utan som 

nämnt tidigare, den musikaliska aktiviteten. Genom att vi människor utför den musikaliska 

aktiviteten tillsammans landar fenomenet i ett slags egenvärde av den musikaliska erfarenheten. 

Han ställer sig frågan när det faktiskt är möjligt att påstå att något har ett egenvärde. Det 

grundläggande kring företeelsen ´egenvärde´ är möjligheten att kunna särskilja de mänskliga 

aktiviteter som har ett mål i sig respektive inte har ett mål i sig. Hur kan den musikaliska 

erfarenhetens värde då ses som nytta? Varkøy hänvisar till Arendt (1906-1975) och hennes 

förklaring till människans rådande nyttotänkande. Hon hävdar att de mänskliga aktiviteter som är 

fria och som inte har något mål utanför sig självt inte värdesätts i det moderna nyttotänkande. De 

nyttiga aktiviteterna är de produktiva redogör Arendt för. Om en aktivitet leder till en färdig produkt 

anses den vara av nytta skildrar Arendt. Varkøy förklarar att det läggs stort fokus på nyttan men att 

man sällan förstår vad meningen med nyttan är. Slutligen kan man säga att den musikaliska 
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erfarenhetens egenvärde har en nytta i den bemärkelsen att man använder erfarenheten till något 

(Varkøy & Söderman 2014, s. 21-23).  

6. Metod 
I denna undersökning kommer jag använda mig av en kvalitativ metod i form av intervju. Här 

kopplar jag mina tankar till Patel och Davidsson (2019) där de beskriver att kvalitativ forskning 

handlar om att ta reda på, tolka och förstå individers upplevelser. De kallar det materialet som man 

får ut för ”mjuka” data och sättet man får ut datan kan vara genom kvalitativa intervjuer samt 

tolkande analyser. Den kvalitativa forskningsmetoden präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt 

påstår Patel och Davidsson och förklarar att hermeneutik kan översättas till tolkningslära. Genom 

tolkningslära försöker man förstå människans existens då man studerar och tolkar de mänskliga 

handlingarna och tankarna. I den bemärkelsen kommer jag använda mig av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt i relation till min kvalitativa intervjumetod. Mot bakgrund till Patel och Davidsson 

som hävdar att kvalitativ forskning kan ge en djupgående helhetsbeskrivning av ett fenomen anser 

jag att jag genom kvalitativa intervjuer kan få inblick i fritidshemslärares syn på musikens roll på 

fritidshemmet (Patel & Davidsson 2019, s. 32, 52-53).  

6.1 Urval 

Vid urvalet av intervjupersoner har jag utgått ifrån ett strategiskt urval då jag har valt att avgränsa 

mig till pedagoger med minst tre års erfarenhet i fritidshemslärarrollen eller individer med 

grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. Patel och Davidsson (2019) hävdar att det inte 

räcker med att intervjua varken en eller ett par i en studie och därför har jag valt att intervjua fyra 

personer. Genom att jag har flera personer att intervjua får jag ett material som är oberoende av 

enbart personliga uppfattningar kring ett fenomen. När jag hade kommit fram till hur många 

personer jag ville intervjua skickade jag ut ett mejl till skolans ledning med infogat 

informationsbrev, information om GDPR samt samtyckesblankett. Det framgick i 

informationsbrevet vilket syfte studien hade samt hur informanterna kommer presenteras i studien. 

Många av skolornas ledningar skickade över informationen till de pedagoger på skolan som det 

berörde varpå jag därefter fick svar ifrån vissa. Jag fick svar ifrån två av fyra pedagoger från olika 

skolor genom mejl där vi bestämde plats, tid och datum. De resterande två informanterna tog jag 
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direktkontakt med. Den ena av de två fick jag kontakt med genom personliga kontakter likt 

snöbollsurvalet som nämns av Patel och Davidsson, där den man intervjuat ger vidare information 

om vem man kan intervjua. Här har det blivit så att jag har använt mig av bekvämlighetsurvalet då 

den problematik som råder i samhället angående covid-19 har försvårat arbetet med att finna 

intervjupersoner. Den andra av de två kontaktades direkt via mejl. Tre av dessa intervjuer har utförts 

genom att jag besökt deras arbetsplatser varav den sista har utförts digitalt. Informanterna har 

erfarenhet om arbetet på fritidshemmet då tre av dem är utbildade fritidshemslärare medan en har 

lång erfarenhet både som barnskötare och pedagog i fritidshem. Intervjuerna pågick i ca 30 minuter 

(Patel & Davidsson 2019, s. 39-41).  

Petra 27 år 

Petra är legitimerad fritidshemslärare med inrikting inom bild och skapande. Hon har 

arbetat som legitimerad fritidshemslärare i ca 1,5 år men har tidigare erfarenheter som 

vikarie i skolans värld. Petra upplever musiken som viktigt i hennes vardag, hon lyssnar 

på musik för att hitta flow i sitt arbete men också för att må bra. 

Bob 37 år 

Bob har en erfarenhet på 17 år inom yrket och är sedan länge legitimerad 

fritidshemslärare med fokus på utomhuspedagogik. Bob har ett stort musikintresse och 

har bland annat varit hus-dj och bedrivit nattklubb. Han samlar även på ny som gammal 

musik både digitalt men även skivor. 

Hanna 39 år 

Hanna har arbetat som vikarie och på senare tiden fått titeln som barnskötare under nio 

års tid. Hanna arbetar i nuläget både med förskoleklass och årskurs ett. När det gäller 

musik lyssnar hon ofta på musik hemma och behärskar piano som instrument.  

Veronica, 42 år 

Veronica har arbetat i skolans värld i 12 år och har på senare år en ledande position med 

fokus på utveckling inom barngrupper. Hon har alltid arbetat med fritidshemmet på ett 

eller annat sätt och nu som arbetslagsledare. Veronicas relation till musik är främst att 

hon har en son som håller på med musik men annars som en stabil radiolyssnare när hon 

vill bli glad och peppad. 
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Alla informanter har valt fingerade namn och detta för att enkelt åtskilja vem som yttrar sig om vad 

samt för att skydda informanternas identitet.  

6.2 Intervjuer 

När jag har strukturerat intervjuguiden för den här undersökningen har jag tagit hänsyn till Kvale 

och Brinkmans (2012) tankar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun där de redogör för 

intervjufrågornas olika prägel. De skildrar begreppen tematisk och dynamiskt och visar på att det 

tematiska står för den kunskapsproduktion som intervjuaren får ut av intervjun och dynamiska som 

står för interaktionen det vill säga, det mänskliga förhållandet i intervjun. Författarna trycker på att 

intervjufrågorna bör innehålla en liten del av båda dessa begrepp för att få en så bra intervjufråga 

som möjligt. Fortsättningsvis beskriver författarna att det är viktigt att använda sig av frågor som är 

begripliga för intervjupersonen vilket leder till rikliga beskrivningar av innehållet. Under 

intervjuerna kommer jag utgå ifrån en intervjuguide med färdigformulerade frågor. I boken 

Handbok i kvalitativa metoder framgår det att intervjuer kan vara strukturerade på olika sätt. De 

nämner ostrukturerade, semistrukturerade och löst strukturerade intervjuer som olika sätt att 

strukturera sin intervju. Vid mina tillfällen har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer när 

jag utgått från min intervjuguide. Jag var medveten om att mina intervjuer kunde ta olika riktningar 

som skulle få mig att lägga till andra öppna frågor. Genom att jag kunde lägga till andra öppna 

frågor under intervjuerna fick jag svar som gav mig vidare förståelse kring mitt ämne. Intervjuerna 

spelades in genom ett inspelningsverktyget på telefonen och transkriberades därefter (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 38-38, Kvale & Brinkman 2012, s 146-152).  

6.3 Analysmetod 

Jag sammanställde mina intervjuer genom att transkribera inspelningen i ett dokument varpå jag 

därefter gick igenom materialet för att hitta tydliga teman. Teman som jag fann klistrades sedan in i 

ett separat dokument för att underlätta arbetet med materialet. I min analys av materialet utgick jag 

ifrån processen att sortera, reducera och argumentera som Rennstam och Wästerfors (2015) för fram 

i boken Handbok i kvalitativa metoder. Jag var medveten om att kaosproblemet som författarna 

redogör för kommer att uppstå det vill säga, att materialet kan hamna i oordning och bli 

oöverskådligt. För att skapa ordning i arbetet kopplade jag min teoretiska bakgrund med materialet. 
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Efter att jag hade sorterat mitt material läste jag materialet och strävade efter att finna de teman som 

var relevanta för min studie. Det material som var av värde för min studie använde jag sedan för att 

jämföra med de begrepp och teman som låg till grund för mitt teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning. Författarna använder begreppet ´argumentera´ där analysen för sitt material bör anknytas 

till tidigare forskning kring ämnet och samtidigt visa på vad som skiljer sig åt (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s. 220).  

6.4 Etiska överväganden 

Jag har valt att inte inkludera intervjupersonernas riktiga namn enligt konfidentialitetskravet. I 

Vetenskapsrådets (2017) rapport God forskningssed redogörs för behandlingen av personuppgifter. 

Till personuppgifter räknas allt som kan kopplas till den fysiska personen direkt såsom indirekt. 

Som nämnt tidigare kommer jag som forskare använda andra namn för att beskriva respondenten 

samt skolan den befinner sig på. Detta har jag gjort för att skydda individen mot kränkningar eller 

skador som kan uppstå i och med deras medverkan i studien. Jag kommer dessutom inkludera 

intervjupersonernas år inom yrket för att visa på att intervjupersonerna har erfarenhet av de estetiska 

uttrycksformerna som återfinns inom fritidshemmet (Vetenskapsrådet 2017, s. 12, 71).  

6.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

När det gäller tillförlitlighet kopplar jag mina tankar till Patel och Davidsson (2019) som förklarar 

att man kan använda begreppet ´reliabilitet´ i anknytning till tillförlitlighet. I tillägg till detta belyser 

författarna begreppen ”sanna värde” och ”felvärde” som är en form av värde som man får ut av ett 

observerande värde. Intervjupersonerna kan exempelvis överdriva sina svar vilket påverkar 

tillförlitligheten som sedan kan leda till ett felvärde i materialet. Författarna påstår att det är många 

faktorer som kan leda till ett felvärde, faktorer som vi exempelvis inte kan kontrollera. Som 

forskare vill man närma sig individens sanna värde det vill säga, att individen ger sina sanna svar i 

en intervju och på så sätt minska felvärdet. Genom att instrumentet eller det sätt som man intervjuar 

på är reliabelt får man som forskare lättare fram individens äkta svar eller så kallade, sanna värde. 

Jag har i min studie, använt mig av intervjuer med semistrukturerad prägel och omedvetet eller inte 

som författarna redogjort för ovan har jag gjort olika bedömningar av de svaren jag fått. För att 

undvika detta anser Patel och Davidsson att man bör vara tränad vilket jag inte är. Däremot tog jag 

del av dessa tankar innan intervjuerna vilket har gjort mig medveten kring detta fenomen. 

Fortsättningsvis belyser författarna om ”lagrad” verklighet det vill säga, inspelningar av tillexempel 
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ljud eller bild. Som nämnt tidigare har jag valt att spela in mina intervjuer som jag sedan har 

transkriberat. I samklang med detta har jag ständigt möjlighet att gå tillbaka till min inspelning för 

att försäkra mig om att det jag fångat upp är korrekt. Tillförlitligheten för min studie är i viss mån 

god med tanke på medvetenheten om bedömningsfaktorn samt inspelningen av mina intervjuer 

(Patel & Davidsson 2019, s. 131-132). 
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7. Resultat 
Jag har valt att dela in resultatavsnittet i fyra olika teman som tydligt framkommit genom 

intervjuerna. Dessa teman är pedagogernas musiksyn, musikens roll, musikens förhållande till andra 

konstuttryck samt elevinflytande. När det gäller begrepp som konstuttryck menar jag andra vägar att 

uttrycka sig på som exempelvis rörelse och skapande. Inför varje stycke kommer jag beskriva temat 

och sedan skildra informanternas uttalande som följs upp av analys och koppling till studiens 

forskningsfrågor och teori. Slutligen kommer jag visa på likheter och skillnader mellan 

informatorns utsagor kring de teman som nämns ovan genom ett sammanfattande stycke i slutet av 

kapitlet.  

7.1 Pedagogernas musiksyn 

Genom introduktionen av informanterna i avsnittet urval (jmf. avsnitt 6.1) beskriver jag deras  

intressen och erfarenheter av musik. Det framgick att en av informanterna kan spela ett instrument 

och en annan informant har erfarenheter inom discjockey-yrket. Alla informanterna lyssnar på 

musik i sin vardag, på radion eller i telefonen. I intervjuerna lyfter pedagogerna hur musiken tar sig 

i uttryck på fritidshemmet och det framkommer tydligt att musikintresse finns hos många andra 

pedagoger på fritidshemmet som sedan använder det i undervisningen.  

Petra: Ja det handlar om personalens utbildning och medvetenhet om vad musiken 

kan bidra till och när man kan använda det. Det finns till exempel en kollega och 

han använder det hela tiden och han är mer medveten om att barnen kan lära sig 

saker genom olika musikstilar, men jag är inte så insatt i musikstilar på det sättet, 

så den stora skillnaden är egentligen personalen, vad de har för medvetenhet och 

vad man vill få ut av musiken på fritidshemmet. 

Petra hävdar att det handlar om att pedagogerna bör ha en förståelse för musiken för att veta hur  

och när man kan använda det. Hon nämner sedan att skolan har en pedagog som använder musiken 

på ett mer pedagogiskt sätt. Jag tolkar det som att Petra försöker förklara att denna pedagog på 

skolan vet hur musiken kan användas i pedagogiska sammanhang.   
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Veronica: Jag tror att det beror på att vi inte har någon fritidspedagog som har ett 

genuint intresse för musik, kan jag tänka mig för, när jag började i september då 

gick vi igenom lite intresseområden och ens styrkor, varje pedagog och det var 

ingen som nämnde musik, så det har liksom hamnat lite på sidan om… … den 

läraren som vi har han är ju musikintresserad så han tar in det i sitt ämne mycket 

mer och på raster då som jag sa för att han är intresserad av det ja. 

Veronica säger att fritidspedagogerna på hennes skola inte har ett äkta musikintresse och att det är 

därför de inte arbetar med musik i undervisningen på fritidshemmet. Hon betonar istället att läraren 

på skolan som är musikintresserad använder musiken i sin undervisning men även på rasterna.  

Hanna: …vi har en jätteduktig pedagog där hon låter barnen få testa olika 

instrument. De sjunger dessutom och pratar om musik, men jag är inte så insatt i 

hur hon arbetar. 

Hanna berättar att skolan har en pedagog som erbjuder elever att få pröva olika instrument däremot 

nämner Hanna ingenting om att den pedagogen har ett musikintresse fastän pedagogen arbetar med 

musik. Pedagogen som Hanna berättar om har enligt min tolkning ett musikintresse då pedagogen 

sjunger och pratar om musik men även visar upp instrument för eleverna.  

Petra nämner tidigare en annan pedagog på skolan som arbetar med musik på ett medvetet sätt. När 

Petra beskriver pedagogen som medveten inom musiken tolkar jag det som att pedagogen vet hur 

musiken ska användas för att lära eleverna någonting inom musik. Jag anser att undervisningen som 

pedagogen utför kan ses som mer meningsfull med tanke på hur Petra beskriver pedagogen. 

Däremot förklarar Petra i sin intervju som inte nämns här, att hon har ett generellt musikintresse 

genom att hon lyssnar på musik men upplever inte sig själv kapabel till att lära ut musik som helhet. 

Hon säger att: 
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När jag inte ens har en bakgrund om det, så blir det svårt att tänka så när jag inte 

själv är medveten. Det är viktigt att man är kunnig inom sin sak för att kunna 

framhäva det ämnet. 

7.1.1 Analys 

Informanterna förklarar att det finns andra pedagoger på skolan som använder musik i sin 

undervisning. Informanterna berättar även att dessa pedagoger har ett stort musikintresse vilket kan 

vara en orsak till varför just de pedagogerna arbetar med musik. Den musikundervisning som 

förekommer på fritidshemmet finns där genom de pedagoger som informanterna har beskrivit. Jag 

kopplar dessa berättelser som handlar om pedagogernas syn på musikens värde till Varkøys (2014) 

tankar som jag redogör för i avsnittet teoretiskt perspektiv (jmf. avsnitt 5.2). I det avsnittet hävdar 

Varkøy att det finns ett värde i det man gör. Pedagogerna i informanternas berättelser arbetar med 

musikundervisningen på skolan där jag anser att de utgår ifrån sina egna erfarenheter. Genom att 

pedagogerna arbetar utifrån sina egna erfarenheter finns det ett värde i pedagogernas musikaliska 

erfarenheter. I ett pedagogiskt sammanhang där dessa pedagoger arbetar skapas en tanke av nytta 

det vill säga, vilken nytta har musiken. Arendt (1906-1975) hävdar att det är väldigt typiskt för 

människor i modern tid att alltid tycka att en aktivitet är av nytta om det skapas en slutgiltig 

produkt. Uddén (2004) ställer sig frågan om det verkligen behövs musiklärare för att barnen ska få 

leka och sjunga. Hon hävdar att det upplevs viktigare att kunna visa upp sina yttre färdigheter 

genom att exempelvis stå på scenen än att faktiskt bli medveten och bilda sig inom musik. Mot 

bakgrund till informanternas berättelser om de musikintresserade pedagogerna tolkar jag det som att 

de pedagogerna har en annan syn på musik än informanterna. Jag hävdar att de pedagogerna ser ett 

värde av musiken på fritidshemmet (Varkøy & Söderman 2014, s. 22-23, Uddén 2004, s. 21).  

7.2 Musikens roll på fritidshemmet 

I det här avsnittet belyser pedagogerna vilken typ av roll musiken har på fritidshemmet. Här 

åskådliggörs musiken som medel för att förstärka annan primär aktivitet. Petra och Veronica lyfter 

sedan sina tankar kring deras strävan för hur musiken kan ses och användas som mål.  
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Bob: …kanske mest som ett medel för att skapa stämning vid vissa tillfällen som 

tillexempel klassisk musik vid bild eller skapande eller som stämningskapare vid 

teater, som utgångspunkt vid olika former av uppträdanden. Aldrig som 

skvalmusik och bakgrund, alltid som förstärkare av olika former av stämning eller 

som utgångspunkt i till exempel uppträdanden.   

Bob beskriver att fritidshemmet på skolan alltid använder musiken som en förstärkning av andra 

ämnen, det vill säga, för att exempelvis lyfta förståelsen för andra uttrycksformer. Bob påstår att 

man exempelvis kan använda musiken i uppträdanden, musiken kan i den bemärkelsen förstärka 

olika former av dans eller teater.  

Hanna: Till exempel för någon månad sen fick eleverna sy en nalle, och vi 

använde oss av teddybjörnen Fredriksson-låten, en av mina favoritlåtar, och varje 

gång när de syr så spelade vi den låten och alla var glada och sjöng med så det var 

en väldigt rolig stund. 

Hanna berättar att de på deras fritidshem spelar upp låten ´Teddybjörnen-Fredriksson´, hon förklarar 

att det tillför någonting till stunden. Jag upplever att de spelar låten för att lyfta upp förståelse för 

vad de faktiskt syr. Hon nämner att de syr en nalle och spelar en låt om en nalle. Jag tolkar det som, 

likt Bobs redogörelse, att de försöker lyfta fram eller förstärka sytillfällets innebörd med hjälp av 

musik.  

Veronica: Ja, ja, absolut, det vi har pratat om just när du sa stöd var det där när vi 

ska städa så har vi pratat om att ha någon slags musikgingel eller någonting för att 

det hör dem (eleverna), ´ja nu har vi hört det, det betyder städa´ för att slippa det 

här ´Städa! Städa!´-tjatet… …Ja eller, det är inte just måla det kan vara att sitta 

med en bok, men det handlar om just avslappning och komma ned i varv. 

Veronica säger att de använder musiken som en form av signal för att eleverna ska börja städa. Hon 

berättar att pedagogerna är trötta på att säga åt eleverna att börja städa och använder istället musiken 

som medel för ord. Veronica påstår också att de använder musiken för avkoppling samt för att 

komma ned i varv och detta i koppling med att exempelvis läsa en bok. Veronica har tydligt uttryckt 

att musiken på fritidshemmet är obefintlig och det beror på det bristande musikintresset hos 
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pedagogerna men hävdar samtidigt att hon i framtiden gärna vill koppla skolans musik med 

fritidshemmet.  

Veronica: jag vill ju helst koppla en röd tråd ifrån musikundervisningen i skolan 

och bygga vidare på det, och ha ett samarbete på det sättet och det är ju en 

målsättning… …jag menar, jag vet inte har de (eleverna) pratat om någonting 

speciellt, klassisk musik och då kanske vi kan göra någon uppsättning på 

fritidshemmet så göra det praktiska på fritids då, DET är ju målsättningen.  

Petra uttrycker liknande tankar med att koppla musikundervisningen som befinner sig i skolan och 

koppla till fritidshemmet för att på så sätt använda musiken mer som mål snarare än medel. 

Petra: Den (musiken) bör vara mer, ett mål som eleverna ska arbeta med, det finns 

ju musik i skolans värld de har ju en timme i veckan eller någonting och där lär de 

sig om olika instrument. 

7.2.1 Analys 

Musikens roll på fritidshemmet är att fungera som ett medel för att förstärka andra former av 

estetiskt skapande. Bob berättar att musiken alltid ska användas som just en förstärkning som lyfter 

andra slags arbetsformer, han trycker på att det aldrig ska fungera som skvalmusik, utan om 

musiken ska spelas i bakgrunden bör den ha ett syfte. Hanna använder musiken som medel för att 

förstärka syarbetet på fritidshemmet genom att spela låten: Teddybjörnen-Fredriksson, som har en 

tydlig koppling till arbetet eleverna gör. Veronica belyser musiken som en signal för att få ut ett 

utförande av eleverna med exemplet där musiken som startar i bakgrunden betyder: börja städa. 

Vidare påstår Veronica att musiken inte bara kan användas som medel för att läsa en bok utan också 

i syfte att finna ro och bli avslappnad. Veronica och Petra vill gärna sträva efter att arbeta med 

musiken där målet är att lära sig mer om musik som ett eget ämne. Jag tolkar det som att Veronica 

och Petra vill koppla musikundervisningen som förekommer i skolan med fritidshemmets 

verksamhet. Jag upplever att eleverna på fritidshemmet kan skapa en större förståelse för just musik 

i fritidshemmet om det finns en koppling till skolans musikundervisning. Jag anser att musiken på 

fritidshemmet blir meningsfullt i och med denna koppling.  
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Informanterna beskriver att musikens roll på fritidshemmen är att främst fungera som ett medel för 

att förstärka olika estetiska uttrycksformer som exempelvis bild och skapande. Musikens roll kan 

således beskrivas så som Reimer (1970) beskriver ståndpunkten referensialism. Det handlar helt 

enkelt om att musikens värde tycks befinna sig bortom musiken själv. Musiken betraktas mindre 

som mål och mer som medel i samband med att musik som musik har i allmänhet ett litet värde i 

sig. Den musikpedagogiska verksamhet som informanterna beskriver i sina utsagor har en funktion 

av att fungera som förstärkare av andra former i undervisningen. Detta anser Reimer är i linje med 

referensialismen då han påstår att all musikpedagogisk verksamhet som på ett eller annat sätt 

används inom utommusikaliska fenomen inspireras av referensialismen. Däremot trycker även 

Reimer på att musik och andra estetiska uttrycksformer oftast används i relation till varandra det vill 

säga, att de sällan påträffas i sin renodlade form. Veronica och Petra berättar i sina intervjuer om 

den framtida målsättningen för musikens roll på fritidshemmet. Båda informanterna förklarar att de 

bör koppla musikundervisningen i skolan med musiken på fritidshemmet. Reimer redogör för att 

denna musiksyn som Veronica och Petra strävar efter kopplas till intellektet samt att den präglas av 

en mer elitistisk syn på konst. Informanternas utsagor kan således kopplas till studiens teoretiska 

perspektiv kring hur man ser musik som ett medel i undervisningen eller som ett mål för att lära sig 

mer om musik (Varkøy 1996, s. 92-94).  

7.3 Pedagogernas syn på andra konstuttryck 

Under intervjuerna berättar informanterna om musikens position på fritidshemmet i relation till 

andra estetiska uttrycksformer som skapande i bild och rörelse. Musikens position på fritidshemmen 

hade även en koppling till de material och rum som finns på fritidshemmen. Informanterna 

beskriver vilken uttrycksform som förekommer mest på fritidshemmet samt hur det kommer sig att 

fördelningen ser ut som den gör.  

Petra: …det är faktiskt så att fritids är kopplat med att man sitter där och ritar, 

sitter och pysslar, tyvärr är det så, det är en norm som har framkommit med tiden 

att ´här inne pysslar vi´ i och med att vi har olika rum och olika aktiviteter som 

kan erbjudas. Om vi ska planera in det skulle musiken också få sin chans men nu 

är bild och idrott som gäller, eftersom att vi har idrottshallen en gång i veckan. 

Petra hävdar att det har skapats en form av norm på fritidshemmet som grundar sig i skapande med 

fokus på pyssel och rita. Denna norm har skapats i enlighet med de förutsättningar kring rummen 
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som förekommer på fritidshemmet samt de olika aktiviteterna som erbjuds. Här nämner hon 

dessutom att om en planering kring musik fanns skulle det ta sig i uttryck mer på fritidshemmet.  

Petra: Som jag sa tidigare så tänker man inte på när man ska handla material. Till 

fritids tänker man inte ´vilket musikinstrument ska vi handla?´, man tänker mer 

´vilka kritor behöver vi, vilken typ av färg behöver vi?´ just för att det kanske 

finns barn som är intresserade av det att just komma hit och varva ned och sitta 

och måla. 

Petra fortsätter då hon belyser att de inte tänker på vilka instrument de ska köpa till fritids utan mer 

vilka kritor och färger som behövs. Här berättar Petra att det inte finns något behov av att köpa in 

musikinstrument till fritidshemmet då intresset hos eleverna tycks ligga i att komma till fritids och 

varva ned genom att sitta och måla.  

Petra: Men just här har vi inte någon musiksal som kan bidra till att man kommer 

dit och kan bidra med en aktivitet som finns. Jag har varit på andra skolor som har 

en musiksal som man kan gå till, då tror jag det är lättare med undervisningen i 

fritidshemmet om det finns en musiksal som man kan gå till. 

Petra berättar att de inte har någon musiksal på hennes skola och att det kan vara en orsak till varför 

det inte ges någon musikundervisningen på fritidshemmet. Hon anser att en musiksal hade gjort så 

att musikundervisningen förekommit i större utsträckning.  

Veronica: Idrott, definitivt, alla dagar i veckan. Ja, idrott, vilket… det är ju jättebra 

att det är mycket idrott men vi har ju väldigt många idrottsintresserade pedagoger 

så att det är ja, och jag är ju idrottsintresserad, så ja, idrott absolut… 

Veronica: Det beror nog på oss som jobbar just som jag sa, att vi just inte är i 

processen ännu som kopplar allt till läroplanen utan vi börjar med: ´Okej vi gör 

det vi tycker om, det vi är bra på sen så kollar vi stämmer det här överens med 

läroplanen´ 
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Veronica förklarar att idrott och rörelse är den uttrycksform som förekommer mest på deras 

fritidshem. Detta anser hon har att göra med de pedagoger som arbetar där och utgår ifrån vad de 

själva tycker om samt har kunskaper inom och sedan kopplar det till läroplanen.  

Bob: Musik har en hög status på grund av att det kan användas i så många olika 

sammanhang. Jag tror att musiken idag är så oerhört inkorporerat i dagens barn 

och ungdomskultur och är en oerhört tacksam utgångspunkt i arbetet. 

Bob säger att de på deras fritidshem arbetar flitigt med musiken då den används i många olika 

sammanhang. Han påstår att musiken har hög status på deras fritidshem och fungerar som en bra 

utgångspunkt i arbetet.  

7.3.1 Analys 

Resultatet för detta avsnitt är varierat då Bob hävdar att de ofta arbetar med musik på hans 

fritidshem. Han anser att det är en tacksam utgångspunkt i arbetet genom att musiken alltjämt 

kretsar kring barn och ungdomskultur. Å andra sidan hävdar Petra att rita, måla och pyssla har blivit 

en norm på deras fritidshem då en bidragande faktor är att det inte finns någon musiksal. Veronica 

trycker samtidigt på att rörelse förekommer mest då det är den uttrycksform som de flesta 

pedagoger känner sig trygga med på hennes fritidshem. Jag tolkar detta som att det tycks finnas en 

problematik kring lokaler samt pedagogernas intresse angående musikens ställning på 

fritidshemmen. Jag kopplar dessa tankar till den hur musiken kan ses som ett legitimt ämne som 

Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) redogör för när de beskriver hur samhället påverkar vad 

som är viktigt att lära sig i skolan. Musiken idag kommer barn och unga kontakt med även utanför 

skolan. Detta anser jag kopplas till Bobs uttalanden kring att musiken är så inkorporerat i 

ungdomskulturen. Bob upplever det som en tacksam utgångspunkt i arbetet på fritidshemmet. 

Författarna däremot påstår att musikens roll i skolan kan vara komplicerad i den bemärkelsen. De 

hävdar att man verkligen bör fundera på vad skolmusiken faktiskt är till för. Jag är här också 

medveten om att författarna i boken beskriver musiklärare och inte fritidshemslärare med uppdraget 

om att ge eleverna möjlighet till att uttrycka sig genom flera uttrycksformer. Jag anser att man som 

fritidshemslärare kan uppleva det som lättare att interagera musiken i fritidshemmet, likt det som 

Bob påvisar med att det kan användas i så många olika sammanhang. Musiklärare däremot har 

ständiga mål att sträva efter. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) skildrar musiklärares tankar 

kring lokaler varpå det visar sig att var tredje lärare tycker att lokalerna inte uppfyller de krav för att 
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klassas som en funktionell musiksal. Lärarna trycker även på att utrustningen inte är tillräckligt. 

Detta kan således sammanlänkas med Petras utsaga angående musiksalen då hon redogör för att de 

inte har någon musiksal på skolan. Jag hävdar att det kan vara svårt att jobba in en viss typ av 

musikundervisning på fritidshemmet när det inte finns en musiksal att hämta material, inspiration 

och tankar ifrån (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling 2014, s. 16-18).  

7.4 En anledning till att arbeta med musik 

Genomgående i intervjuerna har jag ställt frågor kring om det råder någon planerad musikaktivitet 

på fritidshemmet varpå vi ofta landat i att det är elevernas intresse som styr. I detta avsnitt beskriver 

informanterna hur mycket av deras musikarbete på fritidshemmet börjar med att elever visar ett 

intresse.  

Petra: Ja precis, i vissa sammanhang behöver man koppla bort och jag personligen 

tycker i och med att bild är ett roligt ämne för mig så försöker jag få eleverna att 

uppleva samma sak. Sen finns det musik som eleverna tycker är roligt att ha under 

bilden, oftast är det så att de har önskemål.  

Petra har ett intresse för bild och har under hennes bildaktiviteter haft elever som har kommit fram 

till henne och haft önskemål om vilka låtar som ska spelas under aktiviteten. Musiken kan enligt 

Petra, underlätta arbetet i bild och låter gärna eleverna välja musik inför aktiviteten. Här finns ett 

elevinflytande kring om musiken ska spelas samt vilka låter som ska spelas vilket, tyder på att det 

finns ett intresse hos eleverna för musik.  

Veronica: Egentligen så var det för att det kom ju från eleverna så det var 

egentligen elevinflytande och vad de är intresserade av just nu för de gick runt och 

pratade om det. Och så kom någon med en idé när de pratade med mig och de 

skulle gå på melodifestivalen och titta och ´Kan vi inte ha melodifestivalen här?´ 

och så byggdes det upp. 

Under intervjun med Veronica hade precis finalen i melodifestivalen varit och elever hade visat 

intresse för melodifestivalen genom att ständigt prata om den. Till slut pratade en elev med Veronica 

som menade på att de möjligtvis kunde arrangera melodifestivalen på skolan. Här visar eleverna ett 
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grundläggande intresse för festivalen som i stort innehåller en mängd uttrycksformer som dans, 

teater och musik. I tillägg till detta tar Veronica till sig det intresse som råder runt skolan och 

påbörjar arbetet med skolans melodifestival.  

Bob: Med elevernas intresse för musik som utgångspunkt finns det alltid på rasten 

tillgänglighet att köra ´sina låtar´ och dansa till dem. Vi ger stort utrymme för 

elevernas egna intressen för populärkultur och olika sociala fenomen som danser 

från fortnite, tik-tok och så vidare. Vi håller oss uppdaterade kring barnens 

intresse av dans och musik men också dess källor. 

Bob beskriver att de utgår ifrån elevernas intresse genom att de får välja låtar att dansa till främst 

på rasten. Här lyfter Bob fram att de framförallt tar till vara på elevernas ständiga intresse för 

populärkultur och de danser som förekommer i exempelvis Fortnite. Eleverna visar intresse för 

dessa fenomen och får därför enligt Bob stort utrymme på deras fritidshem.  

Bob: Vi måste som pedagoger hysa en respekt och vördnad samt aktivt söka upp 

och intressera oss för barnens musikkonsumtion och hur det tar sig i uttryck, inte 

tvinga på dem ´fin´ musik, aldrig värdera vad som är och inte är. 

Bob avslutar genom att trycka på att vi som pedagoger bör intressera oss för barnens 

musikkonsumtion. Jag upplever det som att det kan underlätta pedagoger i deras arbete kring att 

utforma aktiviteter med musik som är främmande till en själv. Jag tolkar ´fin´ musik, i Bobs 

uttalande, som eventuellt klassisk musik eller musik som man subjektivt anser vara bra. Bob påstår 

därför att den typen av musik aldrig bör tvingas på eleverna.  

7.4.1 Analys 

I detta avsnitt har informanterna genom sina utsagor beskrivit hur eleverna på deras fritidshem på 

ett eller annat sätt visat intresse för olika musikaliska fenomen i form av musik på bildaktiviteten, 

musik i samband med dans och sång men också musik på skolgården. Petra har tryckt på att genom 

elevernas intresse spela musik på bildaktiviteterna, eleverna får i det sammanhanget välja vilken 

musik som ska spelas. Veronica har visat på hur det pratades om melodifestivalen i korridoren samt 

hur en elev föreslagit att de kan ha melodifestivalen på deras fritidshem. Slutligen redogör Bob för 
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att eleverna på hans fritidshem får dansa till sina låtar på rasten samt hur viktigt det är att man som 

pedagog ser över barn och ungas musikkonsumtion.  

Här kan jag koppla informanternas utsagor till läroplanen för skola och fritidshem (2011) där det 

framgår att man på fritidshemmet bör utgå ifrån elevernas intressen och behov i undervisningen. Jag 

finner Veronicas utsaga extra intressant i den bemärkelsen att hon tidigare nämnt att 

musikundervisningen på hennes fritidshem är obefintlig och att det har varit starkt kopplat till 

pedagogernas olika intressen. Genom att eleverna visat intresse för ett specifikt musikaliskt 

fenomen har Veronica tillsammans med pedagogerna gått utanför sin komfortabla zon och faktiskt 

byggt upp en musikinspirerad aktivitet. Detta kan jag koppla till Varkøy (1996) och hans tankar 

kring musikpedagogisk idéhistoria och legitimeringsproblematiken som ligger till grund för min 

studie. Varkøy vill genom sin bok Varför musik? trycka just på den idéhistoria som funnits kring 

musik genom åren. Han hävdar att man genom dessa idéer kan börja reflektera över 

legitimeringsproblematiken och genom detta se över sin egen yrkesmedvetenhet. Fortsättningsvis 

påstår Varkøy man i sitt yrke och genom reflektioner får syn på de nödvändigheter som finns kring 

musikpedagogisk idéhistoria. Jag upplever att om man gör sig medveten om 

legitimeringsproblematiken kring främst musik men också andra ämnen kan man utgå ifrån att 

belysa dessa ämnen mer. Jag anser även att man som fritidspedagog eller lärare bör söka sig till 

kunskaper i flera olika ämnen för att erbjuda eleverna ett brett urval av aktiviteter (Skolverket 2011, 

s. 22; Varkøy 1996, s. 11-13).  

7.5 Sammanfattning av resultat 

Informanterna har många likheter i sina arbetssätt genom att de bland annat använder musiken som 

ett medel för att förstärka andra konstuttryck som faller under referensialismen. Musiken tycks 

främst användas inom bild och skapande då det nämns att informanterna använder musiken för att 

skapa stämning till ritandet. Jag vill även lyfta fram att det finns en likhet mellan informanternas 

kollegor. Informanterna berättar att de har kollegor som har ett levande musikintresse som använder 

musiken i undervisningen på fritidshemmet. Trots att det framgår att många kollegor har ett genuint 

musikintresse påstår informanterna att de tycker om musik och har ett visst musikintresse. Bob och 

Hanna visar upp ett större intresse då den ena behärskar ett instrument och den andra har länge varit 

discjockey som samlat musik sedan lång tid. Olikheterna i den bemärkelsen är informanternas 

grader av musikintresse, det upplever jag kan ha inverkan på hur de arbetar med musiken som jag 

kommer beröra mer i diskussionskapitlet. Det som jag ytterligare uppfattar som skiljer dem åt är hur 
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de väljer att använda musik. Bob tycks beskriva att det aldrig är skvalmusik utan att de alltid 

använder musiken som förstärkare av andra ämnen. Petra däremot beskriver att hon gärna använder 

musiken men utan att vara medveten kring varför. Det finns även olikheter kring musikens material 

som finns att tillgå. Slutligen vill jag belysa den sista forskningsfråga som förekommer i min studie. 

När det gäller skillnaderna mellan fritidshemmen i årskurserna 1-3 framkom det att skillnaderna var 

svåra att synliggöra. Detta på grund av att fritidshemmen på informanternas skolor var 

gemensamma det vill säga, att årskurserna 1-3 var på ett och samma fritidshem. 
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8. Diskussion 
Syftet med min studie var att undersöka hur fritidshemslärare och pedagoger ser på musikens roll i 

fritidshemmet. Syftet var ytterligare att ta reda på varför fritidshemslärare och pedagoger väljer att 

arbeta med musik som undervisningsmedel på fritidshemmen samt hur de arbetar, men också vilka 

skillnader som finns mellan fritidshemmen i årskurs 1-3. Till informanterna ställde jag 

intervjufrågor som berör deras relation till musik, på vilket sätt de tycker musiken bör användas 

samt på vilket sätt de arbetar med musiken idag. Jag kommer i detta kapitel diskutera mina resultat i 

relation till tidigare forskning som framgår i kapitlet tidigare forskning. Jag kommer även disponera 

diskussionskapitlet genom avsnitten som förekommer i mitt resultatkapitel för att på så sätt svara på 

mina forskningsfrågor som ligger till grund för studien.  

8.1 Kollegornas musikintresse 

På frågorna vad informanternas relation är till musik samt hur musiken tar sig i uttryck på 

fritidshemmet kan man utifrån resultaten se att mycket av den musikundervisningen som bedrivs på 

fritidshemmet bedrivs genom andra pedagoger på skolan. Detta framkommer tydligt genom 

Veronicas uttalande om att musiken på fritidshemmet till stor del är obefintlig men att de har en 

lärare på skolan som ofta använder musiken på skolgården i någon form. Veronica beskriver att han 

har ett musikintresse och använder musiken sin undervisning. Informanterna överlag beskrev 

kollegors musikintresse som drivande för musikundervisningen där både Hanna och Petra tryckte på 

att de har kollegor som visar upp instrument men också använder musiken på ett medvetet sätt. Bob 

däremot lyfte inte fram någon annan specifik kollega som styr musikundervisningen på 

fritidshemmet, utan att de tillsammans lägger stort fokus på musik som undervisningsmedel. Det 

framgick i exempelvis Petras intervju att hon upplever musiken som viktig samt att hon använder 

musiken själv på fritidshemmet men upplever inte sig själv som tillräckligt medveten eller kunnig 

inom musik för att på något sätt berika elevernas kunskaper inom musik. Jag tolkar det som att 

Petra tycker att musiken är viktig i undervisningen och att hon gärna vill erbjuda eleverna musik 

men att hon inte ser sig själv som medveten inom musiken.  

En tydlig kontrast kan man se i Ferms studie (2014) som jag redogjort för i kapitlet tidigare 

forskning (jmf. avsnitt 4.1). Hon anser att om man som lärare visar öppenhet och intresse för 

elevernas musikaliska erfarenheter underlättar det arbetet med att kartlägga framtida 

musikaktiviteter som kan utveckla elevernas musikaliska förmågor. Man kan således trycka på att 
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vare sig man har ett intresse för musik eller inte, så kan man intressera sig för elevernas musikaliska 

erfarenheter. Bob beskriver det på ett bra sätt när han hävdar att vi som fritidshemslärare bör 

intressera oss för barnens musikkonsumtion, man kan på så sätt skapa en medkultur mellan barn och 

pedagoger (Ferm 2014). 

8.2 Musikens roll på fritidshemmet 

Musikens roll ses främst som ett medel för att förstärka andra ämnen. Hanna belyser deras syarbete 

med eleverna som ett arbete där musiken förstärker, ger en koppling och meningsfullhet till 

processen medan eleverna syr en nalle. Veronica beskriver ett fall där de använder musiken som en 

koppling till att eleverna ska börja städa undan sitt material. Veronica nämner att 

musikundervisningen på deras fritidshem är obefintlig och en korrelation till det är att ingen 

pedagog har musik som intresse. Jag tolkade detta med att pedagogerna använder musiken som en 

signal för att få eleverna att börja städa som ett tecken på att de undermedvetet försöker inkludera 

musiken. Veronica nämner att pedagogerna var trötta på att tjata på att eleverna ska börja städa 

varpå syftet enligt mig landade i att få spara på pedagogernas röster.  

Sandberg (1996) belyser i sin studie pedagogernas tankar om musikens uppgift. Sandberg visar på 

att pedagogerna påstår att musiken kan ligga till grund för inlärning av andra ämnen. Utöver det bör 

musiken användas som ett sätt att uttrycka sig men också vara betydelsefullt som ett mål det vill 

säga, använda musiken för att lära sig mer om takt och rytm. Det kan till skillnad från Veronica och 

Hannas utsagor kopplas till Bob när han belyser deras arbete med musik genom användandet av 

olika shower och uppträdanden som de har på fritidshemmet. Följaktligen kan man säga att synen 

på musikens roll skiljer sig mellan informanternas olika fritidshem. Jag vill påstå att man som 

fritidshemslärare eller pedagog inte behöver ett renodlat intresse för musik för att kunna erbjuda 

elever möjligheten att komma i kontakt med musik (Sandberg 1996).  

8.3 Musiken kommer i skymundan 

Jag fastnade främst för Petras uttalanden kring hur pedagogerna ser på musiken i jämförelse med 

andra estetiska lärprocesser som skildras i resultatkapitlet (jmf. avsnitt 7.3). Hon nämner att man 

ofta associerar fritidshemmets verksamhet med att måla och teckna. I och med detta tänker man mer 

på vilket material som kan behövas köpas in till just det som fritidshemmet är kopplat till enligt 

henne som är skapande. Hon förklarar att man sällan tänker på vilka instrument man ska köpa in 
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utan mer tänker på vilka kritor som bör införskaffas. Jag kan förstå henne i hennes tankesätt då hon 

även beskriver att de saknar en specifik musiksal. Jag upplever att skolor som saknar musiksal inte 

har ett självfallet tänkande kring hur musiken kan användas på fritidshemmet då musiken inte har 

någon naturlig kärna att befinna sig på i skolans värld. Veronica däremot trycker på i resultatdelen 

att de ofta använder sig av idrott, detta beror på mycket av det som Veronica nämnt tidigare 

nämligen pedagogernas intressen. Skillnaden mellan dessa informanter är deras intresse men 

likheten som tycks florera är att pedagogerna utför aktiviteter som de känner sig trygga i.  

Detta kan förknippas med Strandbergs (2000) studie där han har undersökt vad som ligger till grund 

för skapande av musik. Det framkommer att studenterna i studien oftast väljer att befinna sig på 

hemmaplan i sitt skapande det vill säga, att skapa det som man känner sig trygg i. Detta kan 

följaktligen kopplas till Veronicas och Petras tankar med att man gör det man vet att man är bra på. 

Problematiken enligt mig kan då vara att man inte utvecklas i den mån man skulle kunna göra. 

Väljer man att pröva nya idéer och lyckas respektive misslyckas kommer man som 

fritidshemslärare till nya insikter (Strandberg 2000).  

8.4 Elevernas intressen för musik påverkar undervisningen 

I resultatet framkommer det genom informanternas uttalanden att det är initiativ från eleverna som 

avgör om, när och hur en musikpedagogisk aktivitet kan skapas. Genom Veronicas utsaga framgår 

det tydligt att hon genom elevernas intresse för melodifestivalen skapade en musikpedagogisk 

aktivitet kring melodifestivalen. På Veronicas fritidshem upplevs det som att det är elevernas 

initiativ som är startskottet för att börja skapa musikpedagogiska aktiviteter varpå på Bobs 

fritidshem upplevs det som att det är pedagogerna som initierar en musikpedagogisk aktivitet. Det 

åskådliggörs genom Bobs uttalande kring att pedagogerna intresserar sig för elevernas engagemang 

runtom musiken. Jag hävdar att pedagogerna på Bobs fritidshem från början har en tanke med att 

arbeta med musik och planerar aktiviteter utifrån elevernas intressen medan pedagogerna på 

Veronicas fritidshem får tanken att arbeta med musik genom elevernas initiativ.   

Utifrån Holmbergs (2014) studie kring variationer inom musik kan man enligt mig skapa ett bredare 

allmänt intresse för musiken hos eleverna. Jag upplever att eleverna på Veronicas fritidshem likaså 

Petras fritidshem inte får den breda kontakten med musiken för att faktiskt visa på ett musikaliskt 

intresse. Jag anser att eleverna på sina fritidshem eventuellt inte vet att musiken finns, med tanke på 

att det inte ens finns någon musiksal på Petras skola, samt att pedagogernas intresse på Veronicas 
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fritidshem är obefintlig. För att skapa ett bredare allmänt intresserar musik hos elever kan man 

använda sig av just variationer som Holmberg redogör för. Holmberg skildrar att musiken kan 

användas på många olika sätt genom rörelse, sång, lyssning och förstärka känslor. Man kan således 

säga att musiken finns runt omkring eleverna, de vet bara inte om det (Holmberg 2014).  

8.5 Metoddiskussion 

För att svara på mina forskningsfrågor valde jag att använda mig av intervjuer. Jag ville undersöka 

ett perspektiv, det vill säga fritidshemslärarnas perspektiv på musikens roll och ansåg därför att 

intervjuer kunde ge mig en inblick i hur fritidshemslärare ser på musikens roll i fritidshemmet. Det 

jag tycker kan ses som en svaghet i min studie är antalet intervjuer, samt hur de gick till. Jag hade 

önskat att utföra flera intervjuer för att få en bredare kartläggning över hur fritidshemslärare ser på 

musikens roll i fritidshemmet. Urvalet av personer kan även ses som en svaghet i studien då det inte 

fanns ett överflöd av personer som ville intervjuas. En intervju gjordes digitalt medan en annan 

intervju var med en individ som jag fick kontakt med genom en som jag känner. Detta kan ha 

påverkat svaren som jag fick men också mina frågor som jag ställde. Som en följd av dessa 

intervjuer kan ett felvärde ha skapats som jag redogör för i avsnittet tillförlitlighet. När det kommer 

till användningen av teori upplever jag att användningen har varit god. Tolkningarna hade möjligen 

kunna berikas ännu mer om jag hade valt att lyfta in läroplansteori i större utsträckning. Det hade 

kunnat lett till fler tankar kring varför musiken i samhället inte har setts som allmän nytta.  

De viktigaste slutsatserna för resultatet av mitt arbete anser jag vara att pedagogernas intresse styr 

det didaktiska upplägget. Musiken har en viktig roll på fritidshemmen enligt informanterna och 

främst som ett medel för att förstärka andra ämnen, men det som saknas hos pedagogerna är en 

medvetenhet för hur och när musiken kan användas som ett mål. För mig som fritidshemslärare kan 

det vara av intresse att veta hur fritidshemslärare ser på musikens roll, varför musiken används, 

samt hur musiken används för att eventuellt berika mina kommande kollegor med ett 

musikpedagogiska tänkande.  

För att på ett eller annat sätt följa upp min studie kan man istället för intervjuer utforma en enkät för 

att få ännu fler svar kring fritidshemslärares syn på musikens roll. Man kan utöver det använda sig 

av ett annat teoretiskt perspektiv eller belysa läroplansteori i större utsträckning för att få ett annat 

perspektiv på musikens roll enligt fritidshemslärare. Slutligen kan man lägga en större vikt på 
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skillnaderna mellan fritidshemmen det vill säga, eventuellt åskådliggöra varför det möjligtvis 

förekommer mer musik i årskurs 1 respektive årskurs 3.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Följdfrågor till huvudfrågorna markeras inom parantes. 

Genomgång av information innan intervjun: 

Berätta vem jag är. 

Syftet med undersökningen. 

Är det någonting intervjupersonen undrar över innan intervjun? 

Har intervjupersonen tagit del av samtyckesblankett och informationsbrev? 

Intervjufrågor 

Inledande fråga:  

Hur mår du? 

Berätta hur länge du har arbetat som fritidshemslärare eller pedagog?  

Hur kommer det sig att du valde det här yrket? 

Startfråga:  

Vad är din relation till musik?  

Varför arbetar fritidshemslärarna med musiken som undervisningsmetod: 

Kan du beskriva hur ni går till väga när ni planerar musikverksamheten på fritidshemmet? 

Har du något minne av en styrd fritidshemsaktivitet där musiken har varit central? 

(Om ja: kan du beskriva den aktiviteten) 

Vad har fritidshemslärare för syn på musikens roll i undervisningen på fritidshemmet: 

Berätta om på vilket sätt ni använder musiken i undervisningen på fritidshemmet?  

(Primärt eller sekundärt? Mål/Medel?) 

(Om medel: I vilka sammanhang används musiken och varför?) 
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Har du någon inblick i hur de andra pedagogerna arbetar med musiken på fritidshemmet? 

Hur ofta arbetar ni med musik?  

(Hur kommer det sig? Inplanerat eller spontant?)  

(Vad skulle du behöva för att musiken skulle kunna få en större roll?) 

 På vilket sätt tycker du musiken bör användas på fritidshemmet? 

 (Vad behöver du som fritidshemslärare för att det ska ske?) 

Hur upplever/uppfattar du musikens ställning på fritidshemmet om du jämför med bild och idrott? 

(Om den upplevs lägre eller högre - Vad beror det på?)  

På vilket/vilka sätt och när används musiken i undervisningen på fritidshemmet: Finns det 

skillnader mellan de olika årskursens fritidshem: 

När upplever du att musiken kan användas på fritidshemmet? 

Har du någon uppfattning om det råder skillnader mellan användandet av musiken son 

undervisningsmetod på de olika fritidshemmen på skolan?  

Slutfråga: 

Finns det någonting mer som du vill berätta angående musikens roll på fritidshemmet? Eller 

estetiska lärprocesser generellt?  
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Informationsbrev 

 Södertörns högskola 

Alfred Nobels Allé 7 

141 89 Huddinge

Hej.                                                                                                              

Mitt namn är Fabian Hansson och jag studerar till grundlärare mot fritidshem på Södertörns 

högskola. Jag läser just nu min sista termin och har precis påbörjat mitt självständiga arbete. 

Jag har som sagt precis påbörjat mitt självständiga arbete och söker just nu fritidshemslärare, det 

vill säga, personal med en grundlärarutbildning med inrikting mot fritidshem som kan tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Personal som ej har en grundlärarutbildning med inrikting mot fritidshem 

men som har minst tre års erfarenhet av yrket som fritidspedagog får också gärna ställa upp på en 

intervju. Personalen ska arbeta på fritidshemmen i årskurs 1-3. Intervjun kommer ta ca 30 minuter, 

men vad kommer jag ställa frågor om? För du/ni ska kunna ta ställning och redogöra för personalen 

kring vad jag är ute efter kommer jag kort beskriva vad mitt arbete går ut på. 

Mitt examensarbete handlar om fritidshemslärares syn på musikens roll i fritidshemmet. På 

fritidshemmet bör lärandet utgå ifrån elevernas intressen och behov där mycket fokus ligger på de 

estetiska uttrycksformerna, jag har valt att fokusera på musiken och dess närvaro på fritidshemmet. 

Jag kommer ställa frågor som berör fritidshemslärarens tankar kring musik och hur det förhåller sig 

till undervisningen i fritidshemmet. 

När sker intervjuerna?: Jag skulle gärna vilja hålla intervjuerna redan denna vecka (vecka 10) 

men har också möjlighet att hålla dem vecka 11 och 12. Vilken tid som intervjuerna ska äga rum 

bestämmer ni så att det fungerar med verksamheten. 

Etiska överväganden: För att underlätta mitt transkriberingsarbete kommer intervjun att spelas in. 

Personer som medverkar i intervjun kommer att vara anonyma och kommer betecknas med ett annat 

namn i studien, likaså skolan. Materialet som jag samlar in kommer endast användas som underlag 

för undersökningen och kommer inte delas med någon. (Bifogar specifik information) 
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Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde dela denna information till de fritidshemslärare och 

pedagoger som det berör på skolan. Om det är någonting du/ni undrar över angående intervjun så 

får ni mer en gärna kontakta mig. Hoppas att vi ses! 

Allt gott, Fabian Hansson :) 

Mail: hanssonfabian@gmail.com 

Telefonnummer: 073-714 65 11  
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Samtyckesblankett 

Södertörns högskola  

Alfred Nobels Allé 7  

141 89 Huddinge 

Samtycke för att delta i studien: Fritidshemslärares syn på musikens roll inom fritidshemmet - En 

kvalitativ studie med fokus på musik som undervisningsmetod 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Södertörns 

högskola behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

................................................ 

Underskrift 

.............................................................................. .......................................... 

Namnförtydligande Ort och datum  

Kurs: Självständigt arbete 15 hp, fritidspedagogiskt område. 

Program: Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot Fritidshem. 

Handledare: Frans Hagerman, lektor på Södertörns högskola 

Mail till handledare: frans.hagerman@sh.se 

Mail till student: hanssonfabian@gmail.com 
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