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Sammanfattning 
Denna studie handlar om musik i fritidshemmet och utgår ifrån fritidshemspersonalens tankar och 
upplevelser. Vi har intervjuat åtta personer som arbetar på åtta olika fritidshem i Sverige och har 
erfarenhet av att arbeta med musik i någon form. I denna uppsats berättar vi om olika arbetssätt, 
möjligheter och hinder för att ha musik samt nyttan av den. Vi har utgått från en hermeneutisk 
metodansats och som metod har vi gjort kvalitativa intervjuer som har analyserats med Tematisk 
analys. Studiens resultat visar att personalens kompetens och intresse oftast styr om musik 
förekommer på fritidshemmet eller ej, men även hur personalen kan arbeta med digitala verktyg samt 
vilka hinder och möjligheter som finns för musik i fritidsverksamheten. Slutligen visar resultatet hur 
personalen ser på musik och hur de tror att musik på olika sätt påverkar eleverna genom att skapa 
välmående och glädje.  
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Förord 
Vi som skriver denna uppsats heter Astrid och Victoria och går grundlärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i fritidshem och musikämnet. Vi har valt att skriva om detta ämne då vi upplevt att musik 
ofta saknas i fritidshemmet och detta är något vi tycker är viktigt. Vi vill tacka vår handledare 
Charlotte Bagge-Glassell för hennes stöd och hjälp under hela processen samt alla informanter som 
deltagit! Vi tackar även våra kurskamrater för deras stöd och tips i skrivandet! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började med att tillsammans skriva en lista över ord för sökning av forskningsartiklar och sedan 
sökte vi var för sig och sammanfattade hälften av de artiklarna vi hittade var i både tidigare forskning 
och teoretiskt perspektiv. När en av oss har läst och letat efter fler artiklar eller teorier har den andra 
skrivit på de mindre rubrikerna som genomförande och forskningsetiska överväganden. I många av 
delarna har vi skrivit tillsammans där den ena har börjat och den andra lagt till och avslutat delen. I 
början av studien var fokus på att hitta informanter och skriva om vår valda metod där vi delade upp 
det så att en av oss letade och hade kontakt med informanter och den andra skrev mer i metodavsnittet. 
Vi har i största möjliga mån genomfört intervjuerna tillsammans och delat upp transkriberingen mellan 
oss. Den tematiska analysen är gjord tillsammans och sedan har vi i resultatdelen delat upp våra teman 
så att vi skrev om några var för att sedan lägga till i varandras texter för att koppla till de teoridelar vi 
skrivit om och för att inte missa något.  
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Inledning 
Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan samt att ge eleverna en meningsfull fritid som ska 
utgå ifrån deras intressen, behov och bland annat främja lärande genom skapande av estetiska 
uttrycksformer som till exempel musik, dans, lek, drama och bild (Skolverket, 2018, s. 20). Vår egen 
erfarenhet både från tidigare jobb och VFU är att musik är sällsynt i fritidshemmets verksamhet medan 
till exempel bild och lek har sina självklara platser på fritidshemmet. I grundlärarutbildningen med 
inriktning mot fritidshem väljs även ett av ämnena musik, bild, idrott eller hemkunskap till och ger 
behörighet att undervisa i. Vi har erfarit att musik inte alls är lika populärt som bild och idrott vilket 
förmodligen ger färre fritidslärare med kompetens att använda sig av musik på fritidshemmet. 
Eftersom fritidshemmets verksamhet ska utgå från elevens intressen så bör musikintresserade elever få 
möjligheten att ägna sig åt musik när de är i fritidshemmet. Vi har valt att skriva om ämnet musik i 
fritidshemmet för att synliggöra problemet med att musiken inte alltid har en självklar plats i 
fritidshemmets verksamhet. Vi vill lyfta fram den musikintresserade fritidshemspersonalens 
perspektiv. Vilken nytta ser personalen av musik, hur kan musikundervisningen i fritidshemmet se ut 
och vilka möjligheter och hinder för musik i fritidshemmet finns enligt personalen? 
 

Det finns ett syfte med att musikundervisning bedrivs i skolan. Det har gjorts forskning kring hur 
musik påverkar inlärningen. Fagius (2015) beskriver en studie som gjordes under 1990-talet där ett 
forskarteam under ledning av Frances Rauscher undersökte hur intelligensen hos studenter påverkades 
av att lyssna på musik komponerad av Mozart innan de gjorde ett test i spatio-temporalt tänkande, som 
innebär uppfattningen av förändringar i mönster. Det visade sig att studenter som lyssnade på Mozarts 
musik fick bättre resultat i testet än studenter som lyssnade på annan musik eller som inte lyssnade på 
något alls. Det har riktats mycket kritik kring studiens kvalitet och Fagius (2015) menar att det är svårt 
att hävda att en persons intelligens skulle märkbart påverkas av att lyssna regelbundet till Mozart. 
Fagius (2015) förklarar dock att ett allmänt musicerande är hälsosamt och stimulerande. 
Mozarteffekten är endast en av idéerna kring hur musik påverkar inlärningen. En annan studie kring 
musikens påverkan på inlärningen som Fagius (2015) lyfter fram gjordes i Schweiz mellan 1989 och 
1992 där antalet musiktimmar hade ökats från två till fem timmar i veckan för ett flertal skolklasser. 
Det totala antalet skoltimmar ökade inte utan en timme togs från 3 andra skolämnen. Dessa ämnen var 
modersmål, matematik och naturvetenskap, alternativt undervisningen i ett andraspråk i stället för 
naturvetenskap. Kursplanerna och kraven i dessa ämnen var oförändrade. Resultatet i studien var att 
eleverna som hade mer musik presterade lika bra som de eleverna som hade det ordinarie schemat med 
mindre musik, detta trots att de inte fick lika mycket undervisning i de tidigare nämnda ämnena. 
Eleverna som hade mer musik utvecklade även sina sociala förmågor och fick bättre stämning i 
elevgruppen med färre konflikter och bättre samarbete. Deras kunskaper i musikämnet utvecklades. 
Efter redogörelsen av ett flertal olika studier på det här temat drar Fagius (2015) slutsatsen att musiken 
stimulerar hjärnans kognitiva förmågor, utöver att den även utvecklar rent musikaliska förmågor samt 
bidrar till emotionellt välbefinnande. 
 

När det talas om musik så görs detta ofta i termer om musikalitet eller talang. Men enligt Kempe och 
West (2010) pekar musikpsykologisk forskning på att miljön är den mest avgörande faktorn när det 
kommer till att lära sig musik. Idéen om att musikalitet skulle vara medfött, och gå i arv från 
generation till generation, har inte kunnat bevisas. Det går inte att isolera de genetiska faktorerna utan 
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att väga in hur mycket ett barn har exponerats för musik under uppväxten och hur detta påverkar deras 
musikaliska förmågor. Barn med musikintresserade föräldrar utvecklar sin musikalitet, på samma sätt 
som att forskning visar att barn läser mer om de växt upp i ett hem där det finns mycket böcker. 
Kempe och West (2010) förklarar även att undervisning i instrumentspel på fritiden är utformat på ett 
sätt som är mest meningsfullt för barn med vårdnadshavare som har möjligheten att hjälpa dem med 
musikläxorna. Kempe och West (2010) kritiserar även det traditionella upplägget för 
musikundervisning på fritiden inom exempelvis Kulturskolan, där varje lektionstillfälle är väldigt kort 
och baseras mest på att spela upp sin läxa för läraren, för att sedan få en ny läxa. Här tror vi att skolans 
musikundervisning i musikämnet och i fritidshemmets verksamhet kan göra att fler barn får 
möjligheten att musicera och utvecklas inom musik. 
 

Vad blir då fritidshemmets roll i musikundervisningen? Vi är av åsikten att fritidshemmet kan lyfta 
fram musiken på ett sätt som kan bli en kontrast till musikundervisningen i skolan och 
instrumentalundervisningen som vissa elever går på utanför skolan, eftersom aktiviteterna i 
fritidshemmet utgår från elevernas intressen och behov och eftersom fritidshemmet är en plats för 
rekreation och vila (Skolverket, 2018). Hur musikundervisningen ska se ut är upp till varje fritidshem 
men vi kan i alla fall se att det är meningsfullt att fritidshemmet inkluderar musik i sin verksamhet.  

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa både nationell och internationell forskning vi hittat som kan 
relateras till denna studie. Det saknas forskning om musik på fritidshemmet och därför har vi tagit upp 
annan relevant forskning som musik i förskolan och på motsvarande fritidshem utomlands. Artiklarna 
handlar om El Sistema-modellen, mindfulness i samband med musik, musikstunder i 
förskolepraktiken,  talangbegreppet inom musik och digitala verktyg som arbetssätt.  
	

I artikeln El Sistema fundamentals in practice: An examination of one public elementary school 
partnership in the US har Simpson Steele (2017) undersökt hur en skola på Hawaii arbetat utifrån El 
Sistema modellen. El Sistema är en modell för musikundervisning som grundades av Josè Antonio 
Abreu år 1975 och handlar om att förse ungdomar med musikundervisning för att förändra 
samhällsförhållanden i utsatta områden. Musikundervisningen ska vara tillgänglig för alla ungdomar 
oavsett vilka förkunskaper eller ekonomiska förutsättningar som finns. Eleven förväntas spendera 
cirka 20 timmar i veckan åt musik. I studien undersöker Simpson Steele (2017) hur El Sistema går att 
förena med övrig undervisning i en amerikansk skola. Det var en kvalitativ studie där data samlades in 
genom 12 intervjuer med fokusgrupper, med elever, lärare och vårdnadshavare, samt 12 observationer 
av lektioner och övningstillfällen. Studien visar att musikundervisningen ledde till att eleverna 
påverkades på ett musikaliskt, ett socialt och ett personligt plan men att det kanske inte går att förena 
modellen med den amerikanska skolan eftersom modellen kräver en större frihet. Syftet med El 
Sistema kommer att jämföras med denna studie och vad fritidshemspersonal menar är syftet eller 
nyttan av musikundervisning i fritidshem. 	

	



 
 

4 

I den kvalitativa studien Developing mindfulness in children through participation in music activities 
har Auerbach och Delport (2018) undersökt om musikaktiviteter kan ge mindfulness. Studien tar plats 
på ett sydafrikanskt “voluntary aftercare facility” vilket kan liknas med ett svenskt fritidshem. 
Fritidshemmet låg i ett fattigt och utsatt område vilket påverkade välmåendet för barnen negativt där 
12 barn i åldrarna 11-14 år medverkade och studien pågick i 10 månader med blandade aktiviteter 
varje vecka så som att sjunga och öva instrument och lyssna på rytmer, musik samt andra övningar för 
att fokusera på kroppens alla sinnen. Detta dokumenterades med hjälp av observationer och 
fältanteckningar och i slutet användes semistrukturerade intervjuer. Studien resulterade i att barnen 
fick en högre grad av mindfulness vilket även gav inkludering och en känsla av gemenskap. Övningar 
i aktivt lyssnade gav även ett ökat lärande, fokus och ett ökat välmående där barnen beskrevs som 
glada och lyckliga. Här framkommer nyttan av musik på ett annorlunda sätt än i Simpsons Steeles 
(2017) artikel. Detta ger oss en inblick i olika situationer där musikens nytta syns på olika sätt.	

	

Holmberg (2012) beskriver i sin artikel Musikstunder i förskolepraktik – samband mellan musikens 
mening, aktivitet och aktivitetsformer om hur det kan se ut under musikstunderna i förskolan. I den 
kvalitativa studien har Holmberg gjort observationer på tre olika förskolor i Malmö stad som alla har 
en musikintresserad pedagog som jobbar där. Resultatet av studien är att instrumentspel ofta uppstår 
som en utforskande handling, sång som reproducerande handling, och att rörelse antingen kan vara 
utforskande eller reproducerande beroende på aktiviteten. Denna artikel hjälper oss att få en inblick i 
hur olika musikaktiviteter kan vara konstruerade och på vilket sätt eleverna kan delta i aktiviteterna.	

	

Scripp, Ulibarri och Flax (2013) förklarar i artikeln Thinking Beyond the Myths and Misconceptions of 
Talent: Creating Music Education Policy that Advances Music’s Essential Contribution to Twenty-
First-Century Teaching and Learning att det är genom att öva mycket och med övertygelse som en 
person gör framsteg inom musik. Således är det inte medfödd, förutbestämd talang som avgör hur 
duktig en person är. Enligt Scripp m. fl. (2013) behöver lärare och föräldrar göra sig av med sina 
föreställningar om medfödd talang för att musikundervisningen skall kunna ge alla elever möjlighet 
till lärande och utveckling. Artikeln refererar till flera olika studier kring talang-begreppet och 
motivation. Till exempel förklarar de att lärare bör ge beröm till elever baserat på hur mycket eleven 
har försökt snarare än elevens talang eftersom det är detta som kommer att motivera eleverna till att 
fortsätta lära sig. Artikeln gör även en redogörelse för El Sistema modellen som är ett levande exempel 
på hur övning ger färdighet, eftersom utbildningen är öppen för vem som helst oavsett tidigare 
erfarenhet så länge som eleven är beredd att ge en stor del av sin tid och sitt engagemang för att öva 
och lära sig. Artikeln avslutas med att adressera alla artister/musiker, föräldrar, lärare och 
skoladministratörer och ber dem om att ha denna forskning om att det är övning och engagemang som 
ger musikalisk expertise och inte medfödd talang i utformandet av musikutbildningen i kommande 
generationer.  	

	

I fallstudien Music technology-mediated teaching and learning approach for music education: A case 
study from an elementary school in South Korea har Kim (2013) undersökt hur en digitaliserad 
musikundervisning kan öka elevernas engagemang och kreativitet på ett sydkoreansk after school 
program, vilket kan liknas med ett svenskt fritidshem. Kim (2013) beskriver hur eleverna i vår tid har 
erfarenhet av internet och teknologi och att ett av syftena är att göra undervisningen mer rolig och 
intressant för eleverna. I studien som pågick i tre månader medverkade 16 elever i femte och sjätte 



 
 

5 

klass och studien var uppbyggd kring åtta lektioner a 80 minuter med en tydlig struktur där eleverna 
skulle få göra olika aktiviteter som även integrerades med andra ämnen som till exempel. att göra 
bakgrundsmusik till berättelser och musik till reklam. Studien utgick från intervjuer och enkäter till 
eleverna samt analyser av förekomst av ord i mindmaps innan och efter musikprogrammet där 
eleverna fick skriva fritt om vad de tänkte när de hörde musik. Studien visade att detta digitala 
musikprogram skapade en ökad förståelse för fler musikbegrepp samt att eleverna efteråt använde sig 
av fler ord förknippade till musik som uttrycker glädje och intresse som till exempel “skratt”, “roligt” 
och “intresserad”. Eleverna visade sig även bli mer medvetna om ljud som musik som till exempel en 
skolklocka eller intonation.	

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att skapa kunskap kring personalens upplevelser av musik i fritidshemmen. 

 

- Vilka olika uppfattningar kring nyttan av musik inom fritidshemmen framträder i materialet? 

- Hur arbetar fritidshemspersonal med musik i fritidshemmet?  

- Vilka möjligheter och hinder för att arbeta med musik upplever personalen att det finns i deras 
respektive verksamheter?  

Teoretiskt perspektiv  
I denna uppsats kommer det insamlade materialet att analyseras utifrån begrepp från tidigare 
forskning. Detta går att motivera i och med att den hermeneutiska metodansatsen där, enligt Westlund 
(2015), relevant forskning och övrig litteratur spelar en central roll i tolkningsprocessen. Inom den 
hermeneutiska metodansatsen kan tolkningen både göras med hjälp av vetenskaplig teori, men det kan 
även röra sig om forskningsresultat och centrala begrepp. Efter att olika teman har skapats utifrån det 
empiriska materialet används forskningsresultat och övrig litteratur som kan relateras till materialets 
huvudteman. Litteratursökningen kan delvis ske parallellt med tolkningsprocessen. Tolkningen sker i 
enlighet med den hermeneutiska spiralen där vi pendlar mellan delen och helheten, fram och tillbaka 
mellan empirin och litteraturen för att fördjupa analysen. Vi har valt dessa begrepp eftersom vi tror 
att  de kan fördjupa våra tolkningar av det empiriska materialet i resultat och analys-avsnittet. De 
teoretiska begreppen används som "glasögon" för att vi ska kunna se saker i empirin som vi annars 
kanske inte hade upptäckt. 

	

Holmberg (2012) beskriver att under musikstunden blir sången ett slags reproducerande där barnen 
upprepar en redan färdig sång. Ett reproducerande innebär att barnen endast upprepar det som 
pedagogen visar, snarare än att improvisera eller utforska med sången som verktyg. När barnen dock 
skall spela instrument brukar detta vara ett producerande och utforskande. Utforskandet sker när 
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barnen får undersöka och pröva sig fram när de spelar ett instrument. Detta kan även ses i relation till 
digitaliseringen där stora förändringar har skett i hur personer har lättare tillgång till all möjlig musik 
och media samtidigt som sångstunden i förskoleklassen inte har påverkats av detta. Holmberg skriver 
även om ett tryggt musikerskap hos pedagogerna och hur detta påverkar hur pedagogerna arbetar med 
musik. Med musikerskap menas att de som arbetar, i vårt fall på fritids, också är musiker eller 
utbildade inom musik vilket påverkar synen på meningen med musik.	

	

Scripp m. fl. (2013) använder sig av två olika begrepp för att beskriva två olika syner på varför någon 
är bra på något. Den ena anledningen är innate talent,vilket vi översätter till medfödd talang. Detta 
tankesätt leder enligt Scripp m. fl. (2013) till att personens egenskaper är förbestämda och går inte att 
ändra på. Aquired expertise,vilket vi översätter till förvärvad expertis, är motsatsen till detta, nämligen 
att en person är bra på något på grund av att den har förvärvat de kunskaperna. 

	

Auerbach och Delport (2018) beskriver i sin artikel hur eleverna uppnår mindfulness, vilket innebär att 
ens sinne är öppet, uppmärksamt och fokuserat på att bara vara i nuet. När eleverna deltar i aktiviteter 
som kräver aktivt och uppmärksamt lyssnande ökar deras välmående och glädje. Genom att ha 
musikaktiviteter i grupp, ökar elevernas awareness of others, vilket kan beskrivas som medvetenhet 
om andra och detta bidrar till en högre grad av gemenskap och inkludering (Auerbauch & Delport, 
2018). 	

	

Kim (2013) beskriver hur eleverna efter det digitala musikprojektet fått en ökad förståelse av musik i 
vardagen och använder sig av fler musikrelaterade ord samt ord som uttrycker glädje som “roligt” och 
“intressant” vilket innebär att eleverna tycker att musik är roligare när de får vara delaktiga på detta 
sätt som är kopplad till deras digitaliserade vardag.	

	

Dessa begrepp utgör den teori som vi kommer att använda för att analysera och tolka empirin i denna 
studie. Motivationen bakom val av begrepp är att de kan relateras till de olika teman som finns i 
resultat och analys-avsnittet samt att de kommer att hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. 
Holmberg (2012) beskriver i sin artikel hur musikundervisningen i förskolan innehåller aktiviteter som 
både kan uppmana till utforskande och producerande eller till reproducerande. Med hjälp av dessa 
begrepp kan vi analysera i vilka former musikundervisning bedrivs i fritidshemmet. Holmberg (2012) 
tar även upp begreppet musikerskap vilket vi kommer att använda för att tolka utsagor kring 
personalens kompetens. Vidare lyfter Scripp m. fl. (2013) fram begrepp som hjälper oss att utmana 
och problematisera på vilket sätt föreställningar kring talang och begåvning påverkar 
musikundervisningen i fritidshemmet. Auerbauch och Delports (2018) artikel tar upp begrepp som går 
att koppla till vår frågeställning om musikens nytta. I Kims (2013) artikel finns begrepp som fördjupar 
våra tolkningar kring temat digitala verktyg, kopplat till frågeställningarna om olika arbetssätt samt 
möjligheter och hinder för musik i fritidshemmet. 	
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Metod 

Val av metod 
Denna uppsats utgår ifrån en konstruktivistisk kunskapssyn i det att sociala fenomen kan förstås som 
sociala konstruktioner skapade i ett socialt samspel mellan människor snarare än som någonting som 
existerar oberoende av människans existens. För att få förståelse kring fenomenet i fråga så anläggs 
därför ett tolkningsperspektiv och en hermeneutisk metodansats har valts. Hermeneutik handlar enligt 
Westlund (2015) om förståelse, tolkning och förmedling och är väl lämpad för forskning kring 
fenomen i skolan i de fallen där målet är att få en fördjupad, nyanserad förståelse för ett visst fenomen 
genom exempelvis individers upplevelser av detsamma. Hermeneutisk teori går enligt Westlund att 
dela in i tre inriktningar. Dessa är den existentiellt inriktade hermeneutiken, misstankens hermeneutik 
och allmän tolkningslära. Denna uppsats baseras på misstankens hermeneutik. När texter, i detta fall 
transkriberingar av intervjuer, ska analyseras med sin grund i misstankens hermeneutik så innebär 
detta enligt Westlund att analysprocessen i första hand handlar om att förstå självaste fenomenet. Till 
skillnad från den existentiellt inriktade hermeneutiken så tar misstankens hermeneutik inte fasta på 
författarens intentioner eller drömmar som ligger bakom texten. Texten har en egen intention och är 
självständig från författaren. Dock ska kontexten som texten uppstod i beskrivas eftersom detta kan 
påverka tolkningen. 

	

I detta fall ligger fokus på förståelsen av fenomenet “musik i fritidshemmet” och de intentioner som 
fritidshemspersonal på en specifik skola har med musik i sitt eller sina fritidshem. Det som blir det 
empiriska materialet i en hermeneutisk studie är främst texter, enligt Westlund (2015). Texterna i 
denna studie består av transkriberade intervjuutskrifter. När det gäller intervjuskrifter så behöver 
utomstående faktorer påverka innehållet i texten så lite som möjligt. En utomstående faktor skulle i 
denna studies fall kunna vara våra egna fördomar om fenomenet musik i fritidshemmet. När en text 
skall analyseras så talar man inom hermeneutiken om att en tolkning kan vara antingen naiv eller 
mogen. Det sistnämnda är då det önskvärda. En naiv tolkning är till exempel att tolka ett citat utan att 
väga in sammanhanget som citatet uppstod i, eller utan att jämföra citatet med andra delar i samma 
text. Målet inom misstankens hermeneutik är att tolkningen alltid ska vara rimlig. Detta kallas för en 
mogen tolkning. Detta leder oss in på ett centralt begrepp inom hermeneutiken som kallas för del- och 
helhetsprincipen. Westlund förklarar detta som att texter skrivna av samma författare är delar av 
samma helhet och på så vis både går att koppla till varandra samt till samma helhet. Westlund menar 
att det är upp till forskaren att övertyga den som läser att forskarens tolkning av materialet är den 
rimligaste. Tolkningen blir rimligare om den har stöd i flera olika delar i texten samt i olika texter. 
Enligt Westlund (2015) har inte den hermeneutiska metodansatsen någon förutbestämd analysprocess 
utan flera olika analysmetoder går att tillämpa. Westlund menar att detta har att göra med att en 
forskare alltid bär med sig sin egna förförståelse in i en tolkningsprocess och att detta kan avgöra hur 
det empiriska materialet tolkas och förstås. I detta arbete utgår vi därför från en tematisk metod för att 
analysera det insamlade materialet, för att ge ytterligare riktlinjer samt för att synliggöra stegen i 
analysprocessen. Eftersom förförståelsen spelar en stor roll i en tolkningsprocess så menar Westlund 
(2015) att forskaren kan skriva om sina egna erfarenheter av fenomenet så att läsaren är medveten om 
detta. Detta ger läsaren möjligheten att se om forskarens egna perspektiv eller fördomar som påverkar 
analysen eller inte. Genom att göra sig medveten om sin egna förförståelse så öppnar forskaren upp till 
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att granska texten på ett mer öppet vis. Det är inte forskaren som ska ställa sina egna frågor till texten, 
utan forskaren ska låta texten kommunicera själv. Detta kallas enligt Westlund (2015) för ett 
lyssnande förhållningssätt. Westlund understryker att ett empiriskt material måste vara så opåverkat 
som möjligt av forskaren för att vara lämpligt att analysera utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Detta 
betyder att intervjufrågor inte får vara ledande utan att informantens egna erfarenheter måste stå i 
fokus. Det insamlade empiriska materialet skall läsas med öppenhet och forskaren gör bäst om hen kan 
lägga sina egna forskningsfrågor åt sidan när hen läser. Det är även viktigt att ta fasta på det som 
informanten eller författaren av texten betonar som viktigt. Vidare förklarar Westlund (2015) det som 
kallas för den hermeneutiska spiralen. När en forskare ska tolka en text så relaterar forskaren texten till 
forskning som fördjupar och utmanar förståelsen. Spiralen är en metafor som beskriver hur forskaren 
hela tiden pendlar mellan tidigare forskning och texten för att hela tiden röra sig mot en djupare 
förståelse. Genom att relatera sin tolkning till litteraturen så undviker forskaren att göra en naiv 
tolkning. Detta kallas för kreativ negativitet. Det är med andra ord forskarens uppdrag att förmedla 
tolkningen av texten på ett sätt som gör att läsaren uppfattar forskarens tolkning som den rimligaste. 
Detta görs genom att visa på att tolkningen har granskats och ifrågasatts och genom att visa hur 
tolkningsprocessen stegvis har gått till. Enligt Westlund (2015) är forskarens uppdrag att göra 
informationen i författarens text tillgänglig för läsaren. Av denna anledning bör forskaren använda sig 
av ett enkelt och lättbegripligt språk för att underlätta för läsaren. Forskaren ska agera som en tolk 
mellan informanten och läsaren.  
 

Vi har i linje med ovanstående teoretiska utgångspunkter och kunskapssyn därför valt en kvalitativ 
metod. Ahrne och Svensson (2011) menar att den kvalitativa metoden är en slags motsats till den 
kvantitativa metoden där fokus är mer på statistik och “hård” data medan den kvalitativa metoden inte 
handlar om att mäta och räkna på samma sätt utan mer om till exempel upplevelser och värderingar . 
“Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka 
situationer de förekommer. Hur mycket, hur länge och hur ofta de finns är av mindre betydelse” 
(Ahrne & Svensson, 2011, s.12). Den kvalitativa metoden är en mer flexibel process där vi som 
forskare kommer närmare det vi undersöker, men som också ställer högre krav på trovärdighet vilket 
vi tar upp i avsnittet studiens kvalitet (Ahrne & Svensson, 2011). Denna metod passar vår studie 
eftersom fokus ligger på personalens upplevelser och resonemang istället för till exempel statistik 
kring förekomsten av musik på fritidshem. 	

Urval och avgränsningar 

Undersökningspersoner 

Vi har gjort åtta intervjuer med fritidshemspersonal på åtta olika fritidshem. Ett urvalskriterium har 
varit att personalen på något sätt har eller nu jobbar med musik på fritidshemmet. Detta för att de skall 
kunna ge så rika och fylliga beskrivningar av fenomenet musik som möjligt. Hade vi gjort en 
kvantitativ studie där vi till exempel undersökt hur mycket musik som finns i Sveriges fritidshem så 
hade det varit viktigt att inkludera perspektivet från icke-musikintresserad personal, men eftersom vi 
har gjort en kvalitativ intervjustudie med endast åtta intervjuer så behöver vi ge varje intervju 
förutsättningarna till långa och intressanta svar, nämligen genom att intervjua personal som har 
erfarenhet av att jobba med musik i fritidshemmet. Det är en blandning av män och kvinnor där vissa 
är fritidspedagoger/fritidslärare och vissa har andra pedagogiska utbildningar. Vi kommer dock inte att 
anlägga ett genusperspektiv eller lägga någon särskild vikt vid just kön eller utbildning. Hur länge 
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intervjupersonerna har arbetat varierar också, vilket väl speglar den faktiska populationen, där 
spridningen mellan både ålder och utbildningsnivå varierar stort. De flesta av informanterna arbetar i 
en storstad i Sverige och två av de arbetar i andra städer längre bort vilket gjorde att de blev 
intervjuade över telefon. Vi har använt fiktiva namn där vi kommer att få höra om tankar och 
upplevelser från Magnus, Sofie, Jonas, Sven, Mårten, Nicklas, Camilla och Christian.  

Genomförande 
Vi började med att höra av oss till de kontakter vi hade, till exempel tidigare jobb, vfu-platser och 
klasskompisar om någon visste någon som skulle kunna passa för vår studie. Vi hörde även av oss till 
skolor via mail, men fick inget svar förrän vi själva tog kontakt med de personer vi var intresserade av 
att intervjua. När vi fått kontakt med några personer bokade vi in intervjutid samt skickade ut ett 
infoblad om studien. Intervjuerna som inte skedde över telefon genomfördes på informanternas 
arbetsplatser. Intervjuerna utgick från vår intervjuguide som har formen av en mindmap (se bilaga 1). 
Vi använde just en mindmap eftersom detta gav oss större frihet i ordningen som frågorna ställdes 
utifrån vad informanten pratade om. Vi gjorde de första intervjuerna tillsammans för att ställa så 
liknande frågor som möjligt och för att få ut så mycket av intervjuerna som möjligt genom att växla 
mellan att ställa frågor och bara lyssna. Vi spelade in intervjuerna som var ca 15-30 minuter långa och 
spelade in när varje deltagare gav sitt informerade samtycke. I en intervju pratade informanten om en 
annan person på skolan som också jobbade med musik på fritids och då frågade vi om även hen ville 
bli intervjuad vilket gick bra. Detta kallar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) för snöbollsurval. 
Några av de som tackade ja hörde sedan aldrig av sig vilket gjorde att vi fick leta efter nya personer att 
intervjua, detta tog mycket tid då det var väldigt svårt att hitta personer som arbetade med musik på 
fritids. Vi annonserade i en Facebookgrupp för fritidslärare och en för musiklärare där vi fick två 
personer som ville ställa upp på en telefonintervju som gjordes av en av oss. En av personerna hörde 
av sig till oss och var intresserad av att vara med, den andra hörde vi av oss själva till efter att vi sett 
ett inlägg där personen berättat att hen arbetat med musik på fritids. Vi berättade vad studien handlade 
om och personen ville då medverka. Vi bestämde tid för intervju, skickade ut det informerade 
samtycket, och sedan användes en app med röstinspelning där vi kunde lyssna på inspelningen efteråt 
och transkribera på samma sätt som de andra intervjuerna. 	

	

Allt eftersom det empiriska materialet analyserades sökte vi samtidigt efter relevant forskning som 
kunde fördjupa förståelsen för våra teman. Vi sökte artiklar i Stockholms universitetbiblioteks databas 
och sökord som användes var till exempel “Music AND after school program OR leisure time center 
OR school age educare”. Andra sökord var “Misconceptions about music” och “Music AND ICT”. 
Detta utifrån den hermeneutiska metodansatsen där vi lät tanken om den hermeneutiska spiralen 
genomsyra analysen genom att pendla mellan tidigare forskning och empiri. 	

Databearbetning och analysmetod 
I databearbetningen och analysen av det insamlade materialet har vi valt att använda oss av en 
tematisk analysmetod i enlighet med hur den beskrivits av Braun och Clarke (2006). När ett material 
ska bearbetas och analyseras utifrån en tematisk analysmetod utförs det enligt Braun och Clarke i sex 
olika steg. Det första steget är enligt Braun och Clarke (2006) att bekanta sig med materialet. Detta 
inkluderar den eventuella transkriberingsprocessen samt att forskaren läser igenom sitt material, gärna 
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ett flertal gånger. I denna process väcks även tankar och idéer hos forskaren om vad som kan tänkas 
vara intressant i texten. Vi transkriberade fyra intervjuer vardera och läste sedan igenom våra egna och 
varandras transkriptioner samt diskuterade med varandra kring huruvida vi förstod varandras 
transkriptioner och lyfte fram intressanta passager i materialet. Steg två är enligt Braun och Clarke 
(2006) att hitta koder som uppgörs av intressanta utsagor som kan hittas i materialet. Detta gjorde vi 
genom att skriva ut intervjuerna på papper för att sedan använda pennor i olika färger för att stryka 
över samt göra anteckningar vid intressanta passager. Steg tre är enligt Braun och Clarke (2006) att 
skapa teman utifrån och sortera koderna utifrån dessa teman. Det är inte meningen att alla dessa teman 
ska finnas med i slutanalysen utan de är snarare kandidater till olika teman. Detta gjorde genom att 
sammanfatta alla våra koder i lista över vilka olika typer av koder vi hittat i materialet, samt genom att 
klippa ut koderna ur intervjuerna och dela in dem i olika högar. Vi namngav sedan dessa högar. Detta 
blev namnen på våra preliminära teman. Steg fyra innebär enligt Braun och Clarke (2006) att 
forskaren ser över sina teman och granskar hur de kan relateras till de olika koderna samt till det 
insamlade materialet som helhet. Därefter omarbetas dessa teman och vissa tas eventuellt bort eller 
slås ihop med andra teman. I detta skede tog vi bort temat “personalens egen relation till musik” och 
lyfte istället ut de mest intressanta koderna ur detta tema och la under temat “personalens intresse och 
erfarenhet av musik”. I steg fem namnger forskaren de olika teman som har valts ut och undersöker 
om dessa teman speglar den övergripande berättelsen som går att urskilja i materialet (Braun & 
Clarke, 2006). Detta gjorde vi genom att läsa igenom de utsagor som inte blivit till koder och se 
huruvida dessa utsagor påverkade vår syn på våra teman. Steg sex är enligt Braun och Clarke (2006) 
självaste skrivandet av analysen. När forskaren skriver sin analys så lyfter hen fram intressanta utsagor 
ur materialet som representerar och tydliggör tolkningarna som forskaren gjort och relaterar dessa till 
forskningsfrågan samt till litteratur. När vi analyserade varje tema så läste vi ännu en gång igenom alla 
koder som fanns i detta tema för att hitta de exerpt som var mest intressanta och som representerade 
helheten eller som vi tyckte behövde lyftas för att inte ge en missvisande bild av materialet som helhet. 
Vi såg även till att våra teman skulle hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. När alla teman var 
fastställda sökte vi efter forskning som skulle kunna ge oss ytterligare begrepp för att fördjupa vår 
analys kring teman som vi inte hade förväntat oss skulle vara med från början, till exempel temat 
digitala verktyg. 

Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram allmänna regler för att bedriva forskning. Dessa är att vi ska tala 
sanning om vår forskning, inte stjäla andras forskning och vara öppna med att redovisa våra metoder, 
utgångspunkter och resultat. Vi ska även hålla ordning genom att dokumentera och arkivera material 
som används i studien och vi ska sträva efter att inte skada någon med vår forskning (Vetenskapsrådet, 
2017, s.8).  
 
Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning som utgår ifrån fyra grundkrav. Det första är informationskravet som innebär 
att vi ska informera om studiens gång och att informanterna medverkar frivilligt och när som helst har 
rätt att avbryta samt uppgifter till oss och vår institution. Alla intervjuer har skett med vuxna som fått 
info via en blankett innan intervjun där vi berättat vad studien handlar om, att de har rätt att avbryta 
och att allt är anonymt. Vi har även lämnat mail och telefonnummer till oss båda samt vår handledare 
ifall de har ytterligare frågor eller vill lägga till något de kommer på i efterhand till intervjun. 	
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Det andra är samtyckeskravet vilket innebär att alla informanter måste ge sitt samtycke till att 
medverka i studien på deras egna villkor. Innan varje intervju har vi frågat om informanterna läst 
igenom informationen vi skickat eller gett ut innan intervjun och informanterna har samtyckt. 	

	

Det tredje är Konfidentialitetskravet som innebär att vi som forskare har tystnadsplikt och bör lagra 
och förvara uppgifter till informanter på en plats där ingen kommer åt det samt avidentifiera 
informanterna så att det inte informantens identitet framkommer. Detta har vi gjort genom att ge 
informanterna nya namn och inte skriva ut vart de jobbar samt att deras riktiga namn ligger i ett 
dokument med lösenord. 	

	

Det fjärde och sista är nyttjandekravet vilket innebär att det material vi samlar in endast får användas 
till forskningsprojektet. Allt material kommer bara att delas med oss forskare och efter att studien 
publicerats kommer allt utskrivet material förstöras och elektroniskt material raderas. 
(Vetenskapsrådet, 2002). 	

 

Studiens kvalitet 
Svensson och Ahrne (2011) menar att en svaghet i kvalitativa studier är att det kan vara svårt att 
generalisera utifrån resultatet, då datan endast representerar ett mycket begränsat urval av området 
som undersöks. Det går dock att jämföra datan i studien mot resultat i andra studier, för att öka 
trovärdigheten. En faktor som påverkar trovärdigheten är studiens transparens. Studien är transparent 
om den öppnar upp till kritik och diskussion. Genom att redogöra tydligt hur studien har genomförts, 
hur uppsatsförfattarna har resonerat om exempelvis metodval och urval, samt styrkor och svagheter 
med studien så uppstår en genomskinlighet. Detta öppnar upp för granskning från läsaren (Svensson & 
Ahrne, 2011). Detta tar även vetenskapsrådet upp i sin text God forskningsed som ett av 
uppförandekraven, ”Du ska öppet redovisa metoder och resultat.” (Vetenskapsrådet, 2017, s.8).  

 

En nackdel som vi har upplevt i samband med valet av den hermeneutiska metodansatsen är att det blir 
en utmaning att hitta begrepp som går att använda för att tolka det empiriska materialet. I och med att 
vi inte har utgått från en samlad teori skriven av en teoretiker utan istället själva hittat teoretiska 
begrepp i tidigare forskning så innebär detta att det alltid går att ifrågasätta hur tolkningen hade blivit 
om vi hade valt andra begrepp eller hittat annan litteratur som motstrider våra tolkningar. Dock har vi 
försökt att undvika detta genom att hitta så relevant och representativ forskning som möjligt och på så 
vis undvika en naiv tolkning samtidigt som vi har försökt att skapa en transparens i texten så att 
läsaren själv kan avgöra om begreppen är relevanta samt om tolkningarna är rimliga eller inte. 

 

En styrka för studien är att vi gjort de flesta intervjuer ihop. Vi gjorde de första intervjuerna 
tillsammans vilket gjorde att vi sedan ställde ungefär liknande frågor och intervjuade på ett liknande 
sätt, detta minskar risken att få olika resultat beroende på vem som intervjuar. Något som skulle kunna 
vara en svaghet är att en av oss är bekant med tre av informanterna men detta löstes genom att den av 



 
 

12 

oss som inte hade koppling till informanterna fick intervjua och resultatet blev opåverkat. När vi 
presenterar studiens resultat så görs detta med extrakt från intervjuerna för att läsaren skall kunna 
förstå samt kritisera våra tolkningar av materialet.  
 
Telefonintervjuerna var något svårare att genomföra då det bara är en av oss som kan göra dem och 
det ger inte samma ögonkontakt med informanten vilket gör att bekräftelse görs med ord istället för 
kroppsspråk som leenden, nickar eller gester. Detta medför en risk att telefonintervjun blir mer som ett 
samtal. Den första telefonintervjun var dessutom den första av alla intervjuer och efteråt upptäcktes 
frågor som kan uppfattas som ledande, därför har delar av intervjun tagits bort för att inte påverka 
resultatet. Då det var svårt att hitta informanter fick två intervjuas över telefon, det bästa hade dock 
varit att intervjua öga mot öga. Samtidigt finns det en annan risk med sådana intervjuer, Ahrne och 
Eriksson-Zetterquist (2011) menar att miljön kan påverka hur svaren blir, exempelvis en intervju om 
ens jobb som sker på ens arbetsplats kan få informanten att vilja verka som en bra medarbetare och 
inte lyfta fram något negativt om sin chef. Alla våra informanter blev intervjuade på arbetstid när de 
var på sitt arbete vilket kan ha påverkat resultatet, detta hindrade dock inte våra informanter att 
uttrycka sig självkritiskt om sitt yrke. I sökandet efter personer att intervjua var ett av målen att hitta 
musikintresserade pedagoger. Detta betyder att när frågor har ställts kring informanternas egen relation 
till musik så har svaret ofta varit att de har ett musikintresse. Detta innebär att studien belyser ämnet 
musik i fritidshemmet utifrån musikintresserade personers perspektiv och att detta är en avgörande 
faktor i hur det empiriska materialet blir. Hur deras svar skulle skilja sig från icke-musikintresserad 
personal är inte möjligt att veta eftersom vi endast intervjuat musikintresserad personal. 

Resultat och analys 
Vi har i detta avsnitt med excerpt från intervjuerna. För att underlätta och förtydliga läsningen av 
texten har vi fetmarkerat texten när det är vi uppsatsförfattare som pratar och när vanlig stil används är 
det informanterna som pratar. Kursiv stil i excerpt är informantens betoningar. Vi kommer att använda 
oss av begreppen från teoretiskt perspektiv för att analysera i detta avsnitt. De teman som skapats 
utifrån det empiriska materialet är: hur musik påverkar eleverna, olika arbetssätt, digitala verktyg, 
personalens intresse och erfarenhet av musik, uppfattningar om musik, elevers intresse för musik och 
ramfaktorer. Dessa är indelade utifrån studiens frågeställningar som berör nyttan av musik, hur 
fritidshemspersonalen arbetar med musik samt möjligheter och hinder för att arbeta med musik i 
fritidshemmet.  

 
Nyttan av musik	
Hur musik påverkar eleverna	

Ett återkommande tema som framkom i det empiriska materialet är hur musik påverkar eleverna. Flera 
av informanterna pratar om att musik kan skapa stämningar och fungera som en stämningshöjare på 
rasterna eller som ett sätt att lugna ner vid exempelvis samlingar. Jonas berättar hur han använder sig 
av en speciell låt han tränat in med eleverna när det är dags att städa och när den spelas upp vet 
eleverna precis vad som ska göras. 	
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Magnus berättar att elever ofta är spända och oroliga och han använder sig av pianospel med enkla 
melodier som avslappning vilket kan liknas med det lyssnande Auerbach och Delport beskriver som 
ger mindfulness. Nicklas beskriver också hur de brukar bryta av lektionerna under skoldagen med 
spelet Just dance från Youtube där man ska härma olika danser till musik och berättar att eleverna blir 
mer avslappnade och kan fokusera igen efteråt.	

	

Sofie beskriver hur musiken väcker glädje och gör det lugnare på avdelningen. Magnus berättar även 
om hur sång kan skapa ett välmående hos eleverna där de har roligt. Detta kan kopplas till glädje och 
välmående som Auerbach och Delport beskriver. I följande excerpt berättar Magnus hur han ser på 
musik. 

	
Men jag tror att det bidrar till ett välmående ungefär som att ett skratt förlänger livet så, så tror jag 
också att sången, att sjunga, att skapa situationer för sig själv där man, där man mår bra. Det är väl 
ungefär som att röra på sig, springa, leka. En känsla av att “nu har jag roligt”. Och där tror jag sången 
bidrar väldigt mycket till att förstärka just den känslan och det är ju inte alla barn som har sådär 
vansinnigt kul i livet, och då kunna få dem att sjunga och kunna dra lite på, på smilbanden, det tycker 
jag är, då har man lyckats. Då har man kommit långt. – Magnus 

	
Känslor är ett återkommande tema i hur musik påverkar eleverna och både Magnus och Sofie 
beskriver att när eleverna hör musik så blir det ibland för mycket känslor på samma gång att hantera 
vilket gör att de kan börja springa runt och att detta är något man behöver vänja barn vid. Även 
Nicklas pratar om att det lätt kan spåra ur och att det kan bero på att eleverna är ovana. Camilla menar 
att musiken är viktig eftersom att det är ett sätt att uttrycka sina känslor på. “Jag gillar uttrycket att 
’musik det är så känslor låter’ ah jag gillar den”. När vi frågade Mårten hur han tror att musik påverkar 
eleverna svarar han att det verkar ge utlopp för sina känslor. Sven jobbar också med musik och känslor 
och berättar om en aktivitet där man får måla till olika sorters musik, han menar att man alltid får en 
positiv eller negativ känsla av musik. 

	

Camilla berättar hur musiken på rasterna gjorde att några elever började göra egna danser och lärde ut 
danserna till elever från de yngre årskurserna. De andra musikaktiviteterna hon höll i bildade en 
gemenskap och sammanhållning bland elever som i vanliga fall inte brukade umgås vilket kan liknas 
med medvetenhet om andra som Auerbach och Delports tar upp bidrar till gemenskap och inkludering.  

	
…så det var väl det jag kände att det blev ett ökat musikintresse helt klart mm 	
okej, och.. på vilket mer sätt påverkade det... eleverna eller fritids? 	
jaaa.. jo men det.. positivt blev en sammanhållning bland elever som kanske inte annars hade umgåtts 
på det sättet utan dom förenades i musiken liksom att… dom fick träffas där och sen kunde som sitta 
lite helt plötsligt och spela tillsammans och då kunde det liksom vara årskursöverskridande och sånna 
saker. – Camilla 

	

En annan nytta med musiken som informanterna upplever finns är som stöd för inlärning. Sofie 
berättar att det går barn med språkstörningar på hennes fritidshem och hur musik är ett jätteviktigt 
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verktyg för att utveckla språket och ordförrådet för dessa elever. Jonas pratar också om hur musik kan 
förenkla inlärningen för de som har svårt att läsa och lära in text att om man hör en sång kan man 
lättare förstå vad det handlar om.  

 
Det är ingen slump att människor spelat musik.. sen urminnestiden, det finns ju en tanke med det för 
att man mår bra av det och gillar det, ett sätt att jobba med text och musik. Det är sagor, tonsätt den, 
och man hör barn också är mycket bättre på… att fatta texter, inte bara lära sig fort för det gör dom ju 
förstås men att dom, dom hör ju vad texter handlar om så att det finns sagor i musik, bara det. För att 
det är superviktigt. Många elever som är i det där som svårt att lära sig läsa.. lär sig, har jättesvårt att 
förstå när någon läser en bok högläsning, kan inte förstå innehållet, kan inte förklara en bok, men har 
vi kört en låt en gång så kan man berätta exakt vad vad det handlar om så att.. det är nog väldigt… 
väldigt viktigt, dom måste ha mycket med musik… - Jonas 	

Hur fritidshemspersonalen arbetar med musik 

Olika arbetssätt 

Informanterna beskriver olika sätt som de jobbar med musik i fritidshemmet. Jonas berättar hur han 
brukar plocka fram gitarren ibland till samlingar eller slår på musik för att skapa en viss stämning, det 
är också han som tagit på sig ansvaret för att öva in sånger till Lucia eller avslutning. Christian 
jobbade förut med en kör en gång i veckan, där varje person som jobbade på fritids ansvarade för en 
egen aktivitet varje vecka. Här går det att se en likhet mellan att öva sånger inför Lucia och 
avslutningar och sång som reproducerande handling som Holmberg (2012) lyfter fram i sin artikel om 
musikstunder i förskolan. 	

	

Sofie berättar hur hon har haft sångsamlingar till olika högtider och teman som halloween, alla 
hjärtans dag eller vårsånger. Detta kan kopplas till ett reproducerande och en ökad medvetenhet av 
andra när gruppen sjunger tillsammans vilket ökar gemenskapen och inkluderingen. 	

	

På Mårtens fritidshem har de ett musikquiz varje månad som fast aktivitet och de ser också på 
melodifestivalen. Resten får eleverna oftast styra då fritidshemmet som tillhör en montessori skola 
utgår ifrån elevernas intressen. Han berättar att det händer att elever på eget initiativ vill leka DJ och 
då är Mårten med och kopplar upp så att eleven kan få prova, vilket kan kopplas till det producerande 
och utforskande Holmberg (2012) beskriver då eleverna får pröva sig fram och skapa eget.  

	
Ibland är det såhär att några killar…men där har vi exempel på när man kan impulsivt göra någonting 
att man ”aa men Mårten kan vi, jag vill leka lite DJ” den kan komma upp. Men visst då kopplar vi 
upp våra högtalare och sådär och så får den personen eller de köra lite eller de håller på med så att ja 
”aa men spela lite då”. – Mårten 

	

Gemensamt för många av informanterna är att de har en show varje år där eleverna får uppträda med 
oftast musik eller dans nummer vilket kan tolkas som en producerande och utforskande handling. 
Nicklas berättar hur de använder sig av spelet Just dance på fritids där eleverna ska härma danser till 
musik vilket kan tolkas som en reproducerande handling men också skapa medvetenhet om andra som 
bidrar till en högre grad av gemenskap då det är något som sker i grupp. 	
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Ett annat vanligt arbetssätt är att ha musik på rasten i en högtalare där eleverna ofta får önska låtar. 
Camilla berättar hur hon försöker spela många olika sorters musik för att erbjuda ett “brett spektra”. 
Även om detta går att tolkas mer till en reproducerande handling så beskriver Camilla hur vissa elever 
har börjat göra egna dansnummer till musiken ute på rasterna vilket också kan ses som ett 
producerande och utforskande. 	

	

Informanterna pratar också om hur de hade velat jobba eller hur man skulle kunna jobba med musik på 
fritids. Sven uttrycker en önskan om ett flexiblare upplägg i fritidshemsundervisning där man jobbar 
mer “ämnesvis” och inte behöva vara låst till ett specifikt fritidshem utan istället kan gå runt mellan 
avdelningarna och dela med sig av sina kompetenser. Sven pratar också om studiebesök hos musiker, 
musikskolor eller museum och att bjuda in musiker som ett alternativt sätt till att få in mer musik. 	

	

Jonas och Nicklas pratar om att det finns andra sätt att använda musik i fritidshemmet än att bara spela 
och sjunga. Jonas berättar att man borde lära alla blivande fritidslärare att det går att ha musik utan att 
kunna spela gitarr och att det viktigaste är att bara använda sig av exempelvis bakgrundsmusik. 
Nicklas nämner filmredigering och musikvideor som andra sätt att jobba med musik. Nedan fortsätter 
detta tema digitala verktyg.   

 

Digitala verktyg	

Flera av informanterna kommer in på ämnet digitala verktyg. Detta var något som skedde trots att inga 
frågor ställdes på det ämnet, specifikt. Digitala verktyg lyfts fram på tre olika sätt. Ett av dessa är att 
olika nya musikaktiviteter kan möjliggöras. Sven berättar att de använder digitala verktyg för att spela 
in filmer som eleverna kan lägga till ljud och effekter på, detta kan kopplas till den ökade förståelsen 
för musik som Kim (2013) beskriver vilket kan leda till att eleverna tycker mer om musik samt att 
detta blir en producerande och utforskande handling. Här berättar Sven om digitaliseringen och hur 
han jobbar.  

	
Sedan är det ju så att här har man ju nu mer och mer inom skolan börjat prata om digitalisering, så att 
på min fritidshemsavdelning så har vi tagit just nu det här ett litet steg längre så att nu får de inte 
uppträda längre utan nu ska de spela in och göra filmer med sina uppträdanden där man kan lägga på 
effekter bakom och man kan göra snygga ljudinlägg och allting och de får dessutom en begränsad 
tid. – Sven 
 

Det andra sättet som digitala verktyg syns i intervjuerna är att intervjupersonerna förklarar att digitala 
verktyg kan underlätta för pedagoger som inte själva kan spela ett instrument. Christian förklarar att 
andra pedagoger skulle kunna göra som honom och använda sig av musikbakgrunder från YouTube 
för att hålla i körsång. 

	
Det går ju att hålla i körer och sånt utan att kunna supermycket om man kan få lite stöd… jag tänker.. 
jag jobbar väldigt mycket med Youtube..  och skulle man bara använda dom saker som jag använder 
så skulle väldigt många kunna hålla i en kör till exempel eftersom du behöver inte spela nånting idag 
utan det finns ju musikbakgrunder och sånt att få tag i. – Christian 



 
 

16 

	

Det tredje sättet är hur digitala verktyg och digitaliseringen på olika sätt medför utmaningar i 
fritidshemsverksamheten. Mårten förklarar att han är orolig att digitaliseringen kan ge konsekvensen 
att elever inte intresserar sig lika mycket för den praktiska tillämpningen av musik. Här menar Mårten 
det praktiska som motsatsen till det digitala. 

	
Förstår jag dig rätt då att det är utifrån elevernas intresse då, att det är därför det (det 
digitala) är starkare? 	

Ja, jag upplever det. Att man, det här med att vilja spela någonting är lite alltså, då är det hellre 
coolare att programmera en låt. Så det är det man har att tampas med, jag hoppas att man inte 
glömmer bort liksom, de praktiska på många sätt. Att spela ett instrument. - Mårten	

	
Här går det att se likheter i att jobba med digitala verktyg och att eleverna tycker att det är roligare och 
coolare till att delaktighet i att eleverna får arbeta med digitala verktyg bidrar till en ökad förståelse för 
musik i vardagen och att eleverna tycker mer om musik.  

Möjligheter och hinder för att arbeta med musik i 
fritidshemmet	
Vi har valt att presentera möjligheter och hinder på samma gång eftersom dessa ofta går in i varandra. 
Till exempel ses personalens intresse som en möjlighet om intresset finns, men som ett hinder om 
intresset inte finns. 

Personalens intresse och erfarenhet av musik	

Ett återkommande tema i materialet är hur personalens egna relation till, eller erfarenhet av musik på 
olika sätt påverkar förekomsten av musik i fritidshemmet. En del av de intervjuade lyfter även fram 
personalens egna kompetens eller erfarenhet när det kommer till musik som en avgörande faktor. 
Christian förklarar att personal kan känna sig obekväm när det kommer till att bedriva 
musikundervisning i fritidshemmet och att detta leder till att de väljer att göra andra saker istället. Han 
menar här att pyssel är vanligare än till exempel musik, rörelse, idrott och dans. 

	
Alltså egentligen så önskar man ju att alla fritidshem kunde ha dom här estetiska inslagen jag tänker 
på pyssel är ju liksom vanligt att alla har…tycker att alla borde ha musik och rörelse också… till 
exempel idrott då.… och dans och så vidare… men det är ju… tyvärr att det hamnar det handlar 
väldigt mycket om dom som jobbar.. är dom helt obekväma med musik ja då väljer man ju nånting 
annat men.. som val för barnen så tycker jag det är jättebra om man kan erbjuda musik. – Christian 

	

När Christian beskriver att personalen på en del fritidshem är obekväma med musik så går detta att 
koppla till begreppet musikerskap som Holmberg (2012) menar är viktigt. Christian nämner senare i 
intervjun att med stöd från musikintresserade kollegor och med hjälp av tekniska verktyg, till exempel 
förinspelad musik, skulle även personal utan någon särskild musikalisk kompetens kunna vara med 
och bidra till att ha musik i fritidsverksamheten.   
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Där nånstans så är det väl mer tryggheten att.. väldigt många känner nog “nä men jag kan ingenting 
om musik jag kan inte hålla i det”.. men som sagt får man bara lite stöd ifrån en en kollega som kan.. 
så kan det räcka jättelångt. – Christian 

	

Här menar Christian att någon som inte känner sig trygg i att hålla i musikaktiviteter ändå kan göra det 
med lite stöd från en kollega. I och med detta så blir känslan av trygghet snarare än den musikaliska 
kompetensen det viktigaste. Musikerskapet behöver inte finnas hos alla i personalen utan det räcker att 
det finns någon som kan tillräckligt för att hjälpa och stötta de andra. Sven, menar också att det är 
viktigt att känna sig trygg i sig själv och sitt kunnande om musik. Men också att det är ett problem när 
vissa delar i kursplanen styrs av om det finns ett intresse för just det hos personalen. 

 
Jag tror att det är viktigt att, är man bra på någonting så ska man verkligen få göra det och ha lite 
extra tyngd på det, så att säga. Och det kan ju också bli en brist på ett fritidshem. Att finns det inte 
intresse för någonting, oavsett vad det är, så är det ju lätt att man tappar det. – Sven 

	

De flesta intervjupersonerna lyfter personalens kompetens och intresse som den huvudsakliga 
avgörande faktorn för hur mycket musik som finns i fritidshemmet. Jonas menar att det som står i 
läroplanen inte automatiskt finns i fritidsverksamheten utan avgörs av fritidshemspersonalen. 
Innehållet i fritidsverksamheten speglar fritidshemspersonalens intressen. Finns det musikintresserad 
personal så finns det musik i fritidshemmet och om det finns personal som är intresserad av sport så 
kommer det att finnas sport på fritidshemmet. 

	
Vi har ju våran läroplan med dom här två sidorna i… och det säger ju ingenting om nånting, det är ju 
vad man själv gör det till, du har ju.. du har ju ett helt fritt fritids att göra vad du vill med så att… 
Gillar nån musik, då blir det musik. Gillar nån sport, då blir det sport. så det är... extremt… beroende 
på vem som jobbar… tror jag. – Jonas 

	

Nicklas pratar om att ha musikaktiviteter på fritids och menar att det behövs någon som är bra på 
musik. Han uttrycker en önskan om att vara bättre på musik och att han hade känt sig mer bekväm om 
han kunde spela och sjunga.   

	
…det handlar väl mer om att man ska ha nån personal eller nån person som är sådär… som är bra på 
det liksom, själv känner jag att jag är inte tillräckligt bra på det för att kunna köra musikaktiviteter, 
jag kanske inte är, alltså, hade jag kunnat spela gitarr eller liksom.. lite så, då hade det varit mycket 
lättare.. och om jag hade varit bra på att sjunga eller såhär då blir det lite lättare att hålla i sånt, då är 
man lite mer bekväm med det. – Nicklas 

	
Informanterna förklarar att det krävs att personalen känner sig trygg och bekväm med musik samt har 
ett intresse för musik. Det kan tolkas som att det rör sig om ett tryggt musikerskap hos personalen som 
påverkar förekomsten av musik i fritidshemmet. Informanterna hävdar inte att personalen behöver ha 
medfödd talang utan talar snarare i främst i termer om obekvämhet och intresse eller brist på intresse. 
Det finns därför ingen som kopplar samman kunskaper med innate talent, medfödd talang. Dock finns 
det på samma gång inget som tyder på att informanterna ser en möjlighet i att personal i fritidshem kan 
utveckla sina musikaliska kunskaper för att möta behovet i fritidsverksamheten. På så vis går det inte 
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heller att tala om aquired expertise, förvärvad expertis, i den mån att problemet med en brist på 
musikintresserad personal skulle kunna lösas genom att den redan existerande personalen på ett 
fritidshem skulle försöka fortbilda sig inom musik. Musik är här något som vissa är intresserade och 
kan medan andra inte är det. 	

	

Uppfattningar om musik 

De flesta av informanterna berättar att musik är väldigt uppskattat av ledning och andra kollegor och 
att kunna spela gitarr är något som väcker positiv uppmärksamhet. När vi ber Jonas att berätta mer om 
sin egen relation till musik så berättar han att inför nästa gång han byter jobb tänker han inte berätta 
om sitt gitarrspelande då det är lätt att bli utnyttjad. Han upplever att folk som inte själva är musiker 
inte förstår att gitarrspelande kräver tid och förberedelse och att det inte är något man bara kan göra på 
beställning.  

 

...Men också en plan såhär att nästa gång jag byter jobb ska jag inte nämna att jag spelar gitarr.. för 
det innebär alltid massa extra jobb.. om man säger att man spelar gitarr på en skola så… så får man 
ju… jobba hårt ibland.  	

Jaha.. 	

Om det är Lucia eller vad det nu är så blir man ju alltid tillfrågad  	

Ja okej	

Så antingen får man vara duktig på att säga nej eller så.. för folk som inte spelar musik tror ju att.. 
spelar dom gitarr så kan man bara “hämta gitarren så kör nåt!” men det är ju med allt, tid du måste ju 
förbereda dig och lära dig låtar du.. du kan ju inte bara… ”kan inte du spela så sjunger jag” “Ja men.. 
jag kan inte den låten jag måste titta på den först och såhär”	

Jaa 	

Så att det är ganska komiskt att folk som inte spelar musik har ingen förståelse för dom som spelar 
musik.. sådär, och jag är ingen stjärna utan jag kan bara liksom jag vet: jag kan spela gitarr och piano 
men.. det är lite arbete med sådär.. – Jonas 

 

Det är en skillnad mellan hur Jonas och övrig personal ser på Jonas gitarrspelande. Jonas upplever att 
hans kollegor inte förstår att han behöver öva och förbereda sig inför att spela. Det skulle kunna tolkas 
som att kollegorna uppfattar Jonas som duktig på musik och tänker att denna musikalitet gör att inget 
med musik borde vara svårt för honom. Att Jonas förväntas prestera baserat på uppfattningen om hans 
musikalitet och inte baserat på om han har övat går att likna vid begreppet innate talent. Sofie 
beskriver att det finns en för liten efterfrågan på pedagoger som är bra på musik jämfört med andra 
kompetenser och att hon tycker att det är konstigt. 	

	
Menar du att det finns som ett allmänt, en allmän brist på musik i fritidshem, intresset för det? 	

Aa, det menar jag. Att det, och jag tycker och borde vara mycket mera liksom efterfrågat utav chefer 
och sånt att söka någon som är bra på musik. Man kan kanske kan se lite oftare att man ska vara bra 
på, ja, vad det nu kan vara, andra saker men just att vara bra på musik, det tycker jag är konstigt att 
det inte frågas mer efter… faktiskt. – Sofie 
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Det kan tolkas som att det krävs en större efterfrågan på personal som är bra på musik för att lösa 
bristen på musik i fritidshemmet. Att chefer borde efterfråga personal som har aquired expertise inom 
musik.   

 

Elevers intresse för musik	

I intervjuerna framkommer det att de flesta elever har ett intresse för musik och tycker att det är kul. 
Mårten beskriver att det är just elevernas intresse som styr hur mycket musik som blir i 
fritidsverksamheten. Materiella resurser och personal finns, men elevernas intresse måste också finnas 
för att det ska kunna bli av. Att elevernas intresse för aktiviteter är en viktig faktor är något som 
genomsyrar intervjun med Mårten. 

	
Egentligen är det väl att, vi har ju alla möjligheter i världen egentligen. Det är väl återigen att alltså 
hitta den där balansen mellan liksom efterfrågan och utbud. …så det gäller ju att hitta någon form så 
att det är en stabil besökarskara. Så det är väl så vi kollar på det. Det är det som styr, intresset styr. 
Men målen finns ju där och vi jobbar mot dem och försöker hitta våra former liksom. – Mårten  

	

Camilla beskriver att musikaktiviteterna som hon bedrev under fyra års tid i fritidshemmet ökade en 
del elevers intresse för musik. En del elever köpte egna gitarrer eller ansökte om att börja på 
kulturskolan.	

	
Dom tyckte det var jätteroligt! Det var flera stycken som kom sen och hade köpt egna gitarrer och 
bad om hjälp att stämma och några började ansöka om att börja på kulturskolan i stan och såhär så 
att… det blev ett bra uppsving upplevde jag då det var fyra år jag höll på med det här, så det var väl 
det jag kände att det blev ett ökat musikintresse helt klart mm. – Camilla  

	

Jonas pratar om att eleverna ser musik som något som bara ingår i deras liv men att deras intresse 
varierar med åldern vilket gör att samma arbetssätt inte alltid fungerar. Han beskriver hur eleverna är 
vana vid musik från förskolan till att sedan börja skolan och bli influerade av äldre elever på skolan 
och även om de fortfarande gillar att sjunga så kan vissa sånger och rörelser bli för barnsligt och musik 
blir mer och mer en image för eleverna. 	

	

Ramfaktorer	

När vi frågade informanterna om vilka hinder och möjligheter som fanns för att ha musik pratade 
informanterna oftast om personalens eget intresse och kompetens, men även om faktorer de inte alltid 
själva kan styra över som hinder för att ha musik. Många av informanterna nämner att barngruppen är 
en styrande del i förekomst av musik och att det kan vara svårt att gå iväg med bara några elever och 
lämna för många till resten av personalen. Sofie pratar mycket om att hennes barngrupp är väldigt 
rörig vilket gör att de skulle behöva delas upp i mindre grupper, något som det inte finns tid eller 
personal till. Sven pratar också om barngrupper och att lokaler kan påverka formen för att ha musik 
men även om möjligheten att göra något mer spontant och integrera musik med rastverksamhet.  
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Ett annat hinder som kom fram är tidsbrist. Nicklas berättar att de oftast bara har en timme fritidstid 
efter att eleverna slutar skolan vilket inte ger mycket tid åt musikaktiviteter. Jonas beskriver hur han 
har så mycket annat att göra, som att ta konflikter istället för att spela musik.  

	
Men samtidigt det är väl så för att vara gitarrperson så spelar jag väl extremt lite musik… Nu för 
tiden. För det är så otroligt mycket annat att rodda med. Konflikter och andra saker när man har tvåor 
sådär.. att få det att funka bara rent praktiskt… – Nicklas 

	

Ett annat hinder är läroplanen. Camilla menar att det inte står tydligt i läroplanen för fritids att 
eleverna ska lära sig musik på samma sätt som det gör i läroplanen för ämnet musik. Hon berättar hur 
fritids roll är mer att introducera olika ämnen för eleverna att upptäcka som kan ge ett intresse eller 
inte. På frågan om hur musik kan få en större plats i fritidshemmet i framtiden svarar Christian att det 
skulle behöva komma en läroplan där det tydligt står att musik ska vara med för att verkligen få med 
det och tar än en gång upp vikten av att det är personalen som styr i nuläget.  

	
Skulle det komma nån form av läroplan som säger att det måste vara med då.. då måste det ju vara 
med. Och det är väl det enda sättet att få det att verkligen vara med så, sen är det ju så som jag sagt 
flera gånger att… beroende på dom som jobbar – Christian 

	

Ett annat tema är ekonomi där flera av informanterna pratar om att det är en kostnadsfråga om det 
finns tillgång till material. Jonas berättar om en snäv fritidsbudget där de på fritids själva styr men att 
det ändå kan vara svårt att veta vad pengarna ska gå till. Ett annat hinder Jonas tog upp är politik som 
styr vilka ämnen som prioriteras inom skolan. Han menar att med ett nytt kommunskifte är det mer 
fokus på att bli den bästa skolan och ämnen som matte och svenska prioriteras mer än kultur och 
möjlighet till musik.  

	
men… aa mer musik, alltid bra. inget snack om saken det tror jag dom flesta tycker faktiskt. 	

Hur tror du att.. en bör gå tillväga för att få in mer musik… i fritidshem. antingen i ert 
fritidshem eller bara i fritidshem i allmänhet.	

Rösta vänster, alltså på rött. För att inte, röstar man borgerligt så är det krav på att vara bäst, bäst i 
matte svenska och bara leverera för att komma in på universitet och högskola. Röstar man vänster 
och rött så då.. mer pengar till kultur, mer möjlighet till musik och så vidare så att det är en politisk 
fråga alltid, det är ju politiken som styr hur vi ska göra vårt uppdrag. Jag jobbar ju för stockholms 
stad och jag ska ju följa politiken.. och jag känner ju skillnad nu bara när det är en blå politik i 
Stockholm.. så… ser man vart det läggs fokus. lite mer rörligt iförsig det är bra men annars så, det 
blir ett annat fokus på att bli bästa skolan, vara bäst liksom istället för att.. ta tillvara på.. livet liksom. 
– Jonas 
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Diskussion  
Syftet med studien har varit att skapa kunskap kring personalens upplevelser av musik i 
fritidshemmen. Vilka olika uppfattningar kring nyttan av musik inom fritidshemmen framträder i 
materialet? Hur arbetar fritidshemspersonal med musik i fritidshemmet? Vilka möjligheter och hinder 
för att arbeta med musik upplever personalen att det finns i deras olika verksamheter?  
 

Enligt de intervjuade är nyttan av musik att den påverkar eleverna positivt. Nyttan av musik beskrivs 
inte i liknande termer som Simpson Steel (2017) menar att El Sistema modellen uppmuntrar till, där 
elever genom att öva och utveckla sin musikaliska kompetens kan ges möjligheten att förändra och 
förbättra sina framtidsutsikter utan nyttan lyfts fram på ett annat sätt av fritidshemspersonalen. Det 
framkommer i delar av materialet att elever kan lära sig andra ämnen genom musik, i ett slags 
multimodalt, ämnesöverskridande lärande. De allra största delen av utsagorna kring musikens nytta 
handlar dock om att musiken påverkar elevernas sinnestillstånd positivt. Att nyttan med musik är att 
den skänker glädje, meningsfullhet eller lugn till dem som utövar eller lyssnar till den. Detta liknar hur 
Auerbach och Delport (2018) beskriver att musik ger glädje och välmående. En annan nytta som 
framkom var att en av informanterna beskrev hur musikaktiviteterna ökade gemenskapen mellan 
elever som kanske annars inte hade umgåtts vilket också kan liknas vid Auerbach och Delports ökade 
medvetenhet om varandra som bidrar till gemenskap och inkludering.  
 

När det kommer till hur fritidshemspersonalen arbetar med musik i fritidshemmet är dessa sätt är både 
spontana och fasta aktiviteter där informanterna ibland hade planerat in aktiviteterna och ibland bara 
slog på musik eller tog fram gitarren för att skapa en stämning. De olika sätten som 
fritidshemspersonalen arbetar med musik är genom instrumentspel, “att plocka fram gitarren”, 
sångsamling, shower, kör, just dance, filmskapande, övning inför högtider, som avslappning och 
bakgrundsmusik både inne och ute på t.ex. rasten. Här kan vi se att en mängd olika metoder används 
där olika metoder ger olika resultat. När eleverna övar sånger eller har sångsamling används den 
reproducerande handling Holmberg (2012) beskriver medan instrumentspel, showerna och 
filmskapandet är en utforskande och producerande handling. Ett annat tema som kom upp i 
intervjuerna var digitala verktyg. Digitala verktyg är enligt informanterna både ett hjälpmedel i 
musikundervisningen, men kan även skapa problem när det till exempel gör att eleverna inte är lika 
intresserade för praktiskt instrumentspel på samma sätt som tidigare. Intresset för en musikaktivitet 
kan dock väckas när undervisningen inkluderar digitala verktyg, som Kim (2013) visar i sin studie och 
som informanterna i denna studie också menar. 

 

Den sista frågeställningen handlar om vilka möjligheter och hinder som personalen upplever finns för 
att arbeta med musik i deras olika verksamheter. Skolverkets allmänna råd lyfter fram musik som ett 
av sätten att arbeta med lek och skapande och att det finns goda möjligheter till det.  

 
I läroplanens första del framhålls bland annat att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. Det finns goda möjligheter att arbeta med dessa områden i fritidshemmet, till 
exempel genom olika uttrycksformer såsom drama, musik, dans, bild och form (Skolverket, 2014, s. 
11).  
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Trots dessa goda möjligheter handlar många av intervjuerna till större del om hinder för att jobba med 
musik. Det som kan möjliggöra eller hindra förekomsten av musik i fritidshemmet är enligt de 
intervjuade både personalens kompetens, elevgruppens intresse samt andra ramfaktorer, till exempel 
tid och personaltäthet. Informanterna hävdar att de allra flesta elever gillar musik men en del lyfter 
även fram att det alltid finns några som inte är intresserade. När de blivit tillfrågade om synen på 
musik hos ledning och kollegor så är synen i allmänhet positiv och att musik uppskattas, samtidigt 
som det verkar som att mycket av planeringen och genomförandet av musik på fritids hamnar på den i 
personalen som har musikintresset. När informanterna reflekterar kring vad som styr förekomsten av 
musik i fritidshemmet så hävdar nästan alla att det beror till stor del på personalens kompetens. Att 
bedriva musikundervisning beskrivs som något som inte alla är bekväma med. Det krävs att någon är 
intresserad och tycker om musik samt känner att de kan hålla i musikundervisningen. Det verkar på 
informanterna som att musik är något som en person antingen känner att den kan eller inte kan. Detta 
känner vi igen från både Holmbergs (2012) och Scripp m. fl. (2013) artiklar. Holmberg (2012) skriver 
om hur pedagogers musikerskap påverkar hur undervisningen blir. I intervjuerna nämns aldrig 
elevernas musikerskap eller musikalitet som varken hinder eller möjlighet för musikundervisningen i 
fritidshemmet. Detta går troligtvis hand i hand med informanternas sätt att beskriva musikens nytta 
som något som ger glädje. Det finns därför inget krav på prestation från eleverna. Dock verkar det som 
att det krävs en prestation från personalen för att kunna hålla i musikundervisningen. Det går att dra 
slutsatsen utifrån informanternas utsagor att om det saknas musik på ett fritidshem så har detta troligen 
mycket att göra med personalens kompetens och självbild. Hur ska personalen på dessa fritidshem få 
eleverna att tro på sig själva om de stämplar sig själva som icke-begåvade? Här syns det att tanken om 
att musik är något som vissa kan och andra inte kan finns kvar. Scripp m. fl. (2013) kritiserar 
begreppet talang och beskriver istället hur elever ska kunna motiveras till att nå musikalisk expertis. 
Det som motiverar elever är inte enligt Scripp m. fl. (2013) att ge elever beröm för att de är 
talangfulla, smarta eller liknande egenskaper. Det som faktiskt motiverar är att ge elever beröm för 
arbetet de har lagt ner eftersom detta uppmuntrar dem till att fortsätta kämpa på och utvecklas. 
Eftersom informanterna beskrivit att nyttan med musik är glädje så innebär detta att det finns en 
avsaknad på krav på elevernas prestation. Detta innebär att fritidshemmet kan vara en plats där 
eleverna motiveras att utforska på sina egna villkor, där de inte blir bedömda och där begåvning inte 
spelar någon roll. Detta är i slutändan en väldigt viktig del i fritidshemmets uppdrag, att ge möjlighet 
till lärande men utan bedömning. Eftersom musik är något starkt förknippat med att bli bedömd som 
begåvad eller icke-begåvad så är fritidshemmets musikundervisning viktig för elevers musikintresse 
och syn på sin förmåga att ägna sig åt musik. Det har därför visat sig att musikundervisning inte bara 
är en viktig del i fritidshemspedagogiken men att fritidshemspedagogiken är en viktig del i 
musikundervisningen.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Musik är en stor del av vårt samhälle och når alla människor. Det är viktigt att uppmärksamma 
musikens nytta samt skapa kunskap om hur fritidshemspersonal kan arbeta med musik i fritidshemmet 
då detta inte är något man får lära sig under utbildningen om man inte väljer en musikinriktning. Det 
finns även många arbetande i fritidshemmet utan utbildning vilket gör det ännu viktigare att jobba med 
sådana frågor för att ha ett gemensamt tankesätt kring musik i fritidshemmet. Vi tycker att det är 
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viktigt att höra hur fritidshemspersonal som använder sig av musik i fritidshemmet reflekterar kring 
detta och hur de ser på sin roll.  

Slutsatser 
Slutsatsen av studien är att musik både har en viktig roll i fritidshemmets verksamhet, samtidigt som 
det finns mycket som kan hindra förekomsten av musik. Nyttan av musik i enligt våra informanter är 
den positiva inverkan som blir på sinnet, men också att lära sig annat med musik som en arbetsform. 
Genom att arbeta med musik i fritidshemmet finns också möjligheten att väcka elevers musikintresse. 
Olika sätt som musik finns i fritidshemmet är bland sångsamlingar, just dance, shower och som 
bakgrundsmusik. Digitala verktyg och musik verkar gå hand i hand vilket både ses som en möjlighet 
och ett hinder. Vidare på temat möjligheter och hinder så lyfts personalens kompetens och intresse för 
musik fram som den mest avgörande faktorn enligt de flesta informanterna. Detta går att ställa i 
relation till det som står i kapitel fyra i läroplanen om att fritidshemmets verksamhet ska utformas 
utifrån elevernas intressen och behov (Skolverket, 2018). Elevernas intresse har lyfts fram som både 
ett hinder och en möjlighet där de flesta informanter menar att deras elever har ett intresse för musik 
medan en av informanterna menar att det saknas ett intresse för musik. Andra hinder som lyftes fram 
var de vi kallar ramfaktorer som tidsbrist, lokaler, bristen på musik i läroplanen, ekonomi och stora 
barngrupper.  

Vidare forskning 
Efter denna studie har vi fått syn på hur fritidshemspersonal resonerar kring musik på fritidshemmet, 
om bland annat nyttan, arbetssätt, möjligheter, hinder och elevers intresse. Vi har intervjuat 
fritidshemspersonal men det vore även intressant att höra hur elever resonerar kring musikens 
påverkan och vad de tycker om musik. Musik i fritidshemmet är ett ämne som inte är forskat på i 
Sverige och även om liknande studier har gjorts i förskolan och utomlands så finns det mycket att 
forska vidare på. Några idéer vi fick under studiens gång är melodifestivalen som är en stor del av 
svensk kultur och YouTube som blivit en del av elevers vardag och hur detta ofta har sin plats på 
fritids vilket hade varit intressant att fortsätta undersöka. Ett av de största teman som framkom var 
digitala verktyg både som hinder, möjlighet och arbetssätt vilket hade varit intressant att undersöka 
hur man kan arbeta med på fritids, både i musiksammanhang och i den övriga fritidsundervisningen. 
Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie mellan musikundervisningen i 
musikämnet i skolan, i kulturskolan, och i fritidshemmet. På vilket sätt skiljer sig undervisningen från 
varandra? I vilket syfte bedrivs undervisningen? Det vore även relevant att göra en kvantitativ studie 
kring i vilken utsträckning musik förekommer i Sveriges fritidshem. Hur vanligt är musik i 
fritidshemmet? Vilken form av musikundervisning bedrivs i fritidshemmet? Vilka möjligheter och 
hinder finns för musikundervisningen i fritidshemmet?  
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Bilaga 1 – intervjuguide som mindmap 
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Bilaga 2 – intervjuguide som lista 
 
 
Intervjufrågor 	
	
*Berätta om dina erfarenheter av musik i fritidshem (Vår startfråga, som kan ge alla 
möjliga olika teman, vi följer upp med följdfrågor på det informanten visar intresse för)	
	
* Berätta om din egen relation till musik	
	
* Hur uppfattar du att eleverna ser på musik?	
(Hur tycker du att musiken påverkar eleverna/fritids?)	
(Finns de situationer då musikaktiviteter uppstår på elevernas initiativ?)	
	
*Berätta om möjligheter och hinder för musik på fritids	
	
* Vilken plats tycker du att musik bör ta i fritidsverksamheten?	
(om informant nämner att musik är viktigt; fråga varför)	
(Hur tror du att musik kan få en större plats i fritidshemmet i framtiden?)	
	
* Använder de andra fritidshemmen på skolan också musik?	
(Har ni som jobbar här en gemensam plan för musiken?)	
(om nej; Vad tror du det beror på?)	
	
*Hur mottages musiken av kollegor och ledning?	
	
*Vad tror du huvudsakligen styr hur mycket musik som finns i verksamheten?	
	
Slutfråga: *Finns det något mer på temat "musik och fritidshem" som du vill prata om?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

*Huvudfrågor	
()följdfrågor	
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Bilaga 3 – Information om samtycke  
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2017).	Det	innebär	att	den	intervjuades	identitet	inte	avslöjas.	Allt	insamlat	material	kommer	därmed	att	
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får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	
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