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Sammanfattning 

Inledning  
Studien avhandlar förekomsten och innehållet i musikaktiviteter på ett specifikt fritidshem. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur musik används och utövas i fritidshemmets verksamhet, 
utifrån ett specifikt fritidshem i Västra Götaland. I detta undersöks även fritidslärarnas roll, 
betydelse och uppfattningar kring det praktiska utövandet av musikaktiviteter. Även elevernas 
uppfattningar av musikaktiviteterna belyses i studien. 

Metod 
Eftersom att studiens syfte är att granska hur musik används och utövas på fritidshemmet så 
valdes nedanstående metoder för samla in det empiriska materialet. Metoderna bestod av 
kvalitativa intervjuer med både fritidslärare och elever, observationer utifrån ett 
observationsschema samt observation i form av inventering. Inventeringen utgick ifrån 
elevernas och lärarnas uppfattningar om instrumentens, teknikens och lokalernas förekomst.  

Resultat 
Studiens resultat visar att det förekommer musikaktiviteter regelbundet på det aktuella 
fritidshemmet i form av spontana musikstunder, teaterprojekt, musiklyssnande och 
instrumentspel. 
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INLEDNING  
Fritidshemmets verksamhet har tre uppdrag: den ska komplettera och tillfoga skolans innehåll, 
den ska tillhandahålla en meningsfull fritid med fokus på utveckling för eleverna samt att den 
ska stödja elevers lärande och utveckling genom att sammanföra pedagogik med omsorg. 
Fritidshemmets kapitel i Läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet 
kom till år 2016 och bygger på frivillighet till skillnad från skolan (Skolverket 2016). 
Verksamheten ska ge möjlighet till en betydelsefull fritid för de elever vars vårdnadshavare 
antingen studerar eller arbetar, innan och efter den ordinarie skoltiden (Pihlgren 2013, s. 14). 
Enligt Läroplanen (Lgr11) (2018 s. 22) ska fritidshemmet stimulera elevernas 
kunskapsutveckling och utgå ifrån elevernas intressen, erfarenheter och behov. Eleverna i 
fritidshemmet ska även ges tillfälle till att ta egna initiativ samt möta nya utmaningar. Vidare 
ska fritidshemmet erbjuda aktiviteter och uttrycksformer av olika slag samt ge eleverna 
möjlighet att vistas i olika lärmiljöer. I undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges tillfälle 
till att utveckla den sociala förmågan. Eleverna ska också få möjlighet till skapande genom 
estetiska lärprocesser. Vidare är musik ett exempel på en lärprocess som eleverna ska ges 
tillfälle till att utöva på fritidshemmet. Hippinen Ahlgren (2013, s. 108) menar att fritidsläraren 
nyttjar sig själv som ett didaktiskt redskap i estetiska uttrycksformer då hen å ena sidan fungerar 
som medaktör och å andra sidan fungerar som föredöme för eleverna.  
 
Forskning om fritidshemmet finns i ringa mängd och orsaken till detta beror troligtvis på att 
fritidshemsverksamheten fortfarande ses som relativt ny (Falkner & Ludvigsson 2016, s. 8). 
Vidare beskriver Lindstrand och Selander (2009, s. 122) att forskning kring estetiska 
lärprocesser anses vara ett nytillkommet område. Gottberg (2009, s. 11) påpekar även att det 
endast finns en liten mängd forskning kring estetiska lärprocesser. Då varken forskning inom 
estetiska lärprocesser eller fritidshemmet förekommer i en större mängd vill vi beforska detta 
område. Vidare har vi under VFU-perioderna sett att musik inte förekommit i fritidshemmets 
verksamhet. Det som även synliggjorts under VFU-perioderna är fritidslärarnas inställning och 
relation till området musik på fritidshemmet. Vi har observerat och diskuterat med flertalet 
fritidslärare varvid det framkommit att de anser sig vara okunniga samt osäkra inom området. 
De har då aktivt valt att ta avstånd från musikaktiviteter helt och hållet i fritidshemmets 
verksamhet. Dessa fritidslärare uttrycker att de inte kan utöva musik på instrument och därmed 
inte är kunniga nog att leda musikaktiviteter på fritidshemmet. Då musikaktiviteter inte 
iakttagits under någon av VFU- perioderna vill vi undersöka hur musikaktiviteter kan utövas 
på ett fritidshem där dessa aktiviteter faktiskt förekommer. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur musik används och utövas i fritidshemmets verksamhet, 
utifrån ett specifikt fritidshem i Västra Götaland. I detta undersöks även fritidslärarnas roll, 
betydelse och uppfattningar kring det praktiska utövandet av musikaktiviteter. Även elevernas 
uppfattningar av musikaktiviteterna belyses i studien. 

Frågeställningar  
● Vilken uppfattning har fritidslärarna gällande arbetet med musik på det aktuella 

fritidshemmet?  
● Hur upplever eleverna musikaktiviteterna i fritidshemmet?  
● Vilka förutsättningar och resurser finns att tillgå inom området musik för elever och 

fritidslärare i fritidshemmet? 
 

Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras definitionerna av centrala begrepp som används i studien.  
 
Estetiska lärprocesser- Enligt Broberg och Högberg (2014, s. 81) kan estetiska lärprocesser 
beskrivas som en lärandeprocess där man får möjlighet att använda sig av alla sinnena. Wiklund 
(2009, s. 20) påpekar att eleverna genom estetiska lärprocesser får möjlighet att använda sig av 
tal,- skrift och de estetiska språken (bild, musik, dans, teater och media mm).  
 
Fritidslärare- Utbildade lärare med inriktning och behörighet för att undervisa i fritidshem. 
Pihlgren (2013, s. 29) påpekar att den äldre benämningen fritidspedagog inte är rimlig att 
använda längre då det inte har utexaminerats någon med denna titel på flera tiotals år.  
 
Musikaktiviteter i fritidshem- Frivilliga aktiviteter där musik förekommer, såsom 
instrumentspel, sång, musiklyssnande och teaterprojektet. 
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DISPOSITION 
Studien inleds med en inledning där vi presenterar varför forskningsfrågan i studien är 
relevant. Därefter redovisas syfte, frågeställningar och begreppsdefinitioner. Sedan ges en 
presentation av bakgrund där bland annat tidigare forskning i området redogörs, för att sedan 
gå över till teoretisk ram. Vidare kommer ett kapitel där vi beskriver metod, vetenskapligt 
perspektiv, urval, genomförande, tillförlitlighet och giltighet samt analys/bearbetning. 
Därefter redogör vi för studiens resultat. Presentationen av resultatet följs av ett kapitel om 
diskussion där studiens resultat diskuteras gentemot tidigare forskning och den teoretiska 
ramen. Avslutningsvis presenteras metoddiskussion, didaktiska konsekvenser och vidare 
forskning.  
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BAKGRUND 
I kommande kapitel presenteras inledningsvis ämnesområdet estetiska lärprocesser. Vidare 
beskrivs musikens betydelse för människan och det sociala samspelet. Därefter presenteras 
styrdokument för fritidshemmet och FN: s barnkonventionen. Slutligen tas tidigare forskning 
upp kring ämnesområdet. 
 

Allmän bakgrund kring estetiska lärprocesser  
Estetiska lärprocesser har kommit att bli ett begrepp som nyttjas frekvent. Ordets betydelse 
anses dock vara inom ett tolkningsbart fält, där en bestämd förklaring för begreppet inte 
etablerats (Lindstrand 2009, s. 153). Estetiska lärprocesser anses vara ett nyupptäckt område 
inom forskningen (Lindstrand & Selander 2009, s. 122). Estetiska lärprocesser bidrar till ett 
lärande för eleverna där de får möjlighet att se en helhet. Detta sker genom att eleverna ges 
tillfälle till att koppla ihop händelser, tidigare lärdomar, emotioner och analyser. Broberg och 
Högberg (2014, s. 81) påpekar att alla sinnen kan nyttjas vid en estetisk lärprocess. Att arbeta 
med estetiska lärprocesser innebär att ha ett öppet förhållningssätt där det inte förekommer ett 
givet sätt för hur världen kan tolkas. Vid estetiska lärprocesser nyttjas samtliga språk för att ge 
uttryck för sitt lärande, varav dessa innefattar det estetiska-, skrift- och talspråket. För att en 
individ ska kunna nyttja och komma ihåg nya införskaffade kunskaper och använda dessa i nya 
situationer krävs det utrymme för reflektion. Vidare bör denna reflektion ske på många olika 
sätt. Att bidra till att skapa tillfällen till lärande där de olika sätten att reflektera involveras är 
en prövning. De estetiska språken bidrar här till en mer varierande och fördelaktig reflektion 
och lärandesituation (Wiklund 2009, ss. 16, 20, 21, 29). Vidare är estetiska lärprocesser och 
uttryck en möjlighet för eleven att utforska och utforma sin identitet (Wiklund 2009, s. 78). 
Lindstrand (2009, s. 152) påpekar att fokus inte bör ligga på resultatet eller produkten av de 
estetiska lärprocesserna. Det som bör betonas är progressionen samt hur vi tillägnar oss 
kunskaper och därmed inte endast vilka lärdomar och egenskaper vi kom att införskaffa och 
utveckla.  
 

Musik och människan 
I dagens samhälle kan musik ses som en stor del av människors vardag då människan lyssnar 
mer på musik idag än hen någonsin tidigare gjort historiskt sett (Kempe & West 2010, s. 15). 
Musik förekommer vart än människan vistas i samhället och har förmågan att påverka oss, både 
positivt och negativt. Musiken som vi hör kan även ha olika syften. Exempelvis syftar musik i 
affärerna till att påverka och motivera kunderna till att handla mer genom att spela upp lugnande 
musik. Vid stängning däremot, byts musiken ut till musik med högre tempo för att kunderna 
ska skynda sig att lämna affärerna snarast (Nivbrant Wedin 2012, s. 39). Musik har också 
förmågan att väcka olika känslor hos olika människor. Däremot innebär inte detta att musik 
väcker samma känslor hos vardera individ. Känslorna som uppdagas påverkas även av den 
specifika situation som individen befinner sig i (Kempe & West 2010, s. 15). Musik och socialt 
samspel har även en koppling då det är ett sätt att samspela med andra människor. Detta 
förekommer i många kulturer världen över (Thorgersen 2013, s. 57). 
 
Man har sedan förhistorisk tid reflekterat över varför och hur musiken påverkar människan. 
Beroende på tidsperiod så har människan konstruerat egna utläggningar kring frågan. Under 
vissa tidsperioder ansåg människan att musiken kunde användas som ett läkande verktyg i 
sjukdom och då huvudsakligen vid psykiska sjukdomar (Uddén 2004, s. 53). Redan före ett 
barns födsel kan modern reagera på att musik har en inverkan på barnet, en inverkan som 
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både kan vara av det lugnare eller mer uppiggande slaget (Gudmundsdottir 2015, s. 163). 
Även fysiska sätt att reagera på musik går att uppfatta hos barnet, närmare bestämt rörelser 
som följer rytmiska mönster och i sin tur uppkommer ett känslofyllt och bekräftande 
beteende. Denna reaktion på musik kan vi även se hos vuxna och äldre barn när de rör sig till 
musik. Människans deltagande i musikaktiviteter kan bidra till en grund för en känsla av ökad 
självkänsla och självförtroende (Ruud 2001, ss. 47–49). Musiken kan även understödja 
människans upplevelse av trygghet i förhållandet med andra människor. Vidare menar Ruud 
att den närhet som musikaktiviteter kan framkalla i grupp för människor samman i ömsesidiga 
upplevelser. Enligt Burnard (2015, s. 14) används musiken för att gagna ett barns 
känslosamma och sociala mående, barnet bär då med sig kultur och samhörighet. Detta bidrar 
i sin tur till en förbättrad förståelse för sig själv och för världen omkring.  
 

Styrdokument och elevers rätt till kultur och estetiska lärprocesser 
År 2016 tillkom fritidshemmets kapitel i Läroplanen. De som bedriver denna verksamhet ska 
utgå ifrån detta kapitel där fritidshemmets syfte och centrala innehåll framkommer. Även del 1 
och 2 ska ligga till grund för arbetet i fritidshemmets verksamhet (Skolverket 2016). 
 
Undervisningen i fritidshemmet bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper och utvecklas (Lgr 
11) (2018, s. 22). Vidare ska denna undervisning ge förutsättningar till en fritid som är 
meningsfull för eleverna. Lärandet och den meningsfulla fritiden ska uppnås genom att 
fritidshemmet ska utgå ifrån elevernas tidigare kännedom, intressen samt det som eleverna är i 
behov av. Även om fritidshemmet ska grunda sig på detta ska verksamheten dock inte endast 
utgå ifrån det eleven bemästrar, utan ska ge tillfälle till att eleverna får utforska och införskaffa 
sig nya erfarenheter. Undervisningen i verksamheten är flexibel då lärandets fokus kan 
förändras beroende på vad som anses vara intressant och lärorikt i stunden. Fritidshemmet har 
sitt fokus på ett praktiskt lärande där eleverna ska få möjlighet att experimentera. Eleverna ska 
även få tillfälle till att utvecklas som individer och därmed ges möjlighet att utforska samt 
undersöka sin identitet. Vidare ska verksamheten lägga stor vikt på elevernas sociala utveckling 
och ett lärande i samverkan med andra.  
 
Vardera individ ska känna att de är en del av gruppen och känna trygghet i gruppen. Eleverna 
ska få möjlighet att, genom undervisningen i fritidshemmet, använda sig av olika estetiska 
lärprocesser såsom musik, drama, dans och bild (Lgr11) (2018, s. 22). Enligt de allmänna råden 
i fritidshemmet (Skolverket 2014) kan fritidshemmets verksamhet arbeta med dessa 
uttrycksformer för att bidra till att eleverna får möjlighet att lära genom lek och praktisk 
tillämpning. Att i samspel med andra använda musik som uttrycksform och erfara musik är 
något som människan anser är av stor betydelse, detta är oberoende av vilken åldersgrupp vi 
tillhör. Att dela dessa tillfällen bidrar till att människan känner gemenskap och tillhörighet 
(Skolverket 2017).  
 
Kursplanen i musik (Lgr11) (2018, s. 157) beskriver att den estetiska uttrycksformen musik har 
inverkan på människan, både fysiskt och psykiskt. Den förekommer i samtliga kulturer och dess 
betydelse varierar för vardera individ. Vidare kan musiken vara en del av människans 
identitetsutveckling och en betydelsefull faktor i samspel med andra människor. Människans 
deltagande i samhällets kulturliv möjliggörs genom att man tillägnar sig kunskaper i musik. 
Enligt Barnkonventionen (2009) har barnen rätt att delta i samhällets kulturliv. Möjligheterna 
till att delta i dessa sammanhang ska vara jämbördiga för vardera individ. Vidare ska 
fritidshemmet bidra till att eleverna ges tillfällen till att medverka i kulturlivet, detta genom att 
eleverna ska få möjlighet att använda sig av samhället som en lärmiljö (Lgr11) (2018, s. 23). 
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Tidigare forskning 
I sökandet efter tidigare forskning i ämnet visade det sig vara problematiskt att hitta något som 
var beforskat inom området musikaktiviteter i fritidshem. Falkner och Ludvigsson (2016, s. 8) 
påpekar att anledningen till det låga utbudet av forskning kring fritidshemmet troligen beror på 
att denna verksamhet ses som förhållandevis ny. Till slut påträffades dock två artiklar om 
tidigare forskning i området estetiska lärprocesser och barn, som skulle kunna kopplas till vår 
studie. Den första artikeln handlar om en studie som undersöker hur musikaliska upplevelser i 
den fria leken kan inspirera och stimulera elever i lärande. I den andra artikeln redogör Bamford 
(2009) för den sammanställning och analys som utfördes gällande estetiska lärprocesser i flera 
olika länder. 

Elevers musikaliska upplevelser i den fria leken 
Studien som van Vreden (2018) har ägnat sig åt fokuserar på barns påverkan av musikaliska 
upplevelser i den fria leken. Hur lärandet av musik inte alltid behöver ske vid 
undervisningstillfällen, utan att lärandet kan förekomma genom musikaliska upplevelser i den 
fria leken. Enligt van Vreden (2018) är musikaliska aktiviteter essentiella, specifikt i en tidig 
ålder hos människan, då utvecklingen av känslor, kreativitet, grovmotorik och fantasiförmåga 
sker. Det är även i denna ålder som den fria leken har en betydande del för barnets uppfattning 
om omvärlden.  
 
Resultatet i studien visar på hur barn gynnas av musikaliska upplevelser i den fria leken 
eftersom det underlättar för dem i lärandet av nya musikkunskaper. van Vreden (2018) 
understryker även hur viktigt det är att utforma en inspirerande omgivning och miljö med 
musikmaterial för barnet. Denna omgivning ska inspirera barnet till att erfara fler musikaliska 
upplevelser i den fria leken. Slutligen kan denna studie kopplas till van Vredens (2018) 
forskning då vi undersöker fritidsavdelningens miljöer och möjligheter till musikaktiviteter.  
 

Estetiska lärprocessers positiva effekter 
År 2004 genomförde Bamford (2009) en studie och analys om estetiska lärprocessers påverkan 
på människan. Detta kom att vara den första internationella analysen i estetiska lärprocesser. 
Bamford (2009) påpekar att estetik påverkar människans vardag mer än någonsin. Vidare säger 
hon att estetik inte längre är begränsad till endast teatrar och museum, då den även bidrar till 
att förbättra kvaliteten på utbildning. Materialet i studien kommer från fler än 60 länder.  
 
Genom estetiska lärprocesser ökar barns prestationsförmåga i andra ämnen. Estetiskt inriktad 
undervisning bidrar positivt till inlärningen av språk. Resultatet visar även att estetiska 
lärprocesser gynnar människans förutsättningar att tillgodogöra sig nya kunskaper och 
utveckling av sociala förmågor (Bamford 2009). Forskningen kan anknytas till vår studie där 
vi undersöker estetiska lärprocesser i form av musikaktiviteter på fritidshemmet. Som tidigare 
nämnts förekommer inte någon större mängd forskning kring fritidshemmet eller estetiska 
lärprocesser. Vi vill med vår studie bidra till nya kunskaper i dessa områden genom att 
synliggöra hur estetiska lärprocesser praktiskt kan utövas i fritidshemmets verksamhet. 
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TEORETISK RAM 
Kommande kapitel redogör det för två pedagogiska teorier; Lev Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv och John Deweys pragmatiska syn på lärande samt hur dessa teorier är relevanta för 
studiens syfte.  

Musikaktiviteter i fritidshemmet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Studien har sin utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella syn, då studien bland annat 
undersöker hur lärande i grupp sker genom musikaktiviteter på ett fritidshem. Lev Vygotskij 
(år 1896-1934) var den sociokulturella perspektivets grundare och engagerade sig i 
kommunikation, kunskapsinhämtning och utveckling. Vidare ansåg Vygotskij att människans 
utveckling aldrig avtar och att människan därmed befinner sig i ett konstant lärande (Säljö 2017, 
ss. 251, 260).  
 
Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Detta begrepp 
innefattar att redskap nyttjas när vi människor handlar och förstår den värld vi lever i. Dessa 
redskap kan kategoriseras som fysiska eller intellektuella. Utöver dessa två har språket enligt 
Vygotskij en unik betydelse när det gäller mediering (Säljö 2017, ss. 253, 256). Enligt Säljö 
(2014, s. 37) kan människan ses som ett medierande redskap i vardera situationen där vi 
kommunicerar med varandra. Vidare skriver Säljö att pedagoger och föräldrar fungerar som en 
medierande resurs för barn som försöker tillägna sig kunskaper (2014, s. 37). När en individ får 
förståelse för och lärdomar om hur dessa redskap nyttjas, används begreppet appropriering 
(Säljö 2017, s. 258). Vardagliga situationer som människan befinner sig i bidrar till en stor 
mängd av det lärande som sker. Människan lär i samspel med andra människor i sin vardag och 
tar till sig så kallade vardagliga begrepp. Utöver det vardagliga språket beskriver Vygotskij det 
vetenskapliga språket som ett mer komplext språk som inte uppkommer i vardagliga situationer. 
Vidare menar Vygotskij att skolan och läraren kan bidra till att den här sortens lärande sker 
(Säljö 2017, ss. 258-259).  
 
En grundläggande tanke inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 
utvecklingszonen. Detta begrepp kan anslutas till Vygotskijs syn på att människor ständigt 
införskaffar sig lärdomar (Säljö 2017, s. 260). Utvecklingszonen är distansen mellan vad en 
person kan utföra på egen hand och vad en person kan utföra med stöttning från en mer 
sakkunnig person. Detta är något som kan kännas igen, då dilemman i vår vardag inte sällan 
löses genom stöttning från människor i vår omvärld. Vidare sker denna företeelse flertalet 
gånger i skolans värld (Säljö 2014, ss. 120-121). I denna utvecklingszon kan läraren erhålla 
rollen som stöttande pelare för att bidra till lärande för eleverna. Även elever med högre 
kompetensnivåer kan handleda och bidra till lärande för andra elever (Säljö 2017, s. 260). 
Slutligen kan denna studie kopplas till Vygotskijs sociokulturella perspektiv då fritidslärarna i 
studien kan ses som medierande redskap gentemot eleverna som medverkar i studien. Vidare 
approprierar eleverna de lärdomar som fritidslärarna medierar. Studien kan även 
sammankopplas med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, där eleverna som 
medverkar i studien och som befinner sig i denna utvecklingszon tillägna sig kunskaper med 
hjälp av fritidslärarnas stöd vid musikaktiviteterna.  
  

Deweys pragmatiska syn på lärande 
Studien utgår även ifrån Deweys pragmatiska syn på lärande. Studien syftar till att undersöka 
hur lärande i samspel med andra för elever gällande musikaktiviteter på en fritidsavdelning ser 
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ut. Studien undersöker även fritidslärarens roll och betydelse i det praktiska utövandet av 
musikaktiviteter.  
 
John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som var vid liv år 1859 till 1952. Deweys 
filosofi stod för att människans utveckling sker i interaktion med sin omgivning, hen tillägnar 
sig regler inom det sociala samt lär sig förstå kontext och samband (Hartman, Lundgren & 
Hartman 2004, ss. 11, 17). Detta synsätt innebär att individen är aktiv och driftig i förhållande 
till sin omgivning samt att fokus ligger på utveckling. Vidare menar Hartman, Lundgren och 
Hartman (2004, s. 17) att Dewey stod för att människan behöver få vara en aktiv del i 
utbildningen genom att ges möjligheter till att få undersöka och laborera på egen hand för att 
kunna vidareutvecklas. Kraven på lärarna, menar därför Dewey, blir därmed höga eftersom de 
fodrar att kunna ge eleverna dessa förutsättningar till att utvecklas genom att besitta djupa 
kunskaper, både i ämnen och i pedagogik. Dewey (1999, ss. 51-52) menar att den sociala miljön 
påverkar människan genom de aktiviteter som aktiverar och intresserar hen. Med John Deweys 
egna ord så skulle eleverna genom denna pragmatiska syn på lärande, på ett effektivare och mer 
fördelaktigt vis gynnas genom att de skulle kunna åta sig desto fler kunskaper (Hwang & 
Nilsson 2011, s. 256). Till sist kan Deweys pragmatiska lärandesyn kopplas till studien där 
eleverna samt fritidslärarna samspelar i musikaktiviteterna på det aktuella fritidshemmet. 
Deweys lärandesyn går ut på att människans utveckling förekommer i samverkan med sin 
omgivning. Dewey menar även att eleven har behov av att få undersöka och självständigt prova 
sig fram för att vidareutvecklas. I studien får eleverna möjlighet att prova sig fram på egen hand 
i musikaktiviteterna vilket kan kopplas till Deweys teori.  
 
De båda teoretiska perspektiven som beskrivs ovan utgör ett teoretiskt ramverk då de är 
relevanta för studien och dess syfte. Vygotskijs sociokulturella perspektiv inkluderar 
mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen. I studien kan fritidslärarna ses 
som ett medierande verktyg som bidrar till att eleverna approprierar de kunskaper som lärarna 
medierar. Vidare kan fritidslärarna i studien ses som ett stöd för eleverna i sin utveckling. 
Deweys pragmatiska syn på lärande, där människans utveckling sker i samverkan med 
människor i sin närhet, kan vara relevant för studien. I studien undersöks bland annat hur 
eleverna och fritidslärarna samverkar i musikaktiviteter. Elevernas experimenterande och det 
praktiska utövandet av musikaktiviteter som studien utgår från kan kopplas till Deweys synsätt 
till lärande där eleven ska ges möjlighet att experimentera och prova sig fram för att fortsätta 
utvecklas.  
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METOD 
I detta kapitel redovisas valet av metod som ligger till grund för insamlandet av data. 
Inledningsvis presenteras det vetenskapliga perspektiv som studien utgår från. Vidare 
presenteras urval, genomförande, analysarbete, tillförlitlighet och giltighet samt 
forskningsetiska principer.  
 

Vetenskapligt perspektiv 
Studien grundar sig på hermeneutiken som innebär att tolka och skapa en förståelse för 
omgivningen. Hermeneutiken kan nyttjas om studiens intention är att nå de medverkandes 
uppfattningar och erfarenheter kring en särskild företeelse. Vidare kan hermeneutiken användas 
som ett verktyg för att beskriva elevers tankar kring olika fenomen som kan uppkomma i 
skolans vardag (Westlund 2015, s. 71). Den här studien har sin utgångspunkt i hermeneutiken 
i hopp om att öka kännedomen kring de medverkande individernas upplevelser och 
uppfattningar kring musikaktiviteter på de specifika fritidshemmet.  
 

Metodval 
Studien och det empiriska materialet bygger på en kvalitativ metod då en av studiens 
utgångspunkter är att synliggöra elevernas och fritidslärarnas uppfattningar av musikaktiviteter 
i fritidshemmet. Vid insamlandet av det empiriska materialet användes kvalitativa intervjuer i 
form av två semistrukturerade intervjuer, en intervju i fokusgrupp samt observationer och 
observation i form av inventering. Inventeringen utgick ifrån elevernas och fritidslärarnas 
uppfattningar om instrumentens, teknikens och lokalernas förekomst. 
 
Kvalitativa intervjuer är till stor del ostrukturerade. Med detta menas att de som intervjuas, 
respondenterna, får möjlighet att med egna ord uttrycka sina tankar och åsikter på de frågor 
som ska besvaras. Den kvalitativa intervjun fokuserar på att fördjupa sig i och åta sig kunskaper 
kring en företeelse eller ett fenomen (Patel & Davidson 2011, ss. 81-82). Då studien vill belysa 
hur musik kan utövas i fritidshemmets verksamhet samt vad elevernas och fritidslärarnas 
upplevelser är inom detta, kom denna metod att vara relevant för ämnet som undersöks.  
 
En kvalitativ intervju kan liknas vid ett alldagligt samtal med en utvald inriktning. Intervjuaren 
har ansvar för att samtalet behåller sitt fokus samt håller sig till ämnet. Den vitala delen för en 
kvalitativ intervju är att intervjuaren ska eftersträva att få fram respondentens tankesätt och 
intryck. Ett vanligt misstag är att intervjuarens förförståelse erövrar och styr intervjun. Därför 
är det av största vikt att intervjuaren utformar så kallade öppna frågor så att inte frågorna följer 
intervjuarens förförståelse och därmed får fel fokus (Kihlström 2007 ss. 48-49). Detta var något 
som vi tog hänsyn till i studien när vi utformade frågorna samt när de ställdes. En 
semistrukturerad intervju kräver att intervjuaren är mångsidig och öppen i samtalet för att 
intervjun ska hålla hög kvalitet. Att använda sig av öppna frågor hindrar respondenten från att 
endast svara med ett nej eller ett ja. Utformningen av frågor ska även inberäkna utrymme för 
spontana följdfrågor som kan dyka upp under intervjun (Back & Berterö 2015, s. 151).  
 
Syftet med en fokusgruppsintervju är att samla in en så stor mängd tyckanden och 
föreställningar från de medverkande som möjligt i ett ämne. Detta innebär dock inte att en 
samsyn måste infinna sig mellan dessa åsikter. Vidare är det av stor betydelse att de som 
intervjuar skapar en tillåtande miljö där de medverkande, respondenterna, får möjlighet att 
uttrycka sina inre tankar kring de områden som ska beröras (Kvale & Brinkmann 2014, s. 
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191). Denna form av intervju använde vi oss av för att inhämta en så stor mängd kunskaper och 
åsikter som möjligt. Detta för att få information om musik och musikaktiviteterna i 
fritidshemmets verksamhet, vilket är studiens syfte och frågeställning.  
 
Observation som metod kan nyttjas för att inhämta kunskaper om vad som sker i vår vardag 
(Patel & Davidson 2011, s. 91). Denna metod lämpar sig för studien då syftet med studien är 
att undersöka musikaktiviteters utformande och praktiska utövande i fritidshemmets 
verksamhet. Vidare framhåller Patel och Davidson att metoden vanligen används som ett 
komplement till andra tekniker för att samla in empiriskt material (2011, s. 91). Observation i 
form av inventering gjordes även för att ta del av elevernas och fritidslärarnas uppfattningar om 
instrumentens, teknikens och lokalernas förekomst. 
 

Urval 
Vi ville komma i kontakt med ett fritidshem som arbetade aktivt med musikaktiviteter. Detta 
då syftet med studien är att undersöka hur musik används och utövas på ett specifikt 
fritidshem. Genom kontakter fick vi kännedom om fritidshemmet Embla på Miklagårdsskolan 
där musikaktiviteter förekommer och är ett vardagligt inslag.   
 
Studien genomfördes på en F-6 skola i Västra Götalands län, i ett mindre område längs 
västkusten. Inför besöket bestämde vi oss för att genomföra två fritidslärarintervjuer och en 
fokusgruppsintervju med elever. Även en inventering utefter elevernas och fritidslärarnas 
uppfattningar av fritidshemmets instrument, teknik och lokalers förekomst samt två 
observationstillfällen som skulle utgå från ett observationsschema (se bilaga 6) skulle utföras.  
 
Fokusgruppen utgjordes av fyra fritidshemselever från årskurs två och tre. Urvalet av elever 
gjordes av fritidsläraren Freja som utgick från samtycket från vårdnadshavarna. Alla fyra elever 
var engagerade i det projekt som studiens empiriska material delvis kom att baseras på. Vid 
observationstillfällena deltog dock elever från förskoleklass upp till årskurs 4.  
 
Det utformades två samtyckesblanketter för observationerna och för ljudinspelningarna på 
intervjuerna, en till vårdnadshavare (se bilaga 2) och en annan till fritidslärarna (se bilaga 4). 
Det delades även ut informationsbrev till vårdnadshavare (se bilaga 1) samt ett 
informationsbrev till de berörda fritidslärarna och rektorn på skolan (se bilaga 3). Detta 
informationsbrev innehöll en kortare beskrivning av studiens syfte och frågeställningar för 
kännedom. Alla ovanstående blanketter skickades ut en vecka före besöken och vid alla moment 
var vi båda studenter närvarande.  
 

Genomförande 
Arbetet med studien inleddes med att skolan där studien skulle utföras valdes ut och 
kontaktades. Därefter fattade vi ett beslut kring vilka metoder som skulle nyttjas. Metoderna 
kom att bli följande; två intervjuer med behöriga fritidslärare, en intervju i fokusgrupp, två 
observationer samt en observation i form av inventering. Detta för att få in en tillräcklig mängd 
med empiriskt material till studien. Inför besöket på den valda skolan utformades och skickades 
samtyckesblanketter och informationsbrev ut till rektorn, fritidslärarna samt eleverna och deras 
vårdnadshavare. Även en inventeringslista och ett observationsschema konstruerades av oss. 
Intervjufrågor till elever och fritidslärare (se bilaga 7 & 8) utformades parallellt med detta. När 
dessa formulerats och godkänts av handledare utförde vi en pilotstudie. Pilotstudien bidrog till 
att somliga frågor omformulerades för att tydliggöra innehållet i intervjun samt för att motverka 
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de missförstånd som uppkom under pilotstudien. Vi kontaktade skolan återigen och datum för 
två besökstillfällen bokades. Första besöket inleddes med insamling av samtyckesblanketterna, 
därefter utfördes första intervjun med Thor, en av de befintliga fritidslärarna. Andra besöket 
började med att den andra fritidsläraren, Freja, intervjuades. Intervjun följdes av en observation 
i form av inventering av skolans lokaler, instrument och teknik såsom iPads och högtalare. 
Inventeringen utgick ifrån elevernas och lärarnas uppfattningar om instrumentens, teknikens 
och lokalernas förekomst. 
 
Inför fokusgruppsintervjun samlade fritidsläraren Freja ihop fyra elever vars vårdnadshavare 
gett sitt samtycke. Freja önskade att närvara vid fokusgruppsintervjun som en trygghet för 
eleverna, vilket hon även gjorde. Samtliga intervjuer spelades in med en ljudinspelare och vi 
båda närvarade vid dessa för att öka validiteten i studien. Efter denna intervju genomfördes 
observationerna av de två teaterpassen. Passen varade ca 35 minuter vardera och skedde i 
anslutning till varandra. Vi valde att placera oss längst bak i lokalen vid observationstillfällena, 
både för att inte synas eller vara i vägen, men också för att få en överblick över hela lokalen. Vi 
förfogade över ett observationsschema var under dessa tillfällen. Observationsschemat bestod 
av åtta kolumner (se bilaga 6), där det som observerades skrevs ned under vederbörande 
kolumn. Vi har fördelat arbetet genom att närvara under samtliga moment för tillförlitligheten 
(Kihlström 2010, s. 232).  Under observationerna antecknade vi på varsitt observationsschema 
(se bilaga 6).  
 

Analys/bearbetning 
Den analysmetod som vi valt till studien är en analys av tematisk form. Enligt Jepson Wigg 
(2015, s. 244) inriktar sig denna form av analys på att utarbeta likheter i det empiriska 
materialet. I första fasen samlades den empiriska datan in. Denna insamling bestod av tre 
planerade kvalitativa intervjuer; två lärarintervjuer och en fokusgruppsintervju. Även en 
inventeringstabell och två observationer utfördes. Bearbetningen med det empiriska materialet 
började med att alla intervjuer transkriberades. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 107) 
transkriberas intervjuer vanligen i en studie. Vidare menar de att i denna bearbetning av 
materialet kan det förekomma en viss form av påverkan från forskarens sida, då innebörden av 
tal och skriftspråk varierar. Somliga delar av intervjuerna försvinner därmed i transkriptionen 
utav texten, såsom kroppsliga uttryck och miner (2011, s. 107). Även observationsscheman och 
inventeringstabellen skrev vi samman till ett dokument för att få en bättre överblick över det 
insamlade materialet.  
 
Under andra fasen koncentrerade vi oss på att analysera datan som insamlats. Analysen 
omfattade upprepade repetitioner av ljudinspelningarna samt en transkribering av dem. 
Transkriberingen av samtliga intervjuer utförde vi tillsammans. Genom att gång på gång lyssna 
på de kvalitativa intervjuerna ökade inblicken i materialet. Enligt Trost (2010, s. 147) ska 
forskarna fördjupa sig i intervjuerna genom att transkribera och reflektera över de intryck som 
man fått under intervjuns gång.  
 
I tredje fasen la vi fokus på att tolka det empiriska materialet. Trost (2010, s. 147) menar att 
tolkningen ska visa på varför det som analyserats verkligen är av intresse för studien. Under 
analysarbetet fanns även en risk med att bli påverkade av sina egna förförståelse och för att inte 
resultatet skulle färgas av dessa fanns denna medvetenheten med under hela arbetets gång. 
Vidare kategoriserade vi teman i den empiriska datan för att tydliggöra likheter och olikheter 
informanterna emellan samt det som observerats och inventerats. I arbetet med analysen får 
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forskarna möjlighet att bearbeta materialet på ett aktivt sätt, samordna och kategorisera samt 
leta efter gemensamma mönster och struktur (Fejes & Thornberg 2015, ss. 34-35). 
 

Forskningsetik  
När en studie ska utföras krävs ett hänsynstagande till forskningsetik. Vetenskapsrådet (2002) 
redogör för fyra huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För att skydda de individer som deltar i vetenskapliga studier ska dessa krav 
följas.  
 
Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska informeras om deras roll och uppgift 
i studien, detta är forskarens uppgift. Vidare ska de medverkande informeras om deras 
rättigheter samt på vilka villkor de deltar i studien. Dessa villkor innebär ett frivilligt deltagande 
där de medverkande när som under studiens gång har rätt att avbryta sitt deltagande. Genom att 
vi skickade ut denna information skriftligt samt informerade detta muntligt uppfylldes detta 
krav.  

Samtyckeskravet innebär deltagarnas rätt till självbestämmande i huruvida de önskar delta i 
studien eller ej. Deltagarna måste därmed lämna sitt godkännande till deltagandet i studien. För 
de deltagare som är minderåriga ska vårdnadshavarna ge detta godkännande. Detta krav 
uppfylldes genom att de medverkande tilldelades informationsbrev (se bilaga 1 och 3) samt 
samtyckesblanketter (se bilaga 2 och 4) som sedan skrevs på av fritidslärare och vårdnadshavare 
samt att eleverna gav sitt godkännande. 

Konfidentialitetskravet innebär att personlig information om deltagarna i studien inte ska 
spridas eller vara tillgänglig för utomstående. Individer som inte deltar i studien ska därmed 
inte kunna utläsa vilka som medverkar i undersökningen. Genom att endast handledare och 
examinator fick ta del av materialet från intervjuerna och observationerna uppfylldes detta krav. 
Ett annat etiskt övervägande vi gjorde var att använda oss av fiktiva namn på både skolan, 
avdelningen, fritidslärarna samt eleverna. Detta gjordes för att stärka anonymiteten och för att 
uppfylla detta krav. 

Nyttjandekravet innebär att personlig information som förekommer i studien inte får nyttjas 
eller lånas ut till icke vetenskapliga ändamål. Detta krav uppfylls genom att den personliga data 
som framkommer i studien endast kommer nyttjas i denna undersökning. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 
När en vetenskaplig studie utförs krävs det att den är processad och utförd på ett sätt som visar 
på god färdighet och kvalité (Fejes & Thornberg 2015, s. 256). Med giltighet menas att det som 
avses med den kvalitativa undersökningen studeras och inte något annat än detta avseende. För 
att öka giltigheten bör redskapen som används vid insamlingen av det empiriska materialet i 
studien, såsom intervjufrågor, vara kontrollerade. Att dessa instrument sedan prövas på en 
grupp, som går att likställa med den grupp som ska medverka i studien, ökar studiens giltighet. 
Detta bidrar till att de eventuella svårigheter som uppkommer vid prövningen inte behöver ske 
vid insamlandet av data till den faktiska studien. Genom att studiens undersökningsområde 
studeras med flera metoder ökar giltigheten (Kihlström 2007, s. 231). För att öka giltigheten 
kontrollerades studiens intervjufrågor, observationsschema och inventeringstabellen av en 
vetenskapligt skolad person. Vid insamlandet av det empiriska materialet i studien nyttjades 
flertalet redskap.  
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Även en pilotstudie utfördes för att motverka eventuella bristfälligheter i intervjufrågorna. Att 
en studies resultat är tillförlitligt innebär att man ska kunna tro på det som framkommit av 
studien. Genom att utföra metoder såsom intervju och observation i par ökar tillförlitligheten. 
Nyttjandet av ljudinspelningarna bidrar till ökad tillförlitlighet, då en stor mängd material går 
förlorad om detta inte görs (Kihlström 2007, s. 232). Vi båda närvarade vid insamlandet av all 
empirisk data i den aktuella studien. Därmed höjs tillförlitligheten och studien blir mer 
trovärdig. Om frågorna som ställs i en kvantitativ intervju ställs upprepade gånger och dessa 
svar inte är identiska anses denna studie vara tillförlitlig i låg grad. Om följande sker i en 
kvalitativ undersökning kan detta uppfattas på ett annat sätt. Om frågan som ställs flertalet 
gånger varierar i svaren kan detta bero på att den som intervjuas, respondenten, införskaffat sig 
nya lärdomar eller förändrat sin syn och åsikt. Vidare menar Patel och Davidson (2011, s. 106) 
att tillförlitlighet snarare hänger samman med begreppet giltighet gällande den kvalitativa 
forskningen samt att giltigheten ska genomsyra studien genom hela arbetet. 
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RESULTAT 
Studiens syfte är att genom observation, inventering och kvalitativa intervjuer synliggöra hur 
musik kan användas på en specifik fritidsavdelning. Intervjupersonerna och fritidsavdelningen 
kommer att benämnas med fiktiva namn. Först beskrivs studiens kontext, vilket benämns med 
ett fiktivt namn: Miklagårdsskolan. Därefter presenteras resultatet utifrån fyra 
beskrivningskategorier: ”Fritidslärarnas uppfattningar av musik”, Elevernas uppfattningar av 
musik”; Observationer” och ”Inventering”. I slutet av varje kategori presenteras en slutsats.  
 

Studiens kontext 
Miklagårdsskolan är en F-6 skola där ca 200 elever går och 27 anställda arbetar. På 
fritidsavdelningen Embla arbetar två fritidslärare, Thor och Freja, varav dessa två medverkar 
båda i studien. Antalet inskrivna på denna fritidsavdelning är 27 elever. Thor är utbildad 
fritidspedagog som har behörighet att undervisa i musik för elever på lågstadiet. Han tog 
examen 1994 och har arbetat som fritidspedagog sedan januari 1995. Han har arbetat på 
fritidsavdelningen Embla under två års tid. I hans arbetsuppgifter ingår, utöver fritidshemmet, 
att planera och undervisa i musik för årskurs ett och tre.  
 
Freja är utbildad förskoleklasslärare och fritidspedagog. Även hon har läst inriktning musik på 
högskolan och tog examen 2012. Hon har arbetat på skolan sedan 2014 och undervisar i musik 
för årskurs fem och sex utöver sitt huvuduppdrag som fritidslärare i fritidshemmets verksamhet. 
Freja har under flera års tid arbetat med flertalet teaterprojekt på skolan. Detta har kommit att 
bli en återkommande och central del av fritidshemmets verksamhet. Trots att Freja endast 
arbetar på avdelningen Embla som inriktar sig mot årskurs ett och två, vänder sig 
teaterprojekten till inskrivna elever på flertalet av skolans fritidshemsavdelningar som sträcker 
sig från förskoleklass till årskurs fyra. När vi besökte skolan arbetade Freja med en uppsättning 
av en teater som bygger på en barnbok från mitten av 1900-talet. När det kommer till frivillighet 
i teateraktiviteterna undersöker först Freja intresset för deltagande hos eleverna, detta görs 
innan projektets början. Vidare kommer en kortare period av avhopp från vissa elever som 
lärarna är medvetna om och tar hänsyn till. Efter den periodens slut tydliggör Freja för eleverna 
att inga fler bortfall får förekomma, vid denna tidpunkt kräver fritidslärarna att eleverna tar ett 
ansvar. Med ansvar menas att man deltar vid samtliga teaterpass ända fram till projektets slut, 
detta gäller givetvis de dagar man befinner sig på fritidsavdelningen. Enda gången teaterpassen 
blir inställda är när Freja av någon anledning inte kan närvara och leda dessa pass.  
 

Fritidslärarnas uppfattningar av musik  
Under insamlandet av det empiriska materialet utfördes två kvalitativa intervjuer där Thor och 
Freja medverkade. Intervjufrågorna fokuserade på musikens förekomst och fritidslärarnas 
uppfattningar av denna samt vilka förutsättningar och resurser som fanns att tillgå vad gäller 
musikaktiviteter på fritidshemmet. Inledningsvis tillfrågades fritidslärarna under intervjuerna 
om deras musikaliska bakgrund. Om det säger fritidslärarna:  
 

Thor-   Musik är ju någonting som jag alltid haft med mig, jag har sjungit sedan 
jag var liten, sjöng i skolan och tyckte det var roligt. I tonåren sedan 
började jag spela bas, var med rockband. Har spelat i rockband och spelar 
även gitarr och ukulele.  

  
Freja- 		Det är ju genom min pappa som själv spelat mycket musik när jag var liten och 

även min lillasyster. Själv har jag hållit på med teater, från barnsben har det 
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funnits en vilja att hålla på med musik men jag har fått höra från väldigt många 
håll att jag inte kan spela eller jag kan inte sjunga. Det är den här prestandan 
kring musik som gör, att gör du inte det här perfekt, såsom “idolmänniskor” 
gör, så ska du inte hålla på med det.  

 
Freja anser att all praktisk kunskap, som hon numera har inom musik, har hon själv lärt sig att 
bemästra efter påbörjad anställning. Detta till skillnad från Thor som känt sig trygg inom 
instrumentspelande och sång sedan barnsben. 

 
Thor anser att syftet med musikaktiviteter i fritidshemmet är att skapa glädje. Detta sker 
exempelvis genom så kallade spontana musikstunder, där elevernas egna intresse får styra 
innehållet. Både Thor och Freja ser musikaktiviteter som ett alternativ till aktivitet när eleverna 
inte vet vad de ska göra. Freja ser musik som ett medel för att skapa olika stämningar i 
elevgruppen, såsom lugn musik om gruppen är orolig eller energifylld musik för att öka 
elevernas energi. Vidare ser Freja teatern som den centrala musikaktiviteten på 
fritidsavdelningen. Här används musiken som ett verktyg för att påverka och väcka intresse hos 
både eleverna och så småningom publiken. Freja anser att syftet med musikaktiviteterna är att 
eleverna ska stärkas i sitt självförtroende och att ett intresse för området ska väckas. Även Thor 
menar att syftet med dessa musikaktiviteter utgår från att odla ett intresse för musik hos 
eleverna. Däremot fokuserar Thor mer, i intervjun, på de spontana och situationsstyrda 
musikstunder, där eleverna själva tar initiativ. Freja menar också att det finns en grupp elever 
som på eget initiativ skapar musik med keyboard. Med detta menas att vissa elever på egen 
hand skapar musik främst genom sitt gehör samt genom att imitera och experimentera sig fram 
på keyboarden. Freja uttrycker att dessa stunder är av stort värde för henne som musiklärare då 
eleverna får möjlighet att “leka av sig” och undersöka instrumentet på egen hand. Om detta 
uttrycker Freja:  
 

Freja-  Sedan kan ofta dessa aktiviteter gå överstyr, att de höjer keyboardens volym till 
max och bara trycker. Det är väldigt bra för mig som musiklärare att låta barnen 
göra det ibland. När de kommer till musiklektionerna så har de redan fått testa 
lite fritt på instrumentet så slipper vi sådant under lektionen. 

 
 
I både de spontana musikstunderna och de styrda musikaktiviteterna såsom teaterprojektet ser 
Thor och Freja ett lärande. Thor ser musiken som ett brett kunskapsområde där även ämnen 
såsom matematik och svenska kan inräknas. Freja fokuserar på elevernas möjlighet till att 
utveckla sin självkänsla. Med detta menar fritidslärarna:  

 
Thor– Musik är mycket som man kanske inte tänker på. Att spela melodier är att räkna. 

Spelar du gitarr måste du veta var du ska sätta fingrarna, det är ju samma ställe 
i huvudet som när du räknar egentligen. Det tänker man ju inte på men du måste 
räkna ut hur du ska göra saker.  

 
Freja– Jag tror det påverkar väldigt mycket, får de lyckas blir de väldigt, väldigt glada 

men då är det precis som allt annat, att de måste lyckas hela tiden. De måste ha 
kommit långt i processen för att känna att ”nu har jag misslyckats men det är 
för att jag inte lagt ner så mycket tid på att öva”. Vi lever ju i en sån situation 
att är du inte duktig och det inte ställs riktiga krav på dig så behöver du inte 
testa. Du måste vara stjärna på direkten annars blir det inte bra. (---) Jag kan se 
att i teaterns värld så höjer det dem mycket. Det blir som ett extra lager smink 
eller en häftig kostym som bär dem längre och gör det mer spännande. 
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Freja och Thor är de som ansvarar för musikaktiviteternas förekomst och dess innehåll i 
fritidshemmet. Detta framkommer under båda intervjuerna. Freja nämner dock att ansvaret i 
grunden ligger hos all fritidspersonal. Thor och Freja redogör för att det största intresset hos 
eleverna inom musik är att självständigt lyssna och se på musikvideor. Detta har dock 
begränsats från fritidslärarnas sida, då olämpligheter varit lättåtkomliga för eleverna och 
problematiska för fritidslärarna att ha uppsikt över och förhindra. De båda fritidslärarna 
uttrycker följande: 
 

Thor-  Här har vi inte schemalagda musikaktiviteter, utan det är mer spontant på denna 
skola (…) Man fångar barnen i stunden och nu vill de plinka och då får man 
passa på. 

 
Freja- Vi håller ju på med teater väldigt mycket, vilket är en stor grej på skolan. Förra 

året hade vi en föreställning som hette När månen går med långa ben och då 
jobbade vi med skräck, då använde vi musik för att skrämma eller få publiken 
intresserad.  

 
 
Angående lärandemålet kring estetiska lärprocesser i fritidshemmets Läroplan (Lgr11) (2018, 
ss. 22-25) så menar Thor att det är av stor betydelse att skapa glädje och intresse hos eleverna. 
Thor pekar även på lärares ansvar att vidga elevernas vyer inom musikgenrer. Freja uttrycker, 
vilket skiljer sig från det som Thor formulerar, att lärandemålet är tolkningsbart och att det bör 
stå mer utförligt om musikens del i fritidshemmets Läroplan (Lgr11) (2018, ss. 22-25) så att 
fler fritidslärare skall våga ta sig an detta område. Även kompetensutveckling för alla 
fritidslärare inom estetiska lärprocesser skulle kunna bidra till ökad trygghetskänsla. Med detta 
menar Freja: 
 

Freja – Det behövs mer krav (i läroplanen för fritidshemmets verksamhet) därför 
estetisk verksamhet är en viktig del av fritidshemmet men det finns så lite om 
det. 

 
 
För att ett större utbud och fler musikaktiviteter ska kunna erbjudas till eleverna på 
fritidshemmet krävs det att alla fritidslärare får en ökad trygghetskänsla i att leda 
musikaktiviteter enligt Freja. Om detta säger hon följande: 
 

Freja – Om man jämför med gymnastiken som nästan är ett krav att fritidshemmet, ska 
ha det varje vecka. Om vi hade haft det likadant med musik varje vecka, att vi 
sitter och spelar tror jag att vi skulle komma mycket, mycket längre. Men det 
gäller ju att man känner sig tryggare i det.     

 
 
För att utveckla och förbättra musikaktiviteterna på fritidshemmet uttrycker Freja en avsaknad 
av större lokaler, ljudsäkra rum, hörlurar samt elektronik. Önskvärt är även en bättre syn från 
alla undervisande lärare på skolan gällande området musik, där de vågar ta ansvar och använda 
det material som skolan erhåller. Thor framhåller en önskan om att utveckla teaterpassen, då 
han anser att musiken är ett naturligt inslag i denna verksamhet. Han nämner även att han under 
ett fåtal teaterprojekt medverkat som gitarrist. 
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Slutsats  
I analysen av lärarintervjuerna kunde följande tre teman urskiljas: ”Musikalisk bakgrund och 
den hämmande prestigen”; ”Musikens betydelse och dess påverkan på eleverna” och 
“Lärandemålet i fritidshemmets styrdokument – vems ansvar?”. Det beskrivs nedan. 
 
Musikalisk bakgrund och den hämmande prestigen 
Det som kunde urskiljas i resultatet var skillnaderna mellan fritidslärarnas personliga bakgrund 
inom musik. Thor beskriver att musiken ständigt varit en stor del i hans liv och att han 
kontinuerligt utövat musik praktiskt, både sång och instrumentspel. Även Freja beskriver musik 
som en central del i hennes barndom men något som hon aktivt tagit avstånd ifrån, då hon valt 
att inte utöva musik på fritiden. Hon uttrycker att prestigen kring utövandet har hindrat henne 
från att utforska och utvecklas inom musikvärlden. Freja har även i vuxen ålder i sitt 
yrkesområde upplevt, och upplever än idag, att musikområdet fastnat i begreppet “talang”. Med 
talang menar Freja att människan endast kan utöva musik om hen har en fallenhet för området. 
Hon påpekar även att enligt hennes erfarenhet kan detta tänk speglas hos hennes elever.  
 
Musikens betydelse och dess påverkan på eleverna  
Thor och Freja är eniga gällande syftet med musikaktiviteterna i fritidshemmet, både gällande 
teaterprojekten och de spontana musikstunderna. De fokuserar på att avsikten med 
musikaktiviteterna är att de ska bidra till en glädje och lust till musikvärlden för eleverna. 
Vidare ska musikaktiviteterna väcka ett intresse för musik och fungera som ett medel för att 
kunna påverka elevgruppens sinnesstämning. Freja uttrycker att de nyttjar musik både för att 
skapa lugn i elevgruppen på fritidshemmet men också som ett medel för att få igång gruppen 
och höja stämningen. Gällande vad eleverna lär sig genom musikaktiviteterna så lyfter Freja 
fram självkänslans möjlighet till utveckling medan Thor är mer inriktad på kopplingen mellan 
musikaktiviteterna och skolans ämnen. 
 
Lärandemålet i fritidshemmets styrdokument, vems ansvar? 
Thor ser musiken som ett område där en stor mängd kunskap ryms och då inte endast kunskap 
i musik. Thor menar att musik kan kopplas till ett flertal olika skolämnen och att musiken kan 
bidra till ett lärande inom dessa. Freja framhåller att musiken påverkar eleverna positivt genom 
att självförtroendet ökar om eleverna upplever att de lyckas, men att prestigen fortfarande finns. 
Vad gäller lärandemålet lägger Thor stor vikt på att musiken på fritidshemmet ska skapa glädje 
i elevgruppen. Vidare nämner Thor att tonvikten inom musikaktiviteterna bör ligga på att 
engagera eleverna och vidga deras vyer inom musik samt en större inblick i de olika genrer som 
finns att tillgå inom musik. Freja, å sin sida, menar på att lärandemålet i fritidshemmets kapitel 
i Läroplanen (Lgr11) (2018, s. 22) med estetiska lärprocesser är tolkningsbart. Detta medför att 
varje fritidslärare har en individuell uppfattning om innebörden av musik i fritidshemmet. För 
att en utveckling ska ske anser Freja att en ökad trygghetskänsla inom musik bör infinna sig 
hos varje fritidslärare, då hon anser att prestigekrav även framkommer bland fritidslärarna. 
Vidare nämner hon betydelsen av kompetensutveckling inom estetiska lärprocesser som en 
utvecklingsfaktor för att kunna uppnå större trygghet bland fritidslärarna och på så vis kunna 
förändra deras syn på området musik.  
 
Både Thor och Freja är överens om vilka som tar ansvaret för musikaktiviteterna på 
fritidshemmet, varav detta ansvar i nuläget endast ligger hos dem. Freja anser dock att ansvaret 
egentligen ligger hos alla befintliga fritidslärare gällande området musik. Hon nämner att alla 
fritidslärare har tillgång till förrådet där musikmaterialet finns att tillgå, men att fritidslärarna 
aktivt tar avstånd från detta.  
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Elevernas uppfattningar av musik 
Fokusgruppsintervjun bestod av fyra tredjeklassare och i studien benämns de med de fiktiva 
namnen Edda, Snöfrid, Gullvi och Svea. Alla dessa elever vistas dagligen på det fritidshemmet 
som studien utgår ifrån. Samtliga elever uttryckte ett stort intresse för att lyssna på musik men 
att betydelsen och påverkan av musik varierade. Vissa elever använde musik för att påverka sin 
sinnesstämning. Med detta menar eleverna: 

 
Edda–  Kanske man är ledsen vill man ha någon lugnande musik. (…) Om man lyssnar 

på någon energirik låt då känner man sig glad men när man lyssnar på någon 
lite lugnare, liksom sorglig låt, så känner man sig ledsen.  

 
Snöfrid–Jag tycker som hon sa först då att man lyssnar på en dyster låt så blir man typ 

mer ledsen. Om man är glad så lyssnar man mer på en glad låt.  
 
Svea–  Typ om man är en tokig person och man ska städa så har man en svängig låt. 

(...) Att det finns liksom olika sorters musik så man kan hitta sin egna musikstil. 
 
Gällande musikaktiviteter på fritiden varierade svaren, ingen av eleverna spelade instrument 
eller var inskrivna på Kulturskolan. Svea framhöll däremot att hon övar hemma inför sitt 
uppträdande på skolavslutningen. När det gäller musikaktiviteterna på fritidshemmet nämnde 
samtliga elever teatern som den centrala delen i området musik. Om detta uttrycker eleverna: 
 

Svea -  Jag tycker det är bra, härligt och skönt på teatern där det är väldigt mycket 
musik. 

 
Edda–  Vi har ju teatern och då är det mycket musik och det tycker jag om så det inte 

bara är en massa prat hela tiden.  
 
Gullvi– Man kan visa känslor där på ett annat sätt än att bara prata. 

 
När barnen får frågan om någonting saknas i området musik på deras fritidsavdelning var 
eleverna eniga om att ingenting saknades. De beskrev också ett flertal aktiviteter med musik, 
såsom gitarrspel och sång, musiklyssning via högtalare ute på skolgården och möjlighet till 
ukulelespel. Eleverna uttrycker att: 
 

Svea-  Vi brukar ha typ varma sommardagar då går vi ut på skolgården och har lite 
gitarr... 

 
Edda- …och sjunger olika låtar, vi har en musiklärare som spelar liksom (…) Ibland så 

har dom högtalarna ute så får man säga till vad man vill ha för musik och ställa 
sig på kö.  

 
På följdfrågan om det borde erbjudas mer av någon av de ovanstående aktiviteter var svaret ett 
samstämmigt nej. Vidare säger eleverna: 
 

Svea-  Det räcker. 
  
Snöfrid- Det är bra som det är. Ibland så tar vi upp ukulelerna på vårt fritids så kan man 

få spela typ, fast jag brukar inte göra det.  
 
Slutligen diskuterade eleverna kring frågan om vilka kunskaper och lärdomar som de erhållit 
genom musikaktiviteterna på fritidshemmet. Om detta säger eleverna: 
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Svea- Att man lär sig nya låtar och så, men också att sjunga med andra.  
 
Edda- Man lär sig uppträda också, att kunna göra något till musik och att våga, om man 

gör det tillsammans så vågar man typ.  
 
Svea- Jag hoppas att jag vågar uppträda inför alla, typ 200 pers. 
 

Det som kan utläsas från ovanstående citat är att eleverna öppet reflekterade över vilka 
kunskaper de får med sig genom att delta på musikaktiviteterna på fritidshemmet. De nämner 
bland annat samarbetet med andra elever och att de upplever att de vågar mer om de utför 
musikaktiviteterna tillsammans.          

 

Slutsats 
Utefter fokusgruppsintervjun kunde följande teman urskiljas: ”Musikintresse”; ”Frivillighet 
och delaktighet” och ”Lärdomar”. Dessa beskrivs nedan. 
 
Musikintresse 
Samtliga elever uttryckte ett stort intresse för att lyssna på musik, men också att musiken kan 
påverka sinnesstämningen. En elev, Svea, beskriver att hon använder sig av musik för att pigga 
upp sig själv när hon exempelvis ska städa. Vidare nämner Edda att när hon känner nedstämdhet 
lyssnar hon gärna på musik som upplevs som lugnande. En annan elev, Snöfrid, menar att även 
en låt som i allmänhet kan anses vara ledsam kan påverka en individ. Detta genom att känslan 
av låten appliceras på henne, exempelvis när en låt som i allmänhet anses vara ledsam och går 
i moll, bidrar till att den som lyssnar på låten blir ledsen. Det framträder tydligt i 
fokusgruppsintervjun att eleverna har ett gemensamt intresse för att lyssna på musik, men trots 
detta utövade endast en av dessa elever musik på fritiden hemma.  
 
Frivillighet och delaktighet 
Eleverna benämner de spontana musikstunderna som frivilliga och att det finns en möjlighet 
till att påverka dessa. Detta innebär bland annat att eleverna vid musikuppspelning utomhus har 
möjlighet att påverka valet av låtar genom att på eget initiativ önska de låtar som ska spelas 
upp, utefter ett kösystem som fritidslärarna styrt upp. Eleverna nämner att fritidsläraren Thor 
emellanåt erbjuder musikstunder utomhus där Thor spelar gitarr och eleverna får möjlighet att 
sjunga tillsammans. Vidare framhåller eleverna att de inte påverkar vissa av dessa musikstunder 
utomhus på skolgården när de beskriver att somliga låtar som ska spelas vid sångstunderna är 
förutbestämda av fritidsläraren. Edda nämner dock att detta beror på att fritidslärararen Thor 
vid dessa sångtillfällen väljer låtar som han vet att en stor mängd elever redan kan. Detta för att 
så många elever som möjligt ska kunna vara med och sjunga. Vidare benämner eleverna att en 
fritidslärare vid en elevs födelsedag spelar ukulele och sjunger födelsedagssången tillsammans 
i matsalen med de resterande eleverna. Även här synliggörs individens frivilliga deltagande 
genom att fritidsläraren vid ett tidigt skede kommer överens med eleven om huruvida hen vill 
uppmärksammas på sin födelsedag eller ej. Snöfrid beskriver under intervjun att möjligheten 
till ukulelespelande på fritidshemmet baserar sig på eget initiativ och frivillighet. Samtliga 
elever uttrycker att de musikaktiviteter som förekommer på fritidshemmet är tillräckliga. De 
formulerar inga önskemål om fler aktiviteter. 
 
Lärdomar 
Under fokusgruppsintervjuerna uttryckte Edda att man genom musikaktiviteterna får öva på att 
sjunga tillsammans. Svea beskriver att teaterpassen bidrar till att elevgruppen tillsammans vågar 
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uppträda både inför publik och varandra. Eleverna upplever att en känsla av trygghet utvecklas 
när de utövar musik i fritidshemmet.  
 

Observationer 
Observationerna genomfördes i anslutning till varandra på eftermiddagen i form av två olika så 
kallade teaterpass. Under passen medverkade totalt 28 elever och två fritidslärare. Eleverna 
gick i allt från förskoleklass till och med årskurs 4. Passen genomfördes i skolans idrottshall. 
Inledningsvis placerades teaterns rekvisita ut av fritidslärare och elever. Dessa hade skapats i 
samarbete med skolans bildlärare. När studiens utfördes så återstod det en månad till premiären 
av föreställningen som eleverna arbetat med sedan januari. Passen inleddes med att Freja 
presenterade dagens upplägg, flertalet scener skulle repeteras. Samtliga elever erhöll en tydlig 
roll i teatern, där alla roller ansågs vara av stor betydelse. Somliga elever tog rollen som 
scenarbetare där ansvaret låg i att förflytta och omplacera rekvisitan utefter de nästkommande 
scenerna som skulle utföras. De resterande eleverna var skådespelare i teatern. De som inte 
medverkade under vissa scener satt tålmodigt och observerade de som repeterade, för somliga 
var väntan på att få framföra sin roll lång.  
 
Stora delar av elevgruppen satt mitt i idrottssalen, likt en publik framför det som skulle vara 
scenen. De elever som agerade publik i väntan på deras tur att medverka på scen satt tysta och 
lyssnade på vad som föregick på scenen. Efter varje scen applåderade alla elever som agerade 
publik. Skådespelarna var placerade på, runtom eller bakom scenen och förflyttade sig utefter 
vilken scen som skulle spelas. Freja deltog aktivt under båda passen genom att stötta upp med 
repliker då eleverna inte erhöll något manus. De fick istället lära sig replikerna på plats under 
teaterpassen. Freja kunde som manusförfattare enkelt instruera och korrigera replikerna vid 
behov. Vidare visade Freja tydligt med röst och kroppsspråk vad eleverna skulle säga och göra, 
detta för att ge dem hjälp att finna känslan i sin roll. Under en scen så skulle en elev erhålla 
rollen som en äldre man då Freja stannade upp scenen för att stötta eleven i att finna rätt känsla 
och uttryck. Eleven och fritidsläraren säger: 
 

Freja- Vem är du? 
 
Elev– En gammal man. 
 
Freja– Hur ser en sådan ut? 

 
Genast ändrade eleven kroppshållningen och sitt kroppsspråk. Eleven lutade sig framåt och 
sänkte sina axlar för att visa på hens uppfattning om hur en äldre mans kroppshållning ser ut. 
Vidare förändrade eleven sitt röstläge genom att använda en dov röst och tala långsammare, 
även detta för att efterlikna hens karaktär. 
 
Ytterligare ett tillfälle där Frejas engagemang synliggjordes var när flertalet elever befann sig 
på scenen varav två av dessa framförde en sång, vars syfte var att förolämpa staden där teatern 
utspelade sig i. Även vid detta tillfälle avbröt Freja eleverna. Om detta diskuterar Freja och 
eleverna: 
 

Freja– Hur känner ni när de sjunger att staden är skit? 
 
Elev 1- Jag skulle nog bli ledsen.  
 
Elev 2- Arg. 
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Under en annan scen skulle två elever sjunga den så kallade sursången. Tidigt påpekade Freja 
vikten av att tydligt visa känslan i låten, i detta fall aggression och irritation. Eleverna påbörjade 
sången men slutade kort därefter då de brast ut i skratt. En elev uttryckte att det var svårt att 
finna den känslan utan att börja skratta. Freja bad dem att gå ut för att sedan komma in och 
påbörja scenen på nytt igen. Denna gång visade Freja aktivt med sin egen kropp och röst hur 
känslan kunde uttryckas. Eleverna fick på detta sätt den stöttning som de behövde och de kunde 
slutföra låten. Efter det att scenen avslutades bröt Freja för en längre paus och öppnar upp för 
frågor från eleverna. Eleven frågade: 
 

Elev- Får vi ta hem ett manus över lovet? 
 
Flera elever instämde med det som eleven ovan frågade Freja. Detta visade på ett intresse och 
ett engagemang från elevernas sida.  
 
Under det andra passet fortsatte eleverna där det första passet avslutades. I en scen sjöng två 
elever och de resterande skådespelarna, 6-8 elever, står bakom. Sången handlade om att de två 
eleverna förolämpade staden som teatern utspelade sig i. Freja uttryckte återigen vikten av att 
finna den känsla som sången ville förmedla. Därefter började eleverna att sjunga sången, men 
Freja avbröt då hon såg att skådespelarna runtom inte reagerade på låtens text och den känsla 
som skulle förmedlas. Hon frågade skådespelarna hur denna sång får en människa som bor i 
staden att känna. Samtliga elever uttryckte att de nog skulle känna sig ledsamma och kanske till 
och med arga. Därefter blev det vid omtagningen av scenen tydligt att eleverna fick fram dessa 
känslor. Freja bemötte denna förändring, berömde och uppmuntrade eleverna.  
 

Slutsats  
I analysen av observationerna urskildes följande teman; ” Teaterpassen – en frivillig men 
strukturerad aktivitet” och ”Fritidslärarens och elevernas engagemang”. De beskrivs nedan. 
 
Teaterpassen – en frivillig men strukturerad aktivitet 
Observationerna under teaterpassen med inslag av musik synliggjorde den aktiva roll som 
fritidsläraren hade i genomförandet av aktiviteten. Freja var ständigt närvarande och hon var en 
aktiv ledare som gav ständig respons till eleverna. Teaterpassen är planerade och utformade av 
Freja, från början till slut. Freja har gett utrymme för sånger som eleverna sjunger utan 
instrument. Sångerna är tagna från sagan och eleverna har därmed inte varit delaktiga i valet av 
dem. Vidare undersöker Freja tidigt i teaterprojektet intresse hos eleverna för att sjunga. Även 
denna del av teaterprojektet är frivillig. Teaterprojektet baseras på frivillighet men ett ansvar 
följer för de som beslutat sig för att delta. De som anmält sig till att vara delaktiga under 
teaterprojektet förväntas upprätthålla denna närvaro. Detta för att teaterns produktion ska kunna 
fortsätta. Under observationerna framträdde tydligt att de medverkande visade en förståelse för 
de roller som de erhöll och tog sig an detta ansvar. De roller i teaterproduktionen som Freja 
utformade innefattade inte enbart skådespelarroller som hon dramatiserade. Exempelvis 
agerade några elever scenarbetare och ansvarade för att förflytta och förändra rekvisita och 
kulisser. Detta måste göras med flyt, utefter scenerna.  
 
Fritidslärarens och elevernas engagemang 
Som tidigare nämnts var Freja en ständigt närvarande och aktiv ledare under teaterpassen. Detta 
genomsyrade båda observationstillfällena genom att hon ständigt stöttade eleverna i deras 
känslouttryck för att hjälpa dem hitta den rätta känslan för karaktären och för scenen. Freja 
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visade även på ett aktivt deltagande och en kunnighet då hon tog över en av elevernas roller 
och kunde replikerna utantill. Hon stöttade ständigt eleverna och korrigerade elevernas repliker 
då hon var insatt i alla repliker och roller.  

Inventering 
På den aktuella skolan gjordes en inventering som utgick ifrån elevernas och lärarnas 
uppfattningar om instrumentens, teknikens och lokalernas förekomst. Fritidshemmet hade 
tillgång till en instrumentsal där följande instrument återfanns; 
 

- 26 kastanjetter 
- 6 slagkolvar 
- 5 cymbalpinnar 
- 25 claves 
- 35 äggmaracas 
- 6 tamburiner 
- 4 maracas 
- 2 cabasa 
- 11 stolofoner 
- 13 ukulele 
- 1 djembetrumma 
- 6 gitarrer 
- 1 elbas 
- 3 keyboards 
- 3 kajon  
- 11 Ipads 
- 1 förstärkare 
- 3 mikrofoner med tillhörande kablage 

 
Till detta fanns sångböcker och notböcker i instrumentsalen. 
 

Slutsats 
Följande tema kunde urskiljas i inventeringen, ”Musikmaterialets och lokalernas förekomst”. 
Utefter inventeringen synliggjordes att ovanstående instrument och teknik förekom i en lokal 
som lärarna förfogade över. Ovanstående spalt visar på en variation av instrument. Dessa 
instrument förflyttades vid behov till andra lokaler, korridorer eller uteplatser.  
 

Sammanfattande och jämförande slutsats av studien 
Utifrån samtliga delar av det empiriska materialet, lärarintervjuer, observationer, 
fokusgruppsintervju samt inventering kommer nedan en jämförelse mellan dessa, där likheter 
och skillnader kan utläsas. 
 

Fritidslärarna och eleverna 
Intervjuer som utfördes med elever och fritidslärare synliggjorde att de ser musik som en 
stämningshöjare, ett medel för att skapa en känsla eller för att förstärka en känsla som redan 
förekommer hos en individ. Vidare visade fokusgruppsintervjun och intervjun med Freja att 
teaterprojektet ses som en central del när det gäller musikaktiviteter på fritidshemmet. 
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Fritidslärarna nämner elevernas möjlighet till spontant och frivilligt instrumentspel. Eleverna 
uttrycker tydligt i fokusgruppsintervjun att de är medvetna om frivilligheten i 
musikaktiviteterna.  
 
Under fokusgruppsintervjun beskriver även Snöfrid möjligheten att spela ukulele om man vill. 
Thor och Freja säger att det är de som är ansvariga för att det förekommer spontana 
musikaktiviteter i fritidshemmet i samråd med eleverna. Detta samråd nämner även eleverna. 
Utbudet av lokaler och material uttrycker både Thor, Freja och eleverna ger fritidshemmet 
möjligheter till att utöva musikaktiviteter. Det finns tillgång till instrument att spela på samt 
lokaler att ha till sitt förfogande vid instrumentspel på fritidshemmet. Ytterligare en möjlighet 
är att eleverna kan ta ut instrumenten på skolgården för att spela. Freja ansåg dock att större 
lokaler vore önskvärt. Av den mängd instrument som fritidshemmet hade tillgång till på den 
aktuella skolan betonar en elev ukuleles som det instrument som används mest under de 
spontana musikstunderna. Detta är även något fritidslärarna beskriver, men också keyboards 
och gitarrer.  
 
Som tidigare nämnts, påpekar Freja talang och prestige som en problematik gällande området 
musik. Detta är inget som lyfts fram av vare sig den andre fritidsläraren eller eleverna. Svea 
beskriver dock en nervositet för att uppträda inför en stor publik på skolavslutningen. Både 
fritidslärarna och eleverna nämner att lärande genom musikaktiviteter inte endast handlar om 
lärande om musik. Eleverna berör teatern som en möjlighet till att utveckla sin färdighet att 
våga och att detta kan ske genom samspel med andra elever. Edda nämner även möjligheten till 
att lära sig utöva musik tillsammans. Freja talar om att musikaktiviteterna i teatern bidrar 
positivt till elevernas självkänsla. Thor, däremot, är mer ämnesinriktad när det gäller lärande i 
musik, såsom den matematiska kopplingen mellan att spela melodier och skalor och även att 
språket i sångtexter har en betydelse som kan kopplas till svenskämnet.  
 

Fritidslärarna, inventeringen och observationerna  
Freja påpekar vid intervjun att hon nyttjar musik i teaterföreställningarna för att skapa stämning. 
Detta synliggjordes i observationen då Freja ständigt belyser vikten av att finna och uttrycka 
den känsla som sången ska förmedla till publiken och skådespelarna. Under de båda 
observationspassen stöttar Freja aktivt eleverna för att detta ska ske. Hon framlägger också 
förslag både när det gäller kroppsspråk och röstläge för de elever som är i behov av detta. Enligt 
de både fritidslärarna, Thor och Freja, var syftet med musikaktiviteterna att skapa engagemang, 
lust och glädje. Utifrån observationerna gjordes tolkningen att detta intresse och glädjen hos 
eleverna tydligt genomsyrade de båda passen. Det stärks också av det faktum att 35 elever i 
årskurs F-4 frivilligt medverkade och deltog i sammantaget 60 minuter.  
 
Thor och Freja diskuterade även det utbud av instrument som fritidsavdelningen hade tillgång 
till, vilket också synliggjordes vid inventeringen. De menade att fritidsavdelningen har ett brett 
utbud av instrument som de får använda sig av. De instrument som nämndes, vid både 
lärarintervjuerna och fokusgruppsintervjun, var endast gitarr, keyboard och ukulele.  
 

Eleverna, inventeringen och observationerna  
Under fokusgruppsintervjun reflekterade flertalet av eleverna över hur musiken påverkar dem. 
De beskrev också hur musik kan överensstämma med deras sinnesstämningar och hur det kan 
påverka dem till en annan sinnesstämning. Detta kan ses som att det överensstämmer med de 
observationer som gjordes där sångerna i teatern användes för att påverka sinnesstämningen. 
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Under teaterpassen blev eleverna uppmanade av Freja att fundera över den känsla som sången 
vill förmedla och även för de andra runt omkring, hur de kan känna och bli påverkade av 
sången. Vidare kunde elevernas engagemang, trygghetskänsla och delaktighet iakttas under 
båda observationstillfällen. Här finns likheter med hur Edda under fokusgruppsintervjun 
beskriver att man genom teaterprojektet skapar en trygghetskänsla i gruppen, genom att säga 
att man genom teaterprojekten vågar tillsammans. Svea benämner även att man genom 
teaterprojektet lär sig att sjunga med andra. Eleverna nämner även instrument i 
fokusgruppsintervjun som fritidsavdelningen hade tillgång till, vilket även synliggjordes vid 
inventeringen. 
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DISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultatet som framkommit under studiens gång att diskuteras och 
analyseras i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Resultatet kommer även att 
analyseras gentemot bakgrunden i studien samt teorierna och den tidigare forskning som 
tidigare nämnts. Vidare kommer även metoddiskussion och didaktiska konsekvenser att 
redovisas.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på hur musikaktiviteter på den aktuella fritidsavdelningen utövas i praktiken 
samt vilka förutsättningar och resurser som finns att tillgå gällande dessa aktiviteter. Detta görs 
utifrån elevernas samt fritidslärarnas perspektiv som visar på en förekomst av frivilliga, styrda 
och spontana musikaktiviteter på fritidsavdelningen. 

Vilka musikaktiviteter förekommer på fritidshemmet? 
Den centrala delen på fritidsavdelningen gällande musikaktiviteter i fritidshemmet påpekar 
både eleverna och fritidsläraren Freja är  de strukturerade teaterpassen. Säljö (2014, s. 37) menar 
att läraren blir ett medierande redskap i situationer där eleven ska införskaffa sig kunskaper. Vi 
kan under observationerna av teaterpassen likna Freja som en medierande resurs, där hon bidrar 
till elevernas lärande. Vid dessa teaterpass fanns tillgången till en stor idrottshall där eleverna 
vid ett bestämt tillfälle varje vecka fick möjlighet att utöva dessa aktiviteter gemensamt. 
Fritidslärarna påpekar vid intervjuerna att lokalutbudet vid de spontana musikaktiviteterna är 
stort. Dock benämner Freja att större och mer ljudisolerade lokaler vore önskvärt. Inventeringen 
som utgick från elevernas och fritidslärarnas uppfattning, visade på ett stort utbud av 
instrument, teknik och lokaler. Freja berättade under intervjun att instrumenten vid en elevs 
intresse kunde förflyttas från instrumentsalen. Detta sker vid eget initiativ från eleverna i 
samråd med och godkännande av fritidslärare. Det här kan kopplas till tidigare forskning kring 
barnets behov av en stimulerande och inspirerande miljö med musikmaterial för att gynnas av 
musikaliska upplevelser som kan uppstå i den fria leken (van Vreden 2018). Vidare kan vi se 
kopplingen med möjligheterna för eleverna på fritidshemmet att använda sig av instrumenten, 
vid eget intresse och på eget initiativ, till denna forskning. Här får eleverna möjlighet till nya 
musikaliska upplevelser som kan uppstå i den fria leken vilket i sin tur gynnar dem när de ska 
ta till sig nya kunskaper i musik. Ytterligare en musikaktivitet som förekom på fritidshemmet 
är de spontana musikstunder som Thor nämner i sin intervju. Även han fungerar här som en 
medierande resurs, då han medierar sina kunskaper till eleverna som medverkar vid dessa 
musikstunder. Utöver detta fick eleverna även möjlighet till musiklyssnande utomhus där de 
fick möjlighet att själva välja musik i tur och ordning. Säljö (2014, s. 120) beskriver 
utvecklingszonen som sträckan mellan det som människan själv kan genomföra och det som 
människan kan genomföra med hjälp av en mer sakkunnig person. I utvecklingszonen kan 
läraren fungera som en stöttepelare att luta sig mot i lärandeprocessen för eleverna (Säljö 2017, 
s. 260). I koppling till detta kan vi se att Thor och Freja vid musikaktiviteterna erhåller rollen 
som dessa stöttepelare för eleverna på fritidshemmet.  

Fritidslärarnas uppfattningar av musik i fritidshemmet och prestigen 
Under intervjun med Freja redogjorde hon för brister i ansvarstagandet för musikaktiviteter på 
fritidshemmet från den resterande fritidshemspersonalens sida. Freja uttryckte under intervjun 
att ansvaret för att musikaktiviteter på fritidshemmet ska förekomma bör ligga hos all 
fritidshemspersonal. Det är i nuläget endast Thor och Freja som tar ansvar för området. Vidare 
beskrev hon den osäkerhet som hon upptäckt bland de övriga kollegorna i samband med 
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musikaktiviteter. Prestigen kring musikutövande bland personalen kan vi se har koppling till 
det som Ruud (2001, s. 95) pekar på, den omtalade känsla av ångest kring att behöva prestera 
som många gånger uppkommer hos människan i musikaktiviteter. Det kan finnas kulturella skäl 
som bidragit till prestationsångesten då det finns en del felaktiga föreställningar om  kraven på 
människan för att få medverka i en musikalisk aktivitet. En av dessa felaktiga föreställningar är 
att det fordras ett utövande av instrumentspel som inleds väldigt tidigt i livet för att kunna lära 
sig spela ett instrument. De begrepp som vanligtvis förekommer i samband med musikutövande 
är att man bör besitta en “talang” för det eller vara “musikalisk” för att kunna utöva musik. Det 
finns de människor som använder sig av uttryck såsom “jag är omusikalisk” för att undkomma 
att behöva prova sig fram inom musikutövande. Detta kan i sin tur leda till att de blir hämmade 
av föreställningen om sin kapacitet och möjlighet till att utöva musik (Ruud 2001, ss. 95-97). 
Vidare nämner Freja att utbildningen med inriktning musik medför att flertalet medarbetare 
förväntar sig en hög prestanda. Omgivningen förväntar sig även att man med utbildningen ska 
kunna bemästra instrumentspel till fullo. Detta är även ett förhållningssätt som Kempe och West 
(2010, s. 41) påpekar att de bemött inom området musik, då man tror att endast de som har 
“talang” kan klara av att studera musik. Detta kan kopplas med den press som Freja belyser 
som fritidslärare med inriktning musik kan uppleva. Trots denna förväntan från sina 
medarbetare påpekar Freja att det hon nu bemästrar inom området endast tillkommit under 
hennes yrkesliv efter utbildningen. Enligt Ruud (2001, s. 96, 108) så borde innebörden av att 
anses vara “bra nog” för att utöva musik och leda musikaliska aktiviteter, innebära att man 
vågar och ser bort från all känsla av att man ska behöva prestera på en avancerad nivå. Bara 
genom att kunna ett par ackord på ett instrument, känna till ett antal sånger eller helt enkelt våga 
ta initiativet till en dans så är man “bra nog”. Freja visar under observationstillfällena att det 
inte krävs något instrumentspel för att kunna införa musik i en aktivitet.  
Uddén (2004, s. 20) menar på att musikutbildningar för lärare inriktar sig för mycket på 
färdigheter i teknik och borde inrikta sig mer på eleverna samt behoven de har. Detta för att den 
klassiska musikutbildningen inte är anpassad för en blivande lärare som ska ingå i en 
verksamhet som fokuserar på barns utveckling. Under intervjun med Freja uppkom en 
fundering från hennes sida om ett behov av ökad trygghetskänsla i musikområdet hos de andra 
fritidslärarna för att underlätta och vidareutveckla Thors och Frejas arbete med 
musikaktiviteterna på fritidshemmet. Enligt Ruud (2001, s. 95) råder det ideligen en osäkerhet 
bland många människor när det kommer till området musik. Lärarutbildningen innehåller en 
liten mängd lärande inom estetisk verksamhet, vilket bidrar till att de blivande lärarna inte får 
de förutsättningar som krävs för att bemästra området (Wiklund 2009, ss. 88-89).  
 
Under observationerna på teaterpassen synliggjordes alla tillfällen som hon stöttade, peppade 
och uppmuntrade eleverna till att våga och utforska mer på scenen. Under fokusgruppsintervjun 
framkom endast en fundering, som skulle kunna kopplas till prestigen som Freja talar om, från 
Svea om hon skulle våga uppträda inför publik på skolavslutningen. Däremot var detta inget 
som synliggjordes vid observationstillfällena. 
 
Thor benämner inget om prestige i musik under sin intervju och talar inte heller om någon 
osäkerhet från hans sida i området musik. Däremot nämner även han, precis som Freja nämnde, 
att det är endast de två som ansvarar för musikaktiviteterna.  

Elevernas uppfattningar av musikaktiviteterna och lärande  
Vid fokusgruppsintervjun nämner eleverna flera förmågor som de lär sig genom 
musikaktiviteterna. Detta kan kopplas till Bamfords (2009) tidigare forskning som visar att 
estetiska lärprocesser gagnar elevernas lärande och sociala utveckling. Under 
fokusgruppsintervjun betonar en elev, Svea, att hon är nöjd med musikaktiviteternas förekomst 
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och innehåll på fritidsavdelningen. Detta håller övriga elever med om. Vi tycks oss se en glädje 
och förväntan inför teaterpassen från elevernas sida under fokusintervjuns gång. Svea och 
Snöfrid uttryckte under fokusgruppsintervjun att de känner en tillfredsställelse och är nöjda 
över de musikaktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. Även mängden och innehållet i 
musikaktiviteterna uttrycker de som tillräckliga och att inte fler behövs.  
 
Eleverna på fritidshemmet visar även under fokusgruppsintervjun på en medvetenhet kring 
möjligheten till frivilliga aktiviteter. Aktiviteter såsom att spela på de instrument som 
instrumentsalen är försedd med. Under fokusgruppsintervjun nämndes möjligheten till att spela 
ukulele om viljan fanns. Även under intervjun med Freja framkom det att vissa elever många 
gånger satte sig vid keyboarden och experimenterade sig fram. Detta kan vi se ligger i linje med 
innehållet i Deweys teori om att människan ständigt är i behov av att få vara aktiv, att få 
undersöka och laborera själv för att kunna vidareutvecklas (Hartman, Lundgren & Hartman 
2004, s. 17).  

Metoddiskussion  
De metoder som tidigt valdes för insamlandet av studiens empiriska material var kvalitativa 
intervjuer och observationer. Kvalitativa intervjuer valdes som metod då syftet med studien är 
att undersöka de medverkandes uppfattningar och upplevelser av musikaktiviteterna i 
fritidshemmet. De kvalitativa intervjuerna bestod av två semistrukturerade intervjuer med två 
behöriga fritidslärare samt en fokusgruppsintervju med fyra elever från årskurs två och tre, som 
dagligen befann sig på det aktuella fritidshemmet. Enligt Ahrne och Svensson (2015, ss. 14-15) 
kan kvalitativa metoder användas för öka sitt kunnande om de processer som finns i samhället. 
Vidare menar de att genom kvalitativa metoder såsom observation eller intervju kommer man 
vanligtvis närmre de individer och den omgivning som studien undersöker. Innan intervjuerna 
utfördes genomfördes en pilotstudie för att undersöka intervjufrågornas brister och 
utvecklingsmöjligheter, allt för att öka studiens tillförlitlighet.  
 
Fördelen med att nyttja fokusgruppsintervjun som metod i studien var att eleverna skulle känna 
en trygghet samt för att öka mängden empiriskt material. Vid fokusgruppsintervjun önskade 
fritidsläraren att närvara, detta för att öka trygghetskänslan för eleverna. Detta anser vi var en 
tillgång då eleverna inte uppvisade nervositet eller osäkerhet under intervjun. För att minimera 
risken att vissa elever skulle kunna ta över samtalet och därmed inte ge plats åt de andra att 
svara uppkom en idé. Idén med att låta var och en av eleverna få möjlighet att svara på 
intervjufrågorna genom en slags turordning där eleverna får möjlighet att svara eller avstå. Detta 
visade sig vara ett bra sätt för att låta alla elever få komma till tals då vi märkte att vissa elever 
gärna ville prata ytterligare en gång fastän en annan elev var mitt uppe i sitt svar. Det som var 
mest fungerande i den situationen var att låta den elev som ville berätta mer, få svara ytterligare 
en gång efter “rundan” var slut. Då hade alla fått en chans att tänka efter och ge sin uppfattning 
kring frågan ostört. Vid samtliga intervjuer nyttjades ljudspelare för att kunna spara och återgå 
till informantens svar på ljudinspelningen i efterhand. Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) 
menar på att använda sig av en ljudspelare vid ett intervjutillfälle tillhör vanligheten som 
möjliggör för intervjuaren att helt kunna fokusera på informantens svar.  
 
Observationerna som gjordes utfördes för att komplettera intervjuerna samt få mer inblick i 
innebörden av musikaktiviteterna på det aktuella fritidshemmet. Denna metod nyttjades även 
för att öka studiens giltighet, vilket även Kihlström (2007, s. 231) påpekar. Utöver de 
ovanstående metoderna, tillkom även observation i form av inventering under processens gång. 
Denna metod var alltså inte med från början men tillkom då vi ville undersöka förekomsten 
eller frånvaron av instrument, teknik och lokaler på fritidshemmet. Detta för att sedan ha 
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möjlighet att kunna jämföra elevernas och fritidslärarnas uppfattning och medvetenhet kring 
utbudet. Då medvetenheten av utbudet av material framkom från fritidslärare och elever under 
intervjuerna, gav inte inventeringstabellen i sig något i denna studie. Däremot bekräftade 
inventeringstabellen det material som fritidslärarna och eleverna nämnde.  
 
När samtliga delar av det empiriska materialet insamlats påbörjades transkriberingen av 
intervjuerna. Vid denna process avlyssnades ljudupptagningen och skrevs ordagrant ned från 
fokusgruppsintervjun samt intervjuerna med fritidslärarna. Det klargjordes vid 
transkriberingsprocessen av fokusgruppsintervjun att eleverna som intervjuades kunde angett 
sitt namn före svaret på respektive fråga för att förenkla transkriberingsprocessen. Detta var 
dock inget som framkom under pilotstudien. Lösningen på detta var att repetera flertalet stycken 
från ljudupptagningen för att försäkra sig om vem som framförde sin åsikt. Ljudinspelningen 
spelades även upp flertalet gånger för att få en enhetlig transkribering gentemot det som sades 
samt för att inte gå miste om några detaljer eller ord. De två observationsscheman som nyttjades 
vid observationstillfällena sammanställdes till ett och samma dokument inför analysen. En 
jämförelse mellan det som sagts på intervjuerna kunde även göras gentemot det som 
observationen visade. Inventeringen sattes sedan i kontrast med intervjuerna och 
observationerna. 
 
I analysprocessen valdes tematisk innehållsanalys som metod. Tematisk innehållsanalys 
innebär att forskaren i analysen av det empiriska materialet har fokus på att tematiskt 
kategorisera in och urskilja gemensamma delar i sitt material (Jepson Wigg 2015, s. 244). Under 
analysprocessen undersökte vi de likheter och olikheter som kunde urskiljas i materialets olika 
delar och sammanställdes till diverse teman. Vidare jämfördes och presenterades dessa teman 
med olika underrubriker i resultatkapitlet.  
 
Anledningen till varför vi valde att intervjua fritidslärarna enskilt och inte tillsammans i en 
fokusgruppsintervju, var för att vi ville att det skulle bli ett så ärligt och personligt svar som 
möjligt från vardera individ. Efter insamlandet av den empiriska datan från fritidslärarnas 
intervjuer var vi nöjda över vårt upplägg med de enskilda intervjuerna. Detta då det framkommit 
data som eventuellt kan tolkas som känslig för arbetslaget. Detta hade möjligtvis inte 
framkommit i en fokusgruppsintervju med fritidslärarna.  
Anledningen till valet att fokusgruppsintervju med eleverna var att vi ville att de skulle känna 
sig trygga i detta sammanhang. Genom fokusgruppsintervjun tror vi att samtliga kände trygghet, 
då alla verkade uttrycka sin uppfattning kring de frågor som ställdes. Frejas initiativ till att vara 
med som en trygghet vid detta tillfälle tror vi också bidrog till tryggheten.  

Didaktiska konsekvenser 
Enligt Läroplanen (Lgr11) (2018, s. 22) ska fritidslärare ge eleverna möjlighet att använda sig 
av olika estetiska uttrycksformer. I studien synliggörs det att dessa uttrycksformer bidrar till 
både personlig utveckling och utveckling i gruppen. Detta då eleverna som deltog vid 
fokusgruppsintervjun uttryckte att de vid musikaktiviteterna på fritidshemmet upplevt att de 
känner en större trygghet i sig själva och den resterande gruppen. Enligt Läroplanen (Lgr11) 
(2018, s. 22) ska eleverna få möjlighet att känna denna trygghet i elevgruppen. Vidare ska 
eleverna ges tillfälle till att skapa goda relationer med de resterande eleverna på fritidshemmet. 
Vi kan i studien se att det aktuella fritidshemmet, genom musikaktiviteterna, uppfyller 
ovanstående mål i fritidshemmets Läroplan (Lgr11) (2018, ss. 22-25). 
 
Vidare kan vi se att musikaktiviteterna i fritidshemmet bidrar till ett ansvarstagande från 
elevernas sida, vilket också kan kopplas till Läroplanen för fritidshemmet (Lgr 11) (2018, s. 
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22), där det står att eleverna ska ges tillfälle till att få göra detta. Denna möjlighet för eleverna 
att träna sitt ansvarstagande synliggörs dels då de spontana musikaktiviteternas förekomst som 
delvis är beroende av elevernas initiativ. Med detta följer också ett ansvar för instrumenten som 
de lånar. Även när eleverna ges möjlighet att anmäla sitt intresse för teaterprojektet och testa 
på en period för att sedan besluta om att fullfölja sitt deltagande i teaterprojektet eller ej, så kan 
ansvarstagande utläsas. Detta visar även på att eleverna utmanas och uppmuntras till att utforska 
och prova nya aktiviteter, vilket också är något som Läroplanen (Lgr 11) (2018, s. 22) redogör 
för.  
 
Vid observationerna av musikaktiviteterna synliggjordes elevernas respektfulla förhållningssätt 
gentemot varandra under teaterrepetitionerna. Med detta menas att eleverna inväntade varandra 
samt väntade på sin tur gällande repliker och scener. De elever som inte medverkade på scenen 
lyssnade på de resterande eleverna och väntade på sin tur. Efter vardera scen applåderade även 
de som inte medverkade. Detta kan kopplas till de regler och normer som eleverna ska ges 
tillfälle till att öva sig i på fritidshemmet enligt Läroplanen (Lgr11) (2018, s. 24). Vidare kan 
detta även bidra till att skapa den gemenskapen och tryggheten i gruppen som tidigare nämnts.  
 
Genom att nyttja musikaktiviteter i fritidshemmet kan därmed eleverna få möjlighet att utveckla 
ett flertal förmågor som benämns i Läroplanen (Lgr11) (2018,  ss. 22-25). I det långa loppet 
tror vi att musikaktiviteterna på fritidshemmet kan bidra till en trygg gemenskap i elevgruppen, 
där ett öppet och accepterande klimat kan genomsyra hela fritidshemmets verksamhet. 
 
Resultatet visar att eleverna som medverkade i fokusgruppsintervjun uttryckte att de var nöjda 
med de musikaktiviteter som finns på fritidshemmet. Vidare kunde vi under observationerna 
iaktta hur eleverna vågade och experimenterade sig fram på scen under teaterpassen. Ruud 
(2001, s. 96, 108) påpekar att det inte krävs kunskaper på en avancerad nivå för att kunna leda 
musikaktiviteter. Detta kan vi koppla till att Freja trots den osäkerhet, som hon uttryckt kring 
området musik, leder och planerar musikaktiviteter. Trots Frejas känsla uttrycker eleverna en 
belåtenhet över de musikaktiviteter som förekommer på fritidshemmet. Denna inställning kan 
vi ta med till vår framtida yrkesprofession. Vi kan även föra vidare denna till andra fritidslärare 
för att motarbeta den felaktiga inställning som finns gällande kravet för att leda musikaktiviteter 
på fritidshemmet. Om människan inte förändrar sitt synsätt i hur vi ser på talangfullhet inom 
musik får det följder för de som inte anses tillhöra denna kategori (Kempe & West 2010, s. 46). 
Detta är något som vi som sagt anser är av stor betydelse att ta med till vår framtida 
yrkesprofession. På så sätt vill vi sprida en bättre syn på musikområdet på fritidshemmet. 
 

Vidare forskning 
Under studiens gång kunde vi se flertalet möjligheter till att ytterligare kunna fördjupa och 
utveckla undersökningen. Under analysen på intervjuunderlaget fann vi det intressant hur 
frivillighet och delaktighet fungerade på fritidshemmet, denna del hade kunnat utvecklas desto 
mer om intervjufrågor kring det formulerats i början av arbetet. Därmed hade mer empirisk data 
funnits i området. Ett annat sätt att utveckla studien hade varit att intervjua ytterligare en eller 
flera fritidslärare som inte utövar eller är en del av musikaktiviteter på fritidshemmet. Detta för 
att synliggöra eventuella skillnader mellan de som utövar musikaktiviteter och de som inte gör 
detta.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Informationsbrev             Borås 2019-04-04 
 

Till vårdnadshavare med barn på fritidsavdelningen Embla.  
Hej vi heter Marlene Rodin och Sofia Lind. Vi studerar vår sjätte och sista termin till 
grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem på Högskolan i Borås, Akademin för 
bibliotek, information, pedagogik och IT.  

Under denna terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på hur musik kan användas i fritidshemmets verksamhet. 
Vi kommer att utföra intervjuer med eleverna i mindre grupper. Ljudupptagning kommer att 
användas för dokumentation. Även observation kommer att genomföras vid två tillfällen och 
dokumenteras i form av fältanteckningar. 

Det är av stor vikt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande;   

● alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  

● alla uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  

● alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

● ljudupptagningar kommer att raderas efter att forskningen är godkänd.  
● undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i samtyckesblanketten som följer med denna information och därefter lämna denna till 
Freja på skolan.   

Om  ni  har  frågor  och  funderingar  kring  undersökningen  kan  ni  nå  oss  på  följande 
mailadresser;  

Marlene Rodin: XXXX@student.hb.se  

eller  

Sofia Lind: XXXX@student.hb.se 

Med vänliga hälsningar, 

Marlene Rodin & Sofia Lind 
 



   

 
Bilaga 2 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de 
forskningsetiska principer som studien vilar på. Jag/vi vet att 
mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas. Ringa 
in valt alternativ.  
 
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
 
Barnets namn 
 
 
 
 
 
 
 
            
Underskrift vårdnadshavare             Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift vårdnadshavare             Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Datum:  



   

 
Bilaga 3 
 

Informationsbrev             Borås 2019-04-04 
 

 

Till rektor och lärare på Miklagårdsskolan. 
Hej vi heter Marlene Rodin och Sofia Lind. Vi studerar vår sjätte och sista termin till 
grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem på Högskolan i Borås, Akademin för 
bibliotek, information, pedagogik och IT.  

Under denna terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett område skall 
undersökas. Syftet med vår studie är att undersöka hur musik kan användas i fritidshemmets 
verksamhet. Vi kommer att utföra intervjuer med eleverna i mindre grupper samt två intervjuer 
med fritidslärare. Ljudupptagning kommer att användas för dokumentation. Även observation 
kommer att genomföras vid två tillfällen och dokumenteras i form av fältanteckningar. 

Det är av stor vikt att ni vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. 
Det innebär följande;   

● alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  

● alla uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  

● alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

● ljudupptagningar kommer att raderas efter att forskningen är godkänd.  
● undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs samtycke från vårdnadshavare samt samtycke 
till insamling och behandling av lärarnas uppgifter.  

 

Om  ni  har  frågor  och  funderingar  kring  undersökningen  kan  ni  nå  oss  på  följande 
mailadresser;  

Marlene Rodin: XXXX 

eller  

Sofia Lind: XXXX  

Med vänliga hälsningar, 

Marlene Rodin & Sofia Lind 

 



   

 

Bilaga 4 
 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter 
om dig 
 
2019-04-04  
 
Som en del av kursen ”11GF65 Examensarbete” vid Högskolan i Borås utför vi en studie med 
syftet att belysa hur musik kan användas i fritidshemmets verksamhet.  
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 
6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella och 
centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 
handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall som någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen.  
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.  
 
//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. // 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan närsomhelst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att omedelbart ta bort 
uppgifterna.  
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
Ort och datum 
 
 
 



   

 
Bilaga 5 
 
Inventeringstabell 
 
 
Lokaler 
 

 
Instrument 

 
Teknik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



   

Bilaga 6 
 
Observationsschema 
 
Hur 
många 
elever och 
lärare 
medverkar
? 
 
 

Hur 
introducera
s passet?  

Vad 
händer
? 

Hur 
långt 
är 
passet
? 

Vilka är 
delaktig
a eller 
ej?  

Hur är de 
medverkand
e placerade i 
rummet? 

Hur 
avsluta
s 
passet? 

Vilka 
musikinsla
g finns 
under 
passets 
gång? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 



   

Bilaga 7 
 
Intervjufrågor till fokusgrupp: 
 
Vad betyder musik för er?  
 
Hur påverkas ni av musik? 
 
Utövar ni någon form av musikaktivitet på fritiden? 
 
Vad anser ni om musikaktiviteterna i fritidshemmet? 
 
Anser ni att något saknas gällande musikaktiviteterna i fritidshemmet? 
 
Vilka musikaktiviteter skulle ni vilja ha i fritidshemmet? 
 
Vad anser ni att ni lär er av musikaktiviteterna i fritidshemmet? 
 
Vill ni säga något mer innan vi avslutar? 



   

Bilaga 8  
 
Intervjufrågor till lärare: 
  
Vad har du för utbildning? När tog du din examen? Vad ingick i din examen? 
  
Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge har du arbetat på denna skola? 
		
Vad betyder musik för dig/vad har du för intresse för musik? Vad har du för personlig 
anknytning till musik?  

Vad betyder musik i fritidshemmet för dig? 

Hur ser musikaktiviteter på ert fritidshem ut? Vad är syftet med dessa aktiviteter? 

Vem/vilka ansvarar för musikaktiviteterna? 
  
Hur mycket av din planeringstid ägnar du åt aktiviteter med musikinslag? 
  
Finns det utrymme för elevernas egna spontanitet och kreativitet eller förekommer bara styrda 
musikaktiviteter?  
  
Får eleverna möjlighet att vara delaktiga i planering av musikaktiviteter? 
  
Hur ser intresset för musik ut bland eleverna? Hur framkommer detta intresse? Och i så fall, 
hur tar ni vara på detta intresse? 

Har ni tillgång till material och lokaler på fritidshemmet?  

Vad anser du saknas på fritidshemmet inom området musik? Vad anser du krävs för att kunna 
utveckla musikaktiviteterna? 

Hur tror du musikaktiviteter påverkar elevernas utveckling och lärande? Vad har det för 
betydelse för eleverna? 

Hur ser du på lärandemålet i styrdokument när det kommer till området musik?	

Hur ser du på variationen av aktiviteter i området musik? 
 
Har du något att tillägga?  
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