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Sammanfattning 
 
Inledning 
Denna studie behandlar elevers upplevelser av musik i fritidshemmet samt vilken betydelse 

musiken har för deras utveckling. Vidare redogörs det för hur eleverna upplever lärarens roll i 

musikaktiviteter. Fritidshemmets verksamhet bygger på ett grupporienterat arbetssätt med 

utgångspunkt i relationer mellan elever samt elever och personal. Betydelsefulla delar i 

verksamheten är skapande arbete, lek samt rörelse. De verksamma lärarna inom fritidshemmet 

har i uppdrag att uppmärksamma elevers varierande intressen för att ständigt utmana eleverna 

i sitt lärande. Det estetiska lärandet genererar en självständighet där tankar och känslor utgår 

från det egna perspektivet. Det ger även en frihet till bearbetning, mottagande samt 

användande av information. Estetiska lärprocesser agerar en viktig faktor vad gäller 

kunskapsutveckling, när varierade infallsvinklar knyts samman spelar det estetiska 

perspektivet en viktig roll. I estetiska lärprocesser ligger fokus på processen i skapandet och 

inte på den slutliga produkten då det är genom produktionsfasen möjligheten ges att reflektera 

samt bearbeta information. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av musikaktiviteter i fritidshemmet 

samt vilken betydelse lärarens medverkan har för elever i musikaktiviteter. 

 

Metod 
Studien förhåller sig till kvalitativ metod genom datainsamlingsverktyget gruppintervju där 

enligt planering fyra grupper med fem elever i varje grupp deltar. Intervjufrågorna formas 

efter frågeställningarna och har dem som utgångspunkt. Den teoretiska ramen inspireras av 

fenomenologin. 

 

Resultat 
Resultatet visar att de musikaktiviteter som förekommer i fritidshemmet är få. Den aktivitet 

som är främst förekommande är att lärarna kopplar en surfplatta till en högtalare som i sin tur 

rullas ut på gården när fri lek sker utomhus. Eleverna beskriver lärarens medverkan som att 

läraren endast startar och stänger av musiken. 

Vidare beskriver eleverna att de är engagerade inom musicerande av instrument. De berättar 

även att de vill ha en lärare på fritidshemmet som har kunskaper vad gäller musicerande av 

instrument.  
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INLEDNING 

På fritidshemmen finns möjligheter för elever att själva utveckla sina estetiska kunskaper med 

hjälp av målarbord, cd-spelare eller kläder till att klä ut sig med när de vill spela teater. I den 

verksamhet vi sett under vår verksamhetsförlagda utbildning sker dock få lärarledda 

musikaktiviteter. Lindqvist och Wänerstedt (2010, s. 9) beskriver följande ”Om den betalda 

arbetstiden inte räcker till, vilken arbetsuppgift är det då som minskas? Vår förståelse är att 

det är tiden från undervisningen som minskas, det vill säga att planeringstiden försvinner och 

lärarna utövar lektioner på enklaste sätt”. Detta kan vara en orsak till att den estetiska 

verksamheten på fritidshemmet är förenklad. En annan orsak kan vara att lärarna ofta är 

osäkra och saknar kunskap om de estetiska ämnena (Levin 2014, s. 87). I Läroplanen för 

Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet 2011 (Skolverket 2015, s. 141) framgår det 

att musiken agerar en viktig del i människors sociala gemenskap samt att besittande av 

kunskap i musik eller om musik, kan öka möjligheterna för människor att delta i det kulturliv 

samhället har att erbjuda. 

 Vår uppfattning är att musik inom fritidshemmet inte utnyttjas till fullo samtidigt som 

tidigare forskning inom ämnet är svårt att hitta. Villkoren för pedagogik formas i samspel 

mellan eleven, miljön och pedagogen. Är pedagogen uppmärksam på dessa villkor samt dess 

konsekvenser skapas möjligheten att forma fördelaktiga lärandesituationer. Om en interaktion 

sker mellan en elev och en genuint intresserad pedagog, kan kunskapsutbytet bli något mycket 

värdefullt för båda parter (Knutes 2014, s. 163). 

 Fritidshemmets pedagogik baseras i det grupporienterade arbetssätt som innebär att 

relationerna mellan elever samt elever och lärare agerar utgångspunkt. Lärandet inträffar inte 

bara i arrangerade sammanhang utan är något som sker oavbrutet. Verksamhetens 

betydelsefulla delar är skapande arbete, lek samt rörelse. Lärare som arbetar i fritidshemmet 

ska uppmärksamma elevers varierande intressen i syfte att skapa situationer där eleverna 

ständigt utmanas i sitt lärande (Skolverket 2014, s. 14). 

I detta examensarbete kommer elevernas upplevelser om musikaktiviteter i fritidshemmet att 

undersökas i syfte att få en bredare inblick inom användningen av musik i fritidshemmet. 

Studien intresserar sig även för hur eleverna uppfattar lärarens medverkan i musikaktiviteter i 

fritidshemmet.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelser av musikaktiviteter i 

fritidshemmet samt vilken betydelse lärarens medverkan har för elever i musikaktiviteter. 

Frågeställning 

 Vilka musikaktiviteter förekommer på fritidshemmet enligt eleverna? 

 Vilken betydelse har musikaktiviteter för eleverna? 

 Hur upplever eleverna lärarens medverkan i musikaktiviteter?  
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BAKGRUND 

I detta kapitel behandlas hur styrdokumenten förhåller sig till estetik, musik och lärande. 

Vidare beskrivs estetiska lärprocesser och lärarens roll, forskning om musik och lärande samt 

fenomenologi som teoretisk och metodisk ram. 

Styrdokumenten om estetik, musik och lärande 

Skolverket (2015, s. 141) beskriver musik som en estetisk uttrycksform som besitter flertalet 

varierande funktioner och har olika betydelser för var och en av oss. Den berör människor 

både emotionellt och fysiskt samt att den är förekommande i samtliga kulturer. Vidare 

beskriver Skolverket att musiken även spelar en viktig roll i samspelet mellan människor och 

utvecklar den sociala gemenskapen, samtidigt som den påverkar den individuella 

identitetsutvecklingen. Elever kan lättare delta i samhällets kulturliv om de besitter kunskaper 

i samt om musik. 

I de Allmänna råden (Skolverket 2014, ss. 13-14) beskrivs det hur fritidshemmets verksamhet 

bygger på en pedagogik som besitter betydelsefulla inslag i verksamheten där lek, rörelse 

samt kreativt arbete spelar en viktig roll. Arbetssättet är grupporienterat med utgångspunkt i 

relationerna mellan eleverna och lärarna inom fritidshemmet, relationerna agerar alltså viktiga 

verktyg för verksamheten. Parallellt med detta har fritidshemmet fått i uppdrag av Skolverket 

att ständigt stimulera elevernas utveckling, vilket är i syfte att bidra till det kompletterande av 

skolan som resulterar i ett helhetsperspektiv som ständigt eftersträvas. I samband med detta 

har fritidshemmet möjligheten att komplettera och utveckla elevernas musikaliska förmågor. 

 Vidare beskriver de Allmänna råden (Skolverket 2014, s. 59) vad skolan har för ansvar 

gällande vad eleverna bör kunna efter genomgången grundskola. De ska kunna använda och 

ta del av uttrycksformer, exempelvis musik, bild, språk och dans, samtidigt som de ska ha 

kännedom om kulturutbud. Ansvaret för lärande i fritidshemmet ligger på lärare som arbetar 

inom fritidshemmet, vilket innebär att de ständigt bör arbeta med läroplanens riktlinjer och 

mål som utgångspunkt. Därför bör det läggas stor vikt i att läraren är medveten om elevernas 

intressen samt vart eleverna befinner sig i sin individuella utveckling (Skolverket 2014, ss. 

33-34). Samtidigt är det viktigt att lärare tar hänsyn till åldersskillnader, variationer av 

samtliga i elevgruppens behov samt de olika nivåerna eleverna befinner sig på när 

verksamheten utformas (Skolverket 2014, s 36). Arbetar de verksamma lärarna ständigt med 

styrdokumenten, tar hänsyn till elevernas olikheter och innehar en medvetenhet om elevernas 

intressen samt deras individuella utveckling, utgör detta tillsammans ett underlag för den 

planering lärarna utformar för verksamheten inom fritidshemmet. De aktiviteter som 

fritidshemmet leder behöver utmana eleverna i syfte att eleverna i sin tur ska få möjlighet till 

utveckling samt att testa förmågor de inte tidigare erfarit. Detta leder till att meningsfullhet 

skapas där eleverna tidigare besitter bristande erfarenheter (Skolverket 2014, ss. 33-34). 

Estetiska lärprocesser och lärarens roll 

Karlsson Häikiö (2014, s. 107) beskriver att estetiska lärprocesser betyder att kunna tolka och 

samtidigt reflektera över livets kvaliteter med hjälp av både sinnen och tankeförmåga. Vidare 

betyder det även att kunna gestalta, reflektera samt ta in intryck i kombination med varandra. 

Estetiska lärprocesser är en viktig kunskapsutvecklingsfaktor som knyter samman varierade 
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infallsvinklar varpå det estetiska perspektivet spelar en väsentlig roll. I lärarens uppdrag 

innebär det inte bara att ha fokus på det pedagogiska perspektivet utan att även förmedla den 

potential konsten bär med sig. Författaren beskriver även att lärare kan uppleva en osäkerhet 

kring hur användningen av estetiken kan se ut. De kan även besitta en omedvetenhet om 

huruvida estetiken som uttrycksform faktiskt är ett sätt för eleverna att lära samt att utvecklas 

genom. 

 Estetiskt lärande kan definieras efter en analytisk modell där konstens uttrycksformer 

agerar kommunikativa medel. Denna modell är uppbyggd för att skapa en harmoniserad 

strategi för lärande där modellens roll är att komplettera för att skapa en helhet för estetiskt 

lärande (Hansson Stenhammar 2015, s. 24). Lindström (2002, s. 122) beskriver denna modells 

innebörd som lärande med konsten och lärande genom konsten. Lärande med konsten innebär 

att användandet av exempelvis musik och bilder sker i syfte att visualisera. Man kan 

exempelvis fördjupa kunskaper inom ett område genom att använda sig av sånger kopplade 

till ämnet för att på detta vis få ett djup inom kunskapsområdet. Lärande genom konsten 

innebär att arbetet är av undersökande karaktär där den estetiska verksamheten agerar 

medium, det vill säga för vidare information. Eleverna använder attribut för att själva utforska 

en viktig del inom det valda kunskapsområdet. 

 Det estetiska lärandet ger en frihet till bearbetning, mottagande av information och 

användande av information. Det ger även självständighet i tankar och känslor med 

utgångspunkt i det egna perspektivet. När det skapas ett samband mellan olika delar av 

lärandet, kan vi via ett nytt och mer avancerat läge förstå det vi lär oss (Karlsson Häikiö 2014, 

ss. 104-105). Meningen med estetiska lärprocesser är inte den slutliga produkten utan snarare 

produktionsfasen, det vill säga processen. Det är via produktionsfasen reflektion samt 

mottagande av information tar plats. Det är även i denna fas musiken får chans att agera 

mediering, det vill säga musikalisk instinktiv uppfattning, för att vidare skapa flertalet 

variationer av vad musiken betyder för varje enskild elev (Levin 2014, s. 80). Skapande inom 

musik kan generera både positiva och negativa känslor hos människor, där exempelvis 

känslan att vara skicklig på ett instrument är positivt betingad och känslan att inte bemästra ett 

instrument är negativt betingad. Genom att se eleverna och ge respons kan deras 

självförtroende stärkas vilket kan leda till att de vågar tänja på gränserna och får möjligheten 

att testa på nya uttryckssätt (Levin 2014, s. 89). 

Lindgren och Ericsson (2012, ss. 108-111) har genom internationell forskning 

uppmärksammat hur flertalet lärare saknar ett självförtroende för sin undervisningsförmåga 

inom estetiska ämnen som exempelvis musik. Det råder brist på distinkta mål för den estetiska 

verksamheten både inom skolans värld samt inom lärarutbildningarna. Vidare 

uppmärksammar de att det även diskuteras om saknaden av forskning kring både lärares samt 

lärarutbildares syn på kunskap om de estetiska områdena. 

 Den forskning som däremot finns inom det estetiska och pedagogiska fältet, styrs av 

frågor angående vilka ideal som ska ha en central betydelse för den estetiska verksamheten. 

Diskussionerna som förekommer behandlar frågor om vart fokus bör läggas vad gäller 

styrandet av lärandet inom de olika kontraster som infinner sig. Den subjektiva sidan innebär 

att fokus ligger på eleven och att den står i centrum, medan den objektiva sidan innebär att 

fokus ligger på det innehåll som förmedlas direkt till eleven (Lindgren & Ericsson 2013, ss. 8-
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10). 

 Lindgren och Ericsson (2013, ss. 8-10) talar om en mer vetenskaplig diskussion där 

fokus istället riktas mot den ämnesdidaktik som förs angående mediespecifik respektive 

medieneutral inriktning. Det mediespecifika perspektivet besitter en mer traditionell syn på 

estetik där verksamheten ständigt sammankopplas med de konstnärliga ämnena. Karlsson 

Häikiö (2014, ss. 108-109) beskriver perspektivet med att det finns en närhet till estetiska 

hjälpmedel. I musikens fall är detta instrumenten, vilket agerar en betydelsefull komponent i 

det estetiska utövandet. Vidare beskriver Lindgren och Ericsson (2013, ss. 8-10) det 

medieneutrala perspektivet och att det under de senaste årtionden framförts i både 

utbildningspolitiska samt i vetenskapliga sammanhang. Perspektivet äger en bredare syn där 

den estetiska infallsvinkeln kopplas till allt som sker i vår vardag samtidigt som den kopplas 

samman med ungdomskultur, demokrati och identitetsutveckling. De yngre elevernas lärande 

samt frågor om elevers skapande i leken behandlas även här. 

För att ha behörighet att undervisa i de estetiska ämnena krävs en lärarutbildning på hög nivå. 

Innan år 1988 ingick samtliga av de estetiska ämnena i utbildningen för folkskollärare och 

småskollärare. Dock krävdes en enskild utbildning på musikhögskola för att läroverkslärare 

skulle ha behörighet i ämnet musik. När det första grundskollärarprogrammet startades år 

1988 fick de blivande lärarna som skulle arbeta ned mot de yngre åldrarna chansen att välja 

ett estetiskt ämne. I samband med en ökad satsning att utveckla lärares samt elevers estetiska 

förmågor, egenskaper samt potential, legitimerades estetik inom skolan. Under följande år har 

utvecklingar samt satsningar skett för att driva på utvecklingen mot en större inriktad estetisk 

skola samt lärarutbildning (Lindgren & Ericsson 2013, ss. 10-11). Jämförs den 

lärarutbildningsreform som kom år 2009 (prop. 2009/10:89) med den reform som kom år 

1999 visar det att de estetiska lärprocesserna dessvärre tonats ner. Estetiska lärprocesser 

kommer alltså inte längre att höra till den utbildningsvetenskapliga kärnan. De lärarkategorier 

som tidigare kunnat ta del av kurser inom de estetiska ämnena har inte längre möjlighet till 

detta. Eleverna kommer istället att undervisas i de estetiska ämnena av lärare som gått högre 

konstnärliga utbildningar på högskolenivå (Lindgren & Ericsson 2013, ss. 10-11). 

Lärarutbildningen inriktar sig även i att studenterna ska hitta sin identitet, tro på sin eget 

kunnande samt våga ta ställning. Men viktigast av allt bör en lärare känna en trygghet både i 

sig själv och i lärarrollen (Lindgren & Ericsson 2013, s. 22). 

Forskning om musik och lärande 

Det musikaliska lärandet sker kontinuerligt och är sammankopplat med människors tidigare 

erfarenheter av musik i varierande sammanhang. Det är även nära länkat till människans sätt 

att uttrycka sig, exempelvis med hjälp av kroppsspråk och minspel, men det främsta 

hjälpmedlet är användandet av rösten. När vi uttrycker oss genom rösten används tempo, 

intensitet och artikulation som även brukas inom musiken som uttrycksform. Det musikaliska 

lärandet är på detta vis nära kopplat till människans språkliga utveckling. De musikaliska 

kunskaperna utvecklas som mest när människor försöker sjunga eller spela på egen hand men 

denna utveckling sker även varje gång vi lyssnar på musik. Detta i sin tur utvecklar 

ordförrådet utan att vi ens tänker på det då det musikaliska lärandet liknar hur vi lär oss vårt 

modersmål. Denna sortens instinktiva alldagliga kunskap genererar ett bibliotek i minnet där 
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vi ständigt kan hämta text och melodi till hundratals olika sånger bara genom att känna igen 

oss i en låt efter fåtalet sekunders lyssnande (Kempe & West 2010, ss. 52-53). 

 En viktig faktor som leder till att eleverna får tillgång till en snabbare utveckling av 

deras musikaliska kunskaper, framförallt i jämförelse med det mer komplexa lärandet av 

notspel, är när de har möjlighet att improvisera musik samt spela på gehör. Notspelande 

innebär en mer komplex inlärningsprocess då notbilden tillsammans med lärarens 

instruktioner ska skapa musiken. Att utnyttja gehörsspel genererar att eleven bemästrar 

grundläggande teknik vilket leder till att eleven lättare kan tolka noter och använda det i sitt 

musicerande. Flertalet människor upplever ofta att deras kunskaper inom musik inte är 

tillräckliga och att det är dem själva det är fel på, medan den verkliga negativt påverkande 

faktorn är för tidigt tragglande av noter (Kempe & West 2010, s. 51). Detta är något 

fritidshem har möjlighet att ta tillvara på då samarbetet mellan förskoleklass, skola och 

fritidshem har i syfte att stärka varje enskild elevs lärande och utveckling. Lärare kan utifrån 

medvetna förhållningssätt, stärka elevers kunskapsutveckling i vardagliga sammanhang för att 

eleverna ska bli motiverade att förstå samt för att bli förstådda (Skolverket 2015, s, 10, s. 15). 

Fenomenologi som teoretisk och metodisk ram 

Fenomenologi är en kvalitativ forskningsansats som innebär att forskaren undersöker 

mänskliga upplevelser och erfarenheter av fenomen. Fenomenologin fungerar både som en 

filosofisk teori samt som metodologi. Den filosofiska teorin innebär att medvetandet är 

intentionalt, vilket betyder att den fenomenologiska verklighetsbilden uppstår genom ett 

samspel mellan medvetande och det objekt medvetandet betraktar. Objektet i detta fall agerar 

en bred betydelse, exempelvis ett ämne, upplevelse eller erfarenhet. Som i studiens fall där 

eleverna är medvetandet och musiken agerar objekt. 

 Metodologi innebär att essensen, det oföränderliga, i mänskliga upplevelser är en 

utgångspunkt. En djupare mening av essensen i upplevelsen är att den innefattar själva kärnan 

av fenomenet, alltså det väsentliga som formar upplevelsen. Skulle kärnan tas bort från 

upplevelsen, mister det sin betydelse och i samband med detta upphör fenomenet. Fri 

föreställningsvariation är benämningen för det huvudsakliga verktyget som används vid 

avgränsning av essensen, vilket innebär att gestaltningar av specifika upplevelser reflektivt 

varieras i medvetandet för att upptäcka gemensamma nämnare som bildar fenomenets väsen. 

Fenomenologin är relevant både som filosofisk teori samt som metodologi. Dock finns det 

uppfattningar om att fenomenologin endast agerar som filosofisk teori och inte som 

metodologi. Det finns ingen konkret forskningsmetod som är utformad vilket kan tolkas som 

att fenomenologin endast är en teori. Däremot finns det allmänna metodiska anvisningar, en 

analyserings process i form av sex steg, som haft en stor påverkan på samhällsvetenskaplig 

forskning (Szklarski 2015, ss. 132-133). Fenomenologi som forskningsmetod är avsedd att ta 

tillvara på essensen i elevers upplevelser. Det finns två primära kriterier där den 

fenomenologiska forskningsmetoden agerar verktyg för att undersöka essensen kring 

elevernas upplevelser. Kriterierna innebär att studien bör gälla ett specifikt fenomen, det vill 

säga en upplevelse, samt att intresset för essensen ska vara inriktad på den mest väsentliga 

upplevelsen inom området som undersöks. 
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Det vanligaste datainsamlingsverktyget att använda sig av i fenomenologiska studier är 

intervjuer där ett aktivt lyssnande samt öppna frågor agerar grundpelare. Dessa intervjuer är 

antingen semistrukturerade eller ostrukturerade med utgångspunkt i ett stimulerande samspel 

med informanten. Efter intervjuerna är gjorda ska den data som samlats in analyseras och 

bearbetas, detta är en essentiell del av den fenomenologiska forskningsmetoden. Den 

analysmetod som är främst förekommande i den fenomenologiska studien är Giorgis 

analysmetod, som innehåller sex olika steg för hur man analyserar och bearbetar data 

(Szklarski 2015, ss. 135-137). Denna analysmetod beskrivs längre fram under rubriken 

”Analys av data”. 

Fenomenologi som forskningsansats är användbar när den som genomför forskningen har 

empiriskt material som utgångspunkt i stället för att använda sig av en teori. Innehållet i 

empiriska studier omfattar upplevelser och erfarenheter som i sin tur skapar tankemönster 

(Elverius & Rasmussen 2014, s. 11).  
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METOD 

Under följande avsnitt beskrivs det metodval som ligger till grund för denna studie, därefter 

förklaras hur gruppintervjuerna gått till samt på vilket sätt gruppintervju som metod gynnar 

denna studie. Vidare definieras urvalet, indelningen av grupper motiveras samt att valet av 

datainsamlingsverktyg klargörs. Slutligen beskrivs genomförandet av studien samt att det 

redogörs för hur studien förhåller sig till forskningsetiken. 

Metodval 

Studien bygger på kvalitativ metod eftersom att syftet med studien är att undersöka elevers 

upplevelser av musikaktiviteter i fritidshem. Kvalitativa uppgifter handlar om 

karakteriseringen hos ett fenomen alternativt dess egenskaper. Metoden lämpar sig till studien 

då den kvalitativa analysen som studien använder sig av, orienterar sig in på undersökandet av 

de egenskaper som infinner sig hos ett fenomen (Malmqvist 2014, s.123). Studien analyserar 

det undersökta fenomenet, musik inom fritidshemmet med hjälp av Giorgis analysmetod som 

är en fenomenologisk analysmetod av kvalitativt slag. En förmån med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer är att det går att justera frågorna efter samtalets kvaliteter och 

egenskaper. Detta skapar en möjlighet att få ut mer av intervjun om man alltså under 

intervjuns gång anpassar frågorna till studien, detta kan även generera svar som annars inte 

visat sig. Det är dock gynnsamt att använda sig av ett par standardiserade frågor vid en 

kvalitativ intervju (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). 

 I början av en kvalitativ studie formas ett syfte och frågeställningar som tillsammans 

bildar en forskningsfråga. Med dessa faktorer som utgångspunkt väljs en metod för 

datainsamling samt en analysmetod för att kunna besvara den forskningsfråga studien 

förhåller sig till. Det är av nödvändighet att de valda metoderna passar ihop med varandra 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 256). Inom kvalitativ forskning agerar forskaren det 

huvudsakliga verktyget för att samla in samt genomföra analys av data. Det finns dock viktiga 

egenskaper forskaren bör inneha. Det är betydelsefullt att kunna tänka kritiskt, alltså att 

besitta en uppmärksamhet på detaljer vad gäller helhet och sammanhang i forskningen och 

samtidigt kunna sätta detta i ett kritiskt perspektiv där de mönster som träder fram ständigt 

ifrågasätts och omprövas. Forskaren bör även inneha ett kreativt tänkande, vilket innebär att 

den bör besitta en förmåga att kunna se kreativa kopplingar samt insiktsfullt 

meningsskapande. Kritiskt tänkande människor kan uppleva det svårt att föra kreativa 

tankegångar för att nyttja sin kreativa sida, därför drivs kvalitativ forskning av både kritiskt 

och kreativt tänkande. Vidare är det betydelsefullt om forskaren besitter en medvetenhet om 

sina egna förkunskaper samt värderingar och hur dessa kan komma att påverka 

undersökningen. Slutligen bör även forskaren besitta goda kunskaper inom kommunikation 

vilket innebär att kunna lyssna intensivt, ställa frågor som är gynnsamma för studien, etablera 

ett förtroende till informanterna samt att kunna leva sig in i deras situation (Fejes & 

Thornberg 2015, ss. 260-261). 

I denna studie används gruppintervju som ett verktyg att generera kvalitet. Gruppintervjuer är 

fördelaktigt att använda sig av då man genom dessa får möjlighet att fördjupa sig inom ett 

specifikt ämne, samt informanternas upplevelser och hur de gemensamt bildar en 
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verklighetsbild av det utvalda fenomenet (Trost 2010, ss. 43-44). 

 Under en kvalitativ forskningsintervju samspelar intervjuaren och informanten i syfte 

att alstra kunskap. Kvaliteten på intervjun speglas i kvaliteten på intervjuaren och dess 

färdigheter, för att uppnå kvalitet krävs att intervjuaren har tränat dessa färdigheter. Intervjun 

kräver att intervjuaren besitter kunskap om ämnet som agerar underlag för forskningen, vilket 

i sin tur skapar möjligheter för andrafrågor som kan vara till fördel. Om framställandet av data 

baseras på intervjuarens förmågor samt personliga omdömen är även detta fördelaktigt (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 98). 

Gruppintervju som datainsamlingsverktyg 

Gruppintervjuer genererar möjligheten att kunna fördjupa sig i ämnen som delvis relaterar till 

det ämnet som huvudsakligen ska undersökas (Bryman 2012, s. 213). I en kvalitativ 

gruppintervju är intervjuarens roll att ta reda på vad informanterna har för tidigare 

erfarenheter kring ett fenomen. Det ligger även i intervjuarens intresse att ta reda på hur den 

gemensamma realiteten ser ut kring detta fenomen. En gruppintervju utförs av en eller två 

personer som intervjuar personer i en mindre grupp. Via gruppintervju får informanterna 

aktivt diskutera ämnet med varandra och på detta vis kan de tillsammans utveckla och 

reflektera över varandras tankegångar (Trost 2010, ss. 43-44). 

 Det finns både för och nackdelar med att använda sig av gruppintervju som ett 

datainsamlingsverktyg. Nackdelarna är att de informanter som tycker om att prata mycket kan 

ta över intervjun och prata om sådant som inte hör till ämnet. De kan även riskera att 

överrösta de övriga informanterna vilket resulterar i att de inte får komma till tals. För att 

undvika denna problematik påvisades det att samtliga medverkande skulle få sina röster 

hörda. Förekom det att en av de medverkande överröstade resterande av gruppen, påmindes 

denna om att låta övriga tala. Informanterna kan även utsättas för grupptryck, vilket kan leda 

till att alla i gruppen tycker samma sak medan en enskild informant tycker en annan men inte 

vågar uttrycka sig om detta. När detta inträffar bör intervjuaren anstränga sig ett steg längre. I 

detta fall tillfrågades informanter, som gav kännetecken på att besitta en annan åsikt, att 

utveckla och tydligare förklara vad de ansåg och vidare varför de tyckte som de gjorde. 

Ifrågasättande av ståndpunkter nyttjas i studien för att göra den enskilda informanten hörd 

(Trost 2010, s. 43-47). 

 Det kan även vara svårt för intervjuaren att uppfatta informanternas fysiska uttryck, 

det vill säga kroppsspråk, samt ansiktsuttryck. Två intervjuare medverkar i studien vilket 

innebär att den ena kan ägna sig åt själva intervjuandet medan den andra får möjligheten att 

lägga märke detaljer huvudintervjuaren kan gå miste om. Fördelen med att använda sig av en 

kvalitativ gruppintervju är att det är en bra metod att använda när man vill undersöka 

informanternas erfarenheter, synpunkter och ståndpunkter. Nackdelen är att det kan infinna 

sig problem för intervjuaren att kunna åstadkomma en känsla av gemenskap. Samtidigt ska 

intervjuaren se till att samtliga i gruppen ska få komma till tals (Trost 2010, s. 43-47). 

Valet av datainsamlingsverktyg är kvalitativ intervju i form av gruppintervju. För att få en rik 

data kring elevernas upplevelser av musikaktiviteter på fritidshemmet genomfördes fyra 

gruppintervjuer. Intervjuerna fokusera på ett specifikt ämne, i detta fall musik i fritidshemmet, 

där intervjuaren avgjorde i vilken riktning samtalet gick. Samtalsformen i gruppintervjuer 
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påminner om ett vardagligt samtal. Dock bör intervjuaren tänka på att ställa öppna frågor där 

värderingar utesluts, frågorna får inte heller vara av ledande slag (Kihlström 2014, s 48). För 

att skapa en grund inför den intervjumanual (se bilaga 1) som gruppintervjuerna förhåller sig 

till, fördjupade vi våra kunskaper genom att läsa litteratur kring ämnet musik samt lärande 

inom fritidshemmet. Vi gick även igenom forskning samt vetenskapliga artiklar och med hjälp 

av detta formades en intervjumanual. De svar som ges av de medverkande skrivs ner samt 

spelas in med hjälp av ljudupptagning. 

När man använder ljudupptagare finns det även här för och nackdelar. Fördelarna är att man 

kan återgå till den data som samlats in och på detta vis få en upprepning på vad som sades vid 

intervjutillfället. Man får även möjlighet att lyssna till informanternas formuleringar samt 

röstläge. Vid användande av ljudupptagning behöver intervjuaren inte heller känna stress över 

att korrekt formulera sig i anteckningarna över informanternas svar under själva 

intervjutillfället. Risken finns att anteckningarna blir slarvigt skrivna. 

 De nackdelar som kan infinna sig i användande av ljudupptagning är exempelvis att 

intervjuaren går miste om informanternas fysiska rörelser och kroppsspråk. Det kan även vara 

besvärligt att gå tillbaka i de inspelade intervjuerna för att leta efter specifika svar. Vidare 

risker som kan infinna sig vid ljudupptagning är att informanterna anser att det är störande att 

bli inspelade samt att de inte vill delta i studien om inspelning sker vid intervjutillfället (Trost 

2010, s. 74-76). 

Urval 

De elever som medverkar i studien går i årskurs ett på en grundskola med tre skilda 

fritidshemsavdelningar. Planeringen var sådan att fyra grupper med fem elever i varje grupp 

skulle ingå i studien. Två av grupperna (grupp A och grupp B) är från en fritidshemsavdelning 

medan de resterande två grupperna (grupp C och grupp D) är från en annan 

fritidshemsavdelning på skolan. Dock skedde ett bortfall på sex elever. 

Ett misivbrev (se bilaga 2) med kortfattad men tydlig information om studien, samt en 

tillhörande samtyckesblankett (se bilaga 3), skickades ut till samtliga vårdnadshavare med 

barn i årskurs ett. Detta gjordes i syfte att kunna urskilja vilka elever som fick tillåtelse att 

medverka i studien. Vidare resulterade detta i att själva processen med att dela upp eleverna i 

grupper blev enklare då man fått en klarare bild över vilka elever som kunde tillfrågas om att 

medverka i studien. 

Nedan följer en tabell över de elever som medverkar i studien. Eleverna delades in i 

grupperna A, B, C och D, där deras namn är fiktiva och börjar på samma bokstav som den 

grupp de medverkar i. Andrea medverkade till exempel i grupp A.  
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Tabell: Grupper och deltagare i studien 

Grupp 

A 

Grupp B Grupp C Grupp 

D 

Anna Bella Caroline Dennis 

Andrea Bill Cajsa Dina 

Alicia Benjamin Cindy Daniella 

Anton    

Adam    

 

Genomförande 

Informanterna blev strategiskt placerade i de olika grupperna i syfte att få samtalen att flyta på 

samt för att undvika konflikter som riskerade att uppstå mellan dem. Totalt var det fjorton 

informanter som intervjuades då sex av informanterna gick hem tidigare än förväntat. För att 

undvika störmoment valdes ett rum som låg avsides, där minskade även risken för höga ljud. I 

rummet placerades stolarna i en cirkel i syfte att samtliga deltagare skulle kunna se varandra 

samt för att skapa en känsla av gemenskap. När gruppintervjuerna påbörjades förklarades det 

för informanterna hur intervjun var upplagd, vilket ämne som behandlades samt de rättigheter 

de har i och med deras medverkan. Det förklarades även att intervjun skulle spelas in med 

hjälp av ljudupptagning. Detta resulterar i att vi lätt kan gå tillbaka i samtalet. Under samtalet 

hade de även möjlighet att avbryta för eventuella frågor som kunde dyka upp. 

Intervjufrågorna ställdes en i taget och efter varje fråga fick informanterna tillfälle att tänka 

efter samt att reflektera över deras svar. Frågorna ställdes även inte för tätt inpå varandra i 

syfte att samtliga deltagare skulle få en chans att hinna svara. Om en informant upplevdes 

som tyst under samtalet fick den en extra chans att svara. Detta gjordes i syfte att underlätta 

för informanten om den upplever det svårt att ta sin plats i samtalet. Samtalen varade 

genomsnittligen i femton minuter. 

 Under gruppintervjuerna medverkade vi båda. Den ena av oss hade i uppdrag att styra 

intervjuerna och den andra stöttade upp samtalet vid behov, exempelvis vid genomgång av 

intervjuns struktur. Detta stärkte insamlandet av data dels under själva gruppintervjuerna då 

hjälp och uppstöttande kunde ske och dels för att stärka att vi båda hört samma svar samt 

kommentarer. 

Analys av data 

I kvalitativ forskning krävs av forskaren att den kombinerar de grundläggande 

förhållningssätten, kritiskt tänkande och kreativt tänkande. Genom det kritiska tänkandet 

besitter forskaren en distans som ger chansen att ompröva och ifrågasätta underlagen till den 

kunskap som växt fram. Det kreativa tänkandet blir en viktig del av den kvalitativa analysen 

genom att den kompletterar den distans det kritiska tänkandet ger. Det kritiska tänkandet 
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innebär även att ha uppmärksamhet på detaljer som skapar en helhet. Det kreativa tänkandets 

syfte är att pröva sig fram samt att hitta kreativa samband. Forskaren agerar det främsta 

redskapet för att ta fram och analysera data, vilket i sin tur är det centrala inom den kvalitativa 

forskningen (Fejes & Thornberg 2015, s. 16, s. 260). 

 Studien förhåller sig till det kritiska tänkandet genom steg ett och två i Giorgis 

analysmetod som nämns nedan, vilket innebär att man skapar en avgränsning med hjälp av 

detaljer som är av betydelse för studiens helhet. Samtidigt förhåller sig studien till det kreativa 

tänkandet genom att man med hjälp av steg tre i Giorgis analysmetod nyttjar de väsentliga 

delarna i studien för att vidare hitta gemensamma nämnare som sedan setts i kontext till 

varandra (Szklarski 2015, ss. 137-142). 

Studien är inspirerad av fenomenologin vilket innebär att studien analyseras med en av 

fenomenologins analysmetoder, den analysmetod denna studie använder sig av kallas Giorgis 

analysmetod. Analysmetoden består av sex steg, dock förhåller sig denna studie till de fem 

första stegen. Det första steget innebär att genomföra en översiktlig granskning av det 

insamlade underlaget. Vidare innebär steg två att en avgränsning genomförs där nerbrytande 

av underlaget sker för att kunna urskilja innehåll som är av betydelse för studiens frågor. 

Studien förhåller sig till dessa steg genom den ljudupptagning som genomförts och som 

därefter transkriberats. Efter transkriberingen markerades de svar i transkriberingsdokumentet 

som var av relevans för studien. Vidare i steg tre analyseras de enheter som är av relevans 

som vidare sätts i kontext till varandra samt i gemensamma sammanhang. I detta fall är dessa 

enheter de svar eleverna uttryckt som är av betydelse för studiens syfte och som svarar på 

frågeställningarna. De upplevelser eleverna uttryckt som framställts i underlaget och som 

hade gemensamma komponenter, kopplades samman för att skapa en röd tråd, det vill säga 

för att skapa en helhetsbild över det undersökta området. Steg fyra innebär att det sker en 

sammanlänkning av enheter som tillsammans skapar en beskrivning av det undersökta 

fenomenet. I detta steg komprimeras texten, det vill säga att fokus läggs på de mest väsentliga 

delarna av texten och överflödig text sållas bort. Detta sker i syfte att underlätta det 

analysarbete som sker i nästkommande steg. Svaren sorterades även in under den 

frågeställning de passar in på i syfte att ge en klar bild över de väsentliga delarna, det vill säga 

essensen i svaren eleverna gett kring sina upplevelser. Steg fem inleds med en grundlig analys 

av de framtagna situerade beskrivningarna, syftet med detta är att kunna urskilja det 

huvudsakliga innehållet som framkommer i beskrivningarna (Szklarski 2015, ss. 137-143). 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

I kvalitativa studier talar man om arbetets kvalitet i framställningen. För att höja just 

kvaliteten på studien analyseras den data som framkommit som i sin tur bör följas för att 

säkerställa validiteten, det vill säga tillförlitligheten och trovärdigheten i den kvalitativa 

studien (Larsson 2005, ss. 17-18). 

 Resultatet bearbetas med hjälp av validitetskriterierna: Diskurskriteriet, heuristiskt 

värde, empirisk förankring, konstisens och det pragmatiska kriteriet. Diskurskriteriet innebär 

att utomstående inte påträffar avgörande svagheter i resultatet av studien (Larsson 2005, s. 

17). Heuristiskt värde innefattar i vilken omfattning utomstående kan se någon ny 

infallsvinkel av det ämne studien behandlar (Larsson 2005, ss. 18-19). I empirisk förankring 
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handlar det om att verkligheten överensstämmer med den tolkning som gjorts, detta innebär 

att en samklang bör infinnas mellan de olika källor som ska stärka det studien visat (Larsson 

2005, ss. 19-21). Med konsistens menas den tolkning som skapas mellan det som vi från 

början anat och det vi med hjälp av studien har tagit reda på. Tolkningen kan under tiden 

förändras då nya detaljer kan tillkomma, det vill säga att konsistensen är relativ beroende på 

hur enskilda delar ändras (Larsson 2005, s. 23). Slutligen räknas även det pragmatiska 

kriteriet till validitetskraven. Med detta menas att det läggs vikt vid resultatets följder, alltså 

en ny infallsvinkel där resultatet förmedlas till praktiker där man slutligen talar om vad för 

betydelse resultatet av studien har för verkligheten (Larsson 2005, s. 24). 

Med trovärdighet menas att fältet man studerat har uppnått en höggradig förtrogenhet kring 

den kunskap som genom analys har framkommit. Arbetet uppfyller kraven för kvalitet om 

resultatet av analysen inte besitter svagheter (Larsson 2015, s. 17). Det är till fördel för 

tillförlitligheten om forskaren övat på de olika redskapen, exempelvis observation eller som i 

detta fall gruppintervju (Kihlström 2014, ss. 231-232). 

 Studien förhåller sig till samtliga kriterier i syfte att höja kvaliteten. Genom att stödja 

upp studien med tidigare forskning inom ämnesfältet förebyggs de eventuella svagheter 

utomstående hade kunnat upptäcka, vilket stärker diskurskriteriet. Här visar sig dock en 

utmaning då det saknas tidigare forskning om musik inom fritidshemmet. Den tidigare 

forskning som syftas på i studien är lärande inom fritidshem samt lärande inom musik som 

satts i relation till varandra. Det heuristiska värdet stödjs genom att musikundervisning inom 

fritidshemmet blir en ny infallsvinkel då tidigare forskning om det precisa ämnet saknas. För 

att stödja tolkningarna av verkligheten, det vill säga den data som tagits fram som studien 

grundar sig på, överensstämmer de källor som nyttjas vilket visar på att studien förhåller sig 

till empirisk förankring. Under samtliga delar av studien behålls ett öppet sinne för nya 

detaljer samt en medvetenhet om att allt är relativt vilket betyder att tolkningar kan komma att 

ändras, vilket stärker kriteriets konsistens. Det pragmatiska kriteriet fullföljs dels genom 

samtliga delar av studien, men framförallt under de två sista rubrikerna resultat samt 

diskussion. Där presenteras de konsekvenser studien kan ha på verkligheten. Vidare förhåller 

sig studien till tillförlitligheten genom att samtliga elever som medverkade i gruppintervjuerna 

hade samma förutsättningar. Samtliga elever befann sig i samma rum som var strategiskt 

utvalt för att undvika störmoment, därav blev de inte påverkade av slump. Vidare förde 

samma intervjuare samtalen vid varje gruppintervju i syfte att minska påverkan av 

intervjuarens humör. Slutligen hade samtliga som ledde gruppintervjuerna tidigare 

erfarenheter av intervju som redskap. 

Etik 

Studien förhåller sig till forskningsetiken och dess uppsatta regler då etiken ställer krav på 

forskaren och forskningens inriktning, samt utförandet av forskningen. Den behandlar även 

frågor om relationen mellan forskningen och dess etik. (Hermerén 2011, s. 18). 

 De som medverkar i studien omfattas av forskningsetiken genom individskyddskravet, 

vilket innebär att de skyddas från kränkning. Studien förhåller sig även till 

individskyddskravet genom att skydda de medverkande med de fyra huvudkraven. 

 Informationskravet innebär att de medverkande har informerats om syftet med studien 



 

14 

 

samt vad den kommer att användas till. Samtyckeskravet betyder att de medverkande själva 

får bestämma om de vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet medför att de 

medverkande är anonyma, det vill säga att samtliga deltagares namn är fiktiva, samt att det 

råder sekretess i syfte att utomstående inte ska kunna ta del av materialet. Nyttjandekravet ser 

till att den information som samlats in under forskningsperioden inte kan föras vidare, vilket 

betyder att det inte kan återanvändas till andra ändamål (Björkdahl Ordell 2014, ss. 26-27).  
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RESULTAT 

Resultatet av studien redovisar intervjufrågorna sammankopplat med de frågor som utgör 

syftet för studien. Dessa setts i kontext till varandra och stödjs upp med hjälp av citat från de 

informanter som medverkat. 

Elevernas upplevelse av musikaktiviteter som förekommer på 

fritidshemmet 

De musikaktiviteter som förekommer på fritidshemmet är endast ett fåtal. I samtliga grupper 

berättade eleverna att en musikaktivitet som erbjuds dem är att lärarna tar en högtalare som de 

kopplar en surfplatta till. Med hjälp av skolans Spotify-konto får eleverna välja musik som de 

vill lyssna på. Eleverna berättar att de ibland får dansa på skolans utescen tillsammans med 

sina kamrater. Benjamin beskriver: 

Vi brukar ha en högtalare med en iPad till som vi har utomhus. Vi brukar dansa 

och vi får välja låtar själva, oftast lyssnar vi på en speciell låt. Elektrisk med 

Marcus och Martinus, dom är norska. 

Musikaktiviteternas form som eleverna berättar är främst förekommande, är att de rör sig till 

musik utomhus genom att springa och dansa tillsammans med kamraterna. Alicia påpekar 

betydelsen av att få dansa tillsammans: 

Ibland när man är ute sätter lärarna igång musik och det är kul. För man står inte 

själv och dansar, för det är tråkigt och läskigt, då blir det kul istället för då är man 

fler. 

En annan musikaktivitet som förekommer enligt eleverna inom båda fritidshemmen är 

uppträdanden med mikrofoner, även detta kopplat till surfplatta med högtalare. Eleverna 

väljer en låt de vill sjunga och dansa till som sedan framförs för övriga i elevgruppen samt 

personal. Utöver dessa aktiviteter menar en elev att lärarna vid dessa tillfällen höjer volymen 

på en radio som finns på fritidshemmet. Cajsa säger att: 

Lärarna på fritids brukar alltid har igång en radio som de ibland höjer volymen på. 

När lärarna gör det brukar vi alla dansa en liten stund. 

Några elever berättar att de tycker om att spela instrument men att det inte är en aktivitet som 

erbjuds dem på fritidshemmet. Däremot när de får frågan om de själva fick bestämma vilka 

musikaktiviteter de skulle ha på fritidshemmet, beskriver flera elever i grupp A nya aktiviteter 

som inte tidigare förekommit. Anton säger att: 

Jag hade velat ha en fröken som kan spela instrument. 

Medan Andrea håller med: 

Ja! Jag tycker vi kan ha mer instrument. Trummor, piano, gitarr och en flöjt, min 

bror spelar flöjt. 
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Musikaktiviteternas betydelse för eleverna 

För att ta reda på vad musikaktiviteterna betyder för eleverna, tillfrågades de om vad de 

tycker om musikaktiviteterna som finns på fritidshemmet. Musikaktiviteternas betydelse för 

eleverna är att de upplever dem som roliga, framförallt för att man får dansa men även för att 

de tycker det är roligt att lyssna på musik. Den övervägande delen av elevernas 

musikaktiviteter som sker utanför skolan äger rum i hemmet, även här är den främst 

förekommande aktiviteten dans. Cindy säger att: 

Det är roligt för att man får dansa! 

Caroline förklarar: 

Det är kul att spela musik utomhus, men det är även roligt att lyssna på det 

inomhus. 

När eleverna beskriver vad de har för musikaktiviteter hemma, berättar de att den främst 

förekommande aktiviteten är att sjunga i kombination med att dansa. Dina säger: 

Jag brukar hitta på egna danser till låtar och sjunga medan jag dansar. 

Medans Dennis berättar att: 

Jag tycker om att lyssna på musik i bilen och hemma så att de hörs ut till 

trädgården. Då brukar vi hoppa studsmatta och kasta frisbee. 

När eleverna tänkt en stund kom det fram att flertalet av dem äger egna instrument, dessutom 

besitter de kunskaper inom musicerandet av instrumentet. Det instrument som främst 

framkom var ett keyboard. Adam säger att: 

Jag har en keyboard hemma i källaren vid mitt pingisbord. 

Anna säger: 

Jag har också en keyboard som mamma brukar spela på. Jag har en gitarr också 

och en blockflöjt. Jag kan nästan spela halva ”Du är elektrisk” med Marcus och 

Martinus. 

Elevernas lärande av musikaktiviteterna på fritidshemmet 

Nedan följer samtliga elevers reflektioner över vad de anser att de lär sig under de 

musikaktiviteter som fritidshemmet har att erbjuda. 

 Eleverna i grupperna B och C berättar att när de lyssnar på ny musik lär de sig nya 

låtar. Bill säger: 

Jag lär mig att lyssna på musik och att sjunga på riktigt! 

Bella berättar: 

Jag lär mig nya låtar och att sjunga. 
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Två av eleverna i grupp C berättade mer noggrant, Cindy säger: 

Vi lär oss att sjunga och dansa. Vi lär oss också texter till låtarna, melodier och 

takterna. 

Caroline fortsätter: 

Vi lär oss nya låtar, nya ord och ibland nya språk. 

Eleverna upplever att de lär sig både grundläggande kunskaper som att sjunga samt att de lär 

sig texter och nya låtar. Vissa elever definierar de områden där de lär sig mer specifikt. De 

uttrycker att de lär sig nya ord, språk, melodier samt olika takter som låtarna är uppbyggda på. 

Elevernas upplevelser av lärarnas medverkan i musikaktiviteter 

Vidare beskriver eleverna hur de upplever när en lärare är med på musikaktiviteterna. 

Eleverna berättar att det blir pinsamt när en lärare är med och känner sig uttittade. Andra 

förklarar att de tycker det är pinsamt och att läraren bara sätter på och stänger av musiken. 

Bella säger: 

Det är läskigt men roligt när en lärare är med och ibland blir jag lite nervös. 

Medan en annan elev, Bill berättar: 

Det är roligt när lärarna är med, även när de är ute på rasten. Det kan vara tråkigt 

när läraren stänger av eller byter låt. 

En annan elev, Daniella säger: 

En lärare sätter bara på musiken. 

Eleverna upplever att läraren är den som startar och stänger av musiken, när musiken väl 

spelas upplever de att det kan bli en pinsam situation som leder till nervositet om läraren står 

bredvid för länge. Dock berättar eleverna att det även kan vara roligt när läraren är med.  
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DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där diskussionen behandlar elevernas 

upplevelser kring musik i fritidshemmet, kopplat till de tre frågeställningarna som 

presenterades i början av studien. Vidare behandlas även studiens metod i en 

metoddiskussion. Slutligen redogörs de didaktiska konsekvenserna. 

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion diskuteras resultatet av den genomförda studien och vidare sätts detta i 

relation till forskning som tidigare hänvisats till. Våra egna reflektioner och tankar kring 

musik i fritidshemmet kommer även behandlas i denna del av studien. 

Musikaktiviteter på fritidshemmet 

Det som framgår i resultatet är att de musikaktiviteter som förekommer i fritidshemmet är få. 

Främst förekommande är att lärarna kopplar en surfplatta till en högtalare som i sin tur rullas 

ut på skolgården. Detta ger eleverna möjligheten att dansa och sjunga tillsammans med sina 

vänner som i sin tur utvecklar deras sociala färdigheter samt musiska färdigheter. En 

informant uttryckte sig specifikt om lärarens medverkan i musiken och förklarade att en lärare 

bara startar musiken. Vidare beskriver eleverna att de musikaktiviteter som förekommer på 

fritidshemmet varken är ledda av lärare eller är variationsrika, samtidigt som en annan 

informant uttryckte sig specifikt om att material för användandet av musik saknades. 

 En annan aktivitet som förekom var att eleverna fick framträda med mikrofoner till 

valfri låt. Denna aktivitet är dock även den sammansvetsad med, samt beroende av surfplatta 

och högtalare. Levin (2014, s. 80) berättar att när eleverna använder olika sätt att uttrycka sig 

på, får de arbeta och komma i kontakt med både musiken samt och de övriga estetiska 

ämnena. På detta vis erhåller eleverna nya, samt mer nyanserade sätt att uttrycka sig på, samt 

att de lär sig använda tidigare kunskaper i andra sammanhang. Detta kan generera en fördel 

för eleverna i framtida sociala sammanhang, exempelvis när de ska tala inför större grupper. 

 Genom att integrera estetik i verksamheten kan elever få möjlighet att upptäcka den 

estetiska uttrycksform de bäst identifierar sig med, vilket leder till att de utvecklar sättet att 

uttrycka sig på (Levin 2014, s. 80). Får eleverna dessutom respons, inte bara av den slutgiltiga 

produkten utan även processen, kan man stärka deras självförtroende vilket genererar att de 

vågar testa andra tekniker och uttryckssätt som i sin tur leder till utveckling (Levin 2014, s. 

89). Det estetiska lärandet ger möjlighet till frihet att själv bearbeta de tankar och känslor de 

förfogar över (Karlsson Häikiö 2014, s. 104). Eleverna kan på en mer avancerad nivå förstå 

vad det är de lär sig om de blir medvetna om det samband som skapas mellan olika delar inom 

lärandet. Genom reflektion blir den metakognitiva processen en viktig funktion i lärandet som 

genererar ett djup inom kunskapsområdet (Karlsson Häikiö 2014, ss. 104-105). 

Musikens betydelse för eleverna 

Under gruppintervjuerna uttryckte informanterna en medvetenhet om vad de lär sig av musik 

inom fritidshemmet. De berättade att de lär sig nya låtar, det vill säga texter och melodier. 

Människor utvecklar sina musikaliska kunskaper vid varje tillfälle musik lyssnas på, men 

framför allt när vi sjunger eller musicerar. Anledningen till denna upptagning av musikaliska 
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kunskaper beror på att inlärningen av musik sker på ett liknande vis som modersmåls 

inlärning sker. På samma sätt som människor utvecklar sitt ordförråd utvecklas även vårt 

förråd av musik. Denna intuitiva kunskap gör att vi känner igen oss i olika musikstycken och 

med rätt sorts undervisning får vi möjlighet att utveckla dessa, på samma sätt som vi utvecklar 

vårt språk (Kempe & West 2010, ss. 52-53). Det framkom även att vissa informanter var 

medvetna om att även taktkänslan samt kunskaper om varierande taktarter utvecklas. Att 

medvetenheten om dessa kunskapers utvecklande faktorer finns hos eleverna, lägger en grund 

som lärarna inom fritidshemmet kan ta tillvara på. Utvecklingen sker intuitivt och därmed 

kräver det inte en större ansträngning från lärarens håll för att utveckla elevernas musikaliska 

kunskaper. 

 Informanterna uttrycker även att de kommer i kontakt med musiken utanför 

skoldagen, där övervägande delen av elevernas musikaktiviteter sker i hemmet. Den aktivitet 

som förekommer främst är lyssnande av musik i kombination med att dans och sång. 

Informanterna berättar även att de ibland lyssnar på extra hög volym för att kunna höra 

musiken utomhus när de leker och hoppar studsmatta. 

 Det framkom även i resultatet att majoriteten av eleverna ägde egna instrument, varpå 

vissa elever hade kunskaper inom musicerandet. Informanterna uttryckte en entusiasm när de 

talade om de instrument de hade hemma. Samtidigt nämnde inte eleverna att de saknade något 

eller att de ville ändra på något som relaterar till musik i fritidshemmet. En elev berättade 

dock att den hade velat ha en fröken som hade kunskaper inom musicerande av ett instrument. 

Fritidshemmets pedagogik är uppbyggt av ett arbetssätt som är grupporienterat, vilket betyder 

att relationerna mellan elever samt elever och lärare agerar viktiga verktyg i arbetet. Samtidigt 

är de väsentliga inslagen i verksamheten skapande arbete, lek och rörelse. Lärarens uppdrag 

har sin utgångpunkt i att uppmärksamma och ta tillvara på elevers intressen, samt att de även 

bör skapa situationer där eleverna utmanas i sitt individuella lärande (Skolverket 2014, s. 14). 

Metoddiskussion 

Valet av metod som legat som grund för studien är kvalitativ metod med inspiration från 

fenomenologin. Till en början användes fenomenologin endast som teoretisk ram. Medan vi 

fördjupade oss inom fenomenologin och vad den innebar, upptäckte vi att den även innehöll 

en analysmetod som vi ansåg var fördelaktig att använda i vår analys. Vi valde metoden då vi 

ansåg att det va ett lämpligt sätt för oss att kunna undersöka upplevelser kring ett fenomen. 

Datainsamlingsverktyget som valdes är kvalitativ gruppintervju. En förmån med att använda 

sig av kvalitativ intervju är att det går att justera frågorna efter samtalets kvaliteter och 

egenskaper. På detta vis skapas möjligheten att få ut mer av intervjun, vilket även kan 

generera svar som annars inte visat sig (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38).Vi valde 

gruppintervjuer för att det gick att genomföra under en kortare tidsperiod, vilket resulterade i 

att mer tid kunde läggas undan för analysering samt transkribering av data som samlats in. Tid 

lades även undan för övrigt bearbetande av studien. Vi valde även att använda ljudupptagning 

som ett kompletterande redskap i syfte att få med väsentliga delar som annars riskerade att 

missas under gruppintervjuerna. Användandet av ljudupptagning stärker även tillförlitligheten 

i arbetet då vi under flertalet tillfällen kunnat gå tillbaka i samtalen när transkriberingen inte 

räckt till. 
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 Innan vi gick ut för att genomföra intervjun läste vi litteratur med information 

angående problematik som kan uppstå när man genomför gruppintervjuer. Den främsta 

utmaningen visade sig ligga i att skapa en gemenskap i gruppen. Trost (2010, s. 47) beskriver 

att det största problemet för intervjuaren som infinner sig i användandet av gruppintervjuer, är 

att åstadkomma en känsla av gemenskap. Samtidigt ska intervjuaren se till att samtliga i 

gruppen ska få komma till tals. Den av oss som styrde gruppintervjuerna hade sedan tidigare 

kontakt med informanterna genom tidigare VFU-perioder. Detta var ett taktiskt drag från vår 

sida för att skapa just den gemenskapen vi var ute efter men även för att vi avsåg att skapa en 

trygghet hos informanterna. 

 En fördel med att använda sig av gruppintervjuer var att vi strategiskt kunde 

konstruera grupperna, vilket ledde till att möjligheten fanns att placera mer kommunikativa 

elever i en grupp med mindre kommunikativa elever. Det finns dock en nackdel även här vad 

gäller de mer pratsamma informanterna i gruppen och att de kan ta över samtalet i intervjun. 

Risken är då att dessa elever överröstar de andra i gruppen vilket leder till att de inte kan 

komma till tals (Trost 2010, s. 46). Detta är något som inträffade vid två tillfällen under två 

olika intervjuer. För att förhindra att detta skulle påverka resterande informanter i gruppen, 

var vi noga med att under samtalens gång påminna om att allas röster skulle få bli hörda. Med 

tanke på att den första intervjugruppen innehöll flest informanter, fick vi in mer data under 

denna intervju i jämförelse med de resterande grupperna. Under den andra gruppintervjun var 

det färre informanter som deltog då många gått hem för dagen. Detta gav oss en större 

utmaning att få fram den data vi behövde, vilket genererade att vi var tvungna att vara ännu 

mer preciserade i frågeställandet. Vikt lades därför på att samtliga informanters åsikter och 

synpunkter skulle få framkomma. I den andra, tredje samt fjärde gruppen fick vi be 

informanterna att utveckla sina svar då dessa grupper innehöll färre informanter. 

 Mellan gruppintervjuerna märkte vi att de informanter som inte hade möjlighet att 

medverka då de gått hem, var de som strategiskt placerats in i grupperna för att de under 

VFU-perioder upplevts som mer kommunikativa elever. Hade vi infunnit oss på VFU- platsen 

tidigare på dagen då skolverksamheten pågick, hade dessa elever kunnat vara med och gett 

oss mer data. En annan nackdel med att använda sig av gruppintervjuer var att tiden som var 

utsatt till intervjuerna inte räckte till, då en del informanter gick hem tidigare än vad vi 

förutspådde. Hade vi genomfört en pilotstudie innan gruppintervjuerna utfördes hade vi fått en 

bredare uppfattning kring huruvida intervjuerna var möjliga att genomföra inom den tidsram 

som fanns. 

När gruppintervjuerna var gjorda skulle all data från ljudupptagningarna analyseras enligt 

Giorgis fenomenologiska analysmetod där somliga steg krävde transkribering. Vi lyssnade på 

inspelningarna och följde metoden för att analysera framtagen data på bästa sätt. Detta 

genererade en klar bild över essensen i de upplevelser som informanterna beskrivit genom 

sina svar. 

 Först granskades den data vi erhållit genom ljudupptagningarna för att få en överblick 

av essensen i frågorna. Vidare lyssnade vi ännu en gång på ljudupptagningarna och 

antecknade de svar som var relevanta för studiens frågor, som sedan sattes i relation till 

varandra för att skapa en röd tråd. Sedan sammanlänkade vi svaren och skrev en redogörelse 

som vidare genererade en grundlig analys av det som framkommit. Denna metod genererade 
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att vi lättare kunde plocka ut de väsentliga delarna i innehållet, alltså essensen vilket även är 

vad fenomenologin syftar till. I den fenomenologiska analysmetoden finns det sex steg. Vi 

valde att använda oss av fem av dessa steg då det sjätte steget innebar att man skulle gå 

tillbaka till informanterna för att få en bekräftelse på att det som framkommit stämmer 

överens med vad de uttryckt. Detta valde vi att inte genomföra då tiden inte fanns till att 

återkomma till informanterna. 

Didaktiska konsekvenser 

Musikens betydelse för lärandet måste synliggöras för samtliga lärare som är verksamma 

inom fritidshemmet. Det är en stor fördel om lärarna har en kännedom kring estetiska 

lärprocesser och dess påverkan på elevernas individuella utveckling. Samtidigt är det 

förmånligt om de besitter en vilja att fördjupa sina kunskaper inom samtliga ämnen som 

fritidshemmet har i uppdrag att komplettera efter skoldagen, som i detta fall ämnet musik. 

Besitter läraren en bred kunskap inom musik samt att den exempelvis lär sig spela ett 

instrument, finns chansen att musiken tar större plats i verksamheten. Utvecklas det egna 

musikintresset samt förmågan att kunna spela ett instrument, ökar chansen att använda dessa 

kunskaper i fritidshemmets verksamhet. Lärarens självförtroende stärks och chansen ökar att 

våga leda en samling och samtidigt musicera. Visar läraren ett starkt självförtroende och 

besitter bredare kunskaper om musik och dess användning i fritidshemmet, finns chansen att 

även eleverna känner en större säkerhet samt engagemang. Det gynnar både lärare och elever 

om läraren stärker sin ledarroll vad gäller musik i fritidshemmet. 

Något vi la märke till i gruppintervjuerna är den entusiasm informanterna uttryckte när de 

talade om de instrumenten de äger. Detta finner vi intressant då de varken nämnde att de 

saknade något eller att de ville ändra på något i den musikverksamhet som förekommer i 

fritidshemmet. Om eleverna själva musicerar hemma och är i kontakt med musik ofta, besitter 

de ett visst intresse av musik, vilket i sin tur kunnat generera att de vill ha mer musik i 

fritidshemmet. Om fritidshemmet engagerar sig mer inom musikens värld, kanske eleverna 

även visar ett större engagemang för musik i verksamheten. Ser eleverna inte musiken i 

verksamheten kan det vara svårt att föreställa sig de möjligheter som faktiskt finns. Som 

tidigare nämnt berättade en informant att den hade velat ha en lärare på fritidshemmet som 

besitter kunskaper inom musicerande av ett instrument. Skulle fritidshemmet införskaffa 

instrument, alternativt skapa egna, finns en chans att samma entusiasm och engagemang kan 

infinna sig hos både lärare och elever som är verksamma inom fritidshemmet. Samtidigt 

behöver inte musikmaterialet vara särskilt påkostat då man på samma sätt som man skapar 

inom bild kan skapa instrument med enkla hushållsartiklar. 

En viktig beståndsdel som påverkar användandet av musik i fritidshemmet är den osäkerhet 

lärarna kan känna kring hur uppbyggnaden av musikaktiviteter i fritidshemmet kan se ut. 

Detta kan innebära att gå utanför deras trygghetszon, vilket betyder att denna osäkerhet 

behöver förebyggas. En annan faktor är även att tiden inte räcker till för att genomföra de 

aktiviteter de har i syfte att göra, även att lärarna inte stimuleras med nya idéer till att skapa 

aktiviteter.  

 Då det framkom i studien att aktiviteterna främst sker utomhus, anser vi att detta går 
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att utveckla. Fritidshemmet bör utnyttja fördelarna musiken för med sig och därigenom 

utveckla fler aktiviteter med eleverna. Musiken är ett ämne som lärarna inom fritidshemmet 

kan ta tillvara på både inomhus samt utomhus. Förslag på aktiviteter utomhus är exempelvis 

musiklekar där eleverna ständigt får möjlighet att stimulera exempelvis taktkänsla samt 

sociala förmågor. Ett annat förslag på en aktivitet är en musiklek där eleverna delas in i lag 

och läraren med hjälp av exempelvis instrument, sång eller surfplatta, framför en sång som 

eleverna sedan ska lista ut vilken det är. Med denna aktivitet stimuleras den instinktiva 

förmåga som tidigare nämnts, som möjliggör att människan efter endast ett fåtal sekunders 

lyssnande kan känna igen en låt. Eftersom elever lär på olika sätt kan musiken agera ett bra 

redskap för att engagera samtliga elever oavsett inlärningsförmåga. Elevernas intresse i musik 

bör gynnas och samtliga elever ska få möjligheten att lära sig musicera samt engagera sig 

inom ämnet musik.  
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BILAGA 1 

 

Intervjumanual 

 Berätta vad ni brukar ha för musikaktiviteter på fritids. 

- Vad tycker ni om de musikaktiviteterna?  

- Har ni några favoritmusikaktiviteter? 

 Brukar ni använda er av några redskap/saker när ni har musik på fritids? Exempelvis 

instrument, något att spela upp musiken med eller liknande material. 

 Berätta vad ni tycker om när en lärare är med i musikaktiviteterna? 

 Är det något ni tycker saknas på musiken i fritidshemmet?  

 Om ni fick bestämma, vilka musikaktiviteter skulle ni vilja ha på fritidshemmet? 

 Vad tycker ni om att göra för musikaktiviteter hemma? 

 Vad tror ni att ni lär er på musikaktiviteterna? 

  



 

 

 

BILAGA 2 

 
 

Informationsbrev                                                 Datum 

 

Till vårdnadshavare med barn på Fridas hage 
 

Hej! 

Vi heter Emelie Gollungberg och Tove Schönborg och studerar vår sjätte och sista termin till 

grundskollärare med inriktning mot fritidshem vid Högskolan i Borås.  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på elevernas syn på musik i fritidshemmet. Vi kommer att 

intervjua eleverna och spela in samtalen. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att 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. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

Ljudupptagningar kommer förstöras 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 blanketten som följer med denna information och därefter lämna till valfri 

fritidspedagog på skolan. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail eller 

mobilnummer. 

 

Emelie Gollungberg                                                        Tove Schönborg: 

Mobilnummer: xxxx                                                       Mobilnummer: xxxx 

Mail: xxxx                                                                       Mail: xxxx 

 

Med vänliga hälsningar 

 
  



 

 

 

BILAGA 3 

                                                    Lämnas senast 13 April! 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

Tag med och lämna i loggbok eller till fritidspedagog 
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 1                                           Namnförtydligande 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare 2                                           Namnförtydligande 
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