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Sammanfattning 

Jag har i denna studie undersökt hur fyra olika fritidspedagoger på olika sätt 

använder sig av musik i fritidshemmet. Jag har även undersökt vilka olika 

musikaktiviteter dessa pedagoger skulle vilja prova på eller införa i deras 

fritidshem. Jag har granskat litteratur kring musik i skolan samt läroplanens olika 

delar som relaterar till skolans musik. Dessa har jag sedan relaterat till resultatet 

av mina intervjuer. Metoden som jag har använt i min studie är intervjustudie och 

jag har genomfört dessa intervjuer på tre olika sätt. Den första intervjun 

genomfördes öga mot öga, den andra via telefon och den tredje och fjärde via e - 

mail. De pedagoger jag har intervjuat har presenterat olika former av musik som 

används i de olika fritidshemmen. Jag har förstått att musiken i fritidshemmet ofta 

är något som används i bakgrunden av olika lekar eller aktiviteter. Pedagogerna 

berättar om olika aktiviteter där musik finns med men inga aktiviteter där elever 

spelar eller utövar några instrument eller sjunger. Istället ger pedagogerna olika 

förslag på aktiviteter att använda i fritidshemmet som innebär att man utövar 

musik på olika sätt. 

Nyckelord: Läroplan, musik, fritidshemmet, intervjuer  
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Inledning 
När jag började fritidspedagogprogrammet hösten -07 så var jag inte så insatt i hur yrket 

såg ut och vad det innebär att vara fritidspedagog. Genom kurser om pedagogik och 

ledarskap har jag nu fått en större insikt i vad yrket innebär. Från början ville jag söka in 

på musiklärarutbildningen. Musik är mitt största intresse och det fanns då en rädsla för 

att musikintresset lätt skulle avta om jag i så fall skulle hålla på med musik hela dagarna.  

Istället blev det lärare med inriktning mot fritidshem som jag valde. Fritidshemmet har, 

som jag ser det en stor möjlighet till att använda sig av musik på många sätt.  

Jag har under min utbildningstid praktiserat vid några olika fritidshem. Min erfarenhet är 

att musik har utnyttjats väldigt lite när jag varit ute på praktik. Jag har undrat över varför 

det är så då jag anser att musik är viktigt för barn från tidig ålder och att musiken har 

mycket att erbjuda.  Musik är något som kan påverka många människor på olika sätt 

samtidigt som musik kan skapa olika sinnestämningar. Musiken kan också användas som 

metod för olika pedagogiska aktiviteter och skapa ett lugn samt arbetsro inom gruppen. 

Musik är också ett skapande ämne där eleverna får en möjlighet att fokusera och bygga 

upp något eget som de kan vara stolta över. Musiken kräver fokusering och 

koncentration, något som är viktigt att öva på för barn i lågstadiet eftersom att de ofta har 

så mycket spring i benen och inte vill sitta still och bara lyssna.  

Då jag mestadels hittat forskning som berör ämnet musik i förskolan/skolan har jag 

undrat över varför det inte finns så mycket forskning kring musik i fritidshemmet. Hur 

kommer det sig att forskningen inte berör fritidshemmets musikanvändande?  Det bästa 

sättet att visa detta var för mig att komma ut och själv ta reda på hur denna 

musikanvändning ser ut. 

Innan jag påbörjade denna undersökning så hade jag bilden av att musiken används 

väldigt lite på fritids. Som jag såg det så verkar intresset mycket större för att rita, klistra 

och klippa. Detta väckte tankar hos mig: varför används inte musiken i fritidshemmet? 

Varför är de så få som spelar instrument? Var finns intresset hos pedagogerna att 

använda musiken?  

Jag anser att ämnet musik i fritidshemmet är värt att studeras eftersom att jag dels finner 

ämnet intressant, dels att det inte är belyst i tidigare forskning dessutom är min erfarenhet 

att musiken har mycket att tillföra och skulle kunna användas mer inom fritidshemmet, 

både praktiskt och teoretiskt. Därför tänker jag i mitt examensarbete försöka ge en bild 

av hur musiken används i fritidshemmet. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musik används i fritidshemmet samt vilka 

möjligheter till musikanvändande som finns inom fritidshemmets ramar. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser musikanvändandet ut på fritids? 

 Vilka möjligheter ser pedagogerna? 

 

Litteraturgenomgång 

Vad säger läroplanen och styrdokument om musikens roll i 

fritidshemmet/skolan? 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) betonar att 

lärare inom skolan ska ”svara för att eleverna får pröva på olika arbetssätt och 

arbetsformer” (Skolverket, 2011: 16).  

Det är också viktigt att eleverna kan känna trygghet och kan ta hänsyn till andra samt 

visar respekt gällande samspel med andra elever. Eleverna bör också lära sig att utforska, 

lära och arbeta dels enskilt och dels i samspel med andra. 

 

Enligt läroplanen ska läraren hjälpa eleverna att vilja lyckas i sin utbildning, hjälpa 

eleverna att vilja lära sig saker samt hjälpa eleverna att skapa tillit till den egna förmågan.  

Läroplanen menar också att syftet med musikundervisningen är att hjälpa eleverna att 

utveckla en lyhördhet inom musiken samt tillsammans med andra framföra musik i olika 

former. Eleverna ska också, tillsammans med läraren hjälpas åt att bearbeta och skapa 

vägen fram till dessa olika musikformer. 

I läroplanen beskrivs också de olika mål som gäller årskurs 1-3, alltså den åldersgrupp 

som fritidshemmet arbetar mot. I dessa mål står det att eleverna ska få öva på samt prova 

på eget röst användande, unisonsång, kanon och växelsång samt sång i grupp. Eleverna 

ska också få chansen att prova på att imitera, använda olika rytmer samt toner med hjälp 

av något instrument. De bör också få prova på eget musikskapande, oftast i form av text 

och bild. Barnen bör också få prova på att gestalta sånger och texter med hjälp av ljud, 

rytmer och rörelser. 

”Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör 

det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och 

genom att lyssna till musik” (Skolverket, 2011: 101). 
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”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda 

röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika 

musikaliska former och sammanhang.” (Skolverket, 2011: 101). 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007) så påpekar 

de att fritidshemmet ska arbeta för att skapa en meningsfull fritid för barnen. Med 

meningsfull fritid menar de då att kunna komplettera skolan på ett sådant sätt att barnen 

lär sig andra saker än de lär sig i skolan, kunskaper som de kommer att ha nytta av i livet 

utanför skolan samt senare i livet. ”Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden 

som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och 

skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen 

och erfarenheter.” (Skolverket, 2007: 22f). ”Fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena 

för barn att lära sig respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av 

kompromisser.” (Skolverket, 2007: 23) Dessa tre färdigheter är viktiga att kunna hantera 

när man tillsammans i en grupp musicerar eftersom att det då gäller att man kan samsas 

och lyssna på varandra i gruppen. 

Musiken i skolan 
Anneli Hippinen (2011) beskriver i boken Fritidshemmet hur olika fritidspedagoger ser 

på sin yrkesroll. De flesta anser att de har en tvådelad yrkesroll, en i skolan och en i 

fritidshemmet. Hippinen menar på att de pedagoger som hon refererar till har olika sätt 

att se på hur deras roll i fritidshemmet är men samtliga pedagoger tar upp olika sätt att se 

på ordet samspel. Ett exempel som hon tar upp är det sociala samspelet som pedagogerna 

arbetar med, dels på gruppnivå och dels på individnivå. Fritidslärarna själva använder 

olika läromedel och metoder för att komma fram till ett fungerande samspel samt att de 

skapar olika lärande miljöer för barnens skapande av relationer och utveckling av sin 

egen identitet. Detta både på gruppnivå och individnivå.  

I boken Glädje, lek och musik skriver Karin Håkansson (2008) att musik är något som är 

bra för barns utveckling och det gäller som pedagog att våga visa att musik är någonting 

roligt och att du vill utveckla saker tillsammans med barnen. Om pedagogen vågar prova 

på saker så vågar i sin tur även barnen att prova på saker som de kanske inte gjort utan 

ditt stöd som pedagog.  

Vidare förklarar Håkansson också att musik är något skapande och att allt skapande är 

bra för barnens utveckling. ”När man arbetar med musik och annat skapande på ett 

medvetet och långsiktligt sätt så leder det barnets utveckling framåt” (Håkansson, 2008: 

5). Musiken hjälper barnet till bättre inlärning, det gör att barnen kan ha kontroll över sin 

kropp och sina egna rytmer. Musiken ger också barnen ett bättre självförtroende samt 

hjälper barnen att själva vilja utvecklas vidare. 

Mallo Vesterlund (2003) betonar den delade glädjen som vi upplever genom musik 

eftersom att vi då gör någonting tillsammans samt något som alla har glädje av. Hon 

menar också på att man lär sig och utvecklas när man har roligt. Det gäller som pedagog 

att våga tro på sig själv och prova på saker.  

Brit Paulsen (2010) nämner i boken Estetik i förskolan en slags inre motivation som 

behövs för att barnen ska känna att estetiska aktiviteter är roliga och intressanta. Till 
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exempel bygger leken i förskolan ofta på egen fri vilja att leka. ”Att barnet får sina 

estetiska behov tillfredställda bidrar alltså till att skapa personlig tillfredställelse hos 

barnet, utveckla dess personlighet, till att det uppfattar sig själv som skapande och med 

tro på sig själv som en som kan skapa.” (Paulsen, 2010: 64) 

 
I Anna Lindqvists (2010) avhandling Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck 

betonar hon att många lärare i ämnet dans använder sig av ordet uttryck. Ordet uttryck i 

sig syftar i detta fall till att gestalta olika tankar och idèer men också olika känslor som 

dyker upp. Dansen är också ett sätt att uttrycka sig utan att tala eller skriva.  

 

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2006) tar i boken Undervisning i teori och 

praktik - en introduktion i didaktik upp ämnet bildskapande. De menar att genom att 

gestalta något, till exempel genom bild och form så får eleverna en chans att visa sin 

förförståelse samt sina kunskaper. Vidare betonar Lindström och Pennlert att eleverna 

också, vid bildskapande får en chans att uttrycka sina känslor samt med hjälp av bilden 

ställa frågor. Genom bilderna skapar eleverna alltså ett eget sätt att uttrycka sina känslor. 

 

Lindström och Pennlert (2006) beskriver också mim och charader som en gestaltande 

metod.  ”Mim är helt enkelt kroppsspråk, ett sätt att uttrycka sig med kroppen. I 

mimövningar tränas elever att uttrycka sig utan ord. ” (Lindström & Pennlert, 2006: 66). 

De nämner också att charader är att använda hela sin kropp till att visa olika ord samt 

olika händelser. 

 

Manfred Scheid (2009) nämner i sin avhandling Musiken, skolan och livsprojektet att 

musik är något som skapas i grupp. Det kan vara individuellt men i skolan görs ofta 

arbetena i musik gruppvis där eleverna ska lära sig att samarbeta och lyssna till varandras 

åsikter. Genom musiken skapas en samhörighet och arbetsvilja inom en grupp. Med 

musiken lär sig eleverna samarbeta och samtidigt argumentera för sina åsikter, till 

exempel vad de vill spela och varför. ”Musik är kollektiv och det går inte att spela alla 

stämmor själv” (Scheid, 2009: 89). 

Scheid (2009) menar också att musiken är en slags motivation till att klara de övriga 

ämnena. Om det går dåligt i ett annat ämne så kan musiken vara ett sätt att motivera sig 

själv till att studera ett annat ämne eftersom att man vet att man får vända sig till musiken 

när man studerat klart för stunden.  

Tommy Strandberg (2007) beskriver i sin avhandling Varde ljud om skapande musik och 

hur man på ett aktivt sätt kan använda lyssnandet av musik för att främja olika typer av 

skapande. I skapandet ingår att iaktta, upptäcka, bearbeta, skapa och sätta samman ljud 

och mycket mer. Själva lyssnandet är relaterat till sång, spel och skapande samt att det 

utgör en förutsättning för dessa aktiviteter. Lyssnandet av musik kan framhäva många 

andra former av tänkande också. Till exempel kan musiken beskriva känslor, musiken 

kan betona vad låtarna försöker förmedla, vad texten handlar om, hur kompositören 

tänkte och mycket annat. Det aktiva lyssnandet för eleverna på fritiden skapar också en 

annan förutsättning i dag än vad som tidigare fanns. I och med att eleverna har ett eget, 

medvetet lyssnande på musik så omfattar det ett annat skapande i klassrummet än det 
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gjort tidigare, bland annat genom att eleverna kan höra skillnad eftersom de själva har 

valt att lyssna på musik på fritiden. ”Möjligen kan man också säga att elevernas 

erfarenheter från det ofta både aktiva och medvetna fritidslyssnandet på musik, kan ges 

andra betydelsekvaliteter i klassrummet.” (Strandberg, 2007: 125) 

 

Strandberg menar också att musikämnet kan gestalta och underlätta för många andra 

skolämnen i och med att musiken är en inspirationskälla. De ämnen han främst syftar på 

är bild och konst, drama/ teater, skrivna texter samt dans. Alla dessa ämnen relaterar till 

skapandets konst och kan alla kopplas till musikens rytmsektioner. Dessa ämnen kan 

också skapa en bild hos eleverna för hur eget skapande kan se ut, likaså motivation till 

eget skapande. Strandberg  ger också exempel på kopplingar mellan dessa ämnen. Han 

nämner bland annat att eleverna ska ha färdigheter att kunna se olika samband mellan 

ämnen för konstnärliga yttringar.  

 

Strandberg (2007) menar att musikens undervisning i skolsammanhang ska skapa en 

förutsättning för att eleverna ska bilda sig en egen uppfattning och egen förståelse för 

musik.  ”Skolans uppgift är att ge de kunskaper och färdigheter som kan hjälpa eleverna 

till medvetna musikaliska upplevelser.” (Strandberg, 2007: 133) Med det menar 

Strandberg att eleverna själva, med hjälp av lärare ska kunna skapa sig en egen 

uppfattning kring puls, rytm, dynamik och tempo i musikanvändandet. 

 

Samtala om musik 
Det är viktigt att samtala kring vad musiken ger till varje människa, att samtala kring 

vilka känslor som kommer upp inom en. Genom att argumentera för vad man tycker är 

bra eller mindre bra, kan man som individ skapa en förståelse och en respekt för vad 

andra tycker och tänker. 

 

I boken Att finna balanser betonar Lars - Åke Kernell (2002) att det är viktigt att lärare 

och pedagoger kan lyssna på elevers tankar och idèer. Vidare berättar han att tålamod 

och ödmjukhet är två viktiga aspekter för en pedagog. ”Vi ska sträva efter att lära känna 

barnen samt känna med dem” menar Kernell. Med andra ord att som pedagog kunna visa 

empati och en medmänsklig förståelse gentemot barnen. (Kernell, 2002: 115) 

 

Som pedagog är det viktigt att få eleverna att öppna upp sig för sina kompisar och få dem 

att våga visa vad de tycker och tänker.  Åsa Bergman (2009) visar i sin avhandling Växa 

upp med musiken – Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden, hur elever i 

högstadiet argumenterar för vad som är bra musik för dem. 

 

Åsa Bergman berättar vidare i sin avhandling om hur en intervju med högstadieelever 

kan se ut samt hur eleverna ser på musiken och vad de anser är bra med musiken. I 

intervjuerna får eleverna argumentera för vad de tycker är bra med olika låtar samt vad 

som är mindre bra.  Hon och en grupp elever diskuterar 80 tals musik, till exempel Sex 

pistols – Anarchy in the UK och Judas priest – Breaking the law.  

 

Bergman själv står som neutral i den intervjun och ger frågor till eleverna som syftar till 

att de ska beskriva hur de känner utan att påverkas av de andra i gruppen, tex : ”Åsa: Kan 
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ni säga vad det är som gör det här bra?” sedan får eleverna beskriva vad de anser är bra 

med låten och argumentera för sitt tänkande. Nedanför följer ett utdrag ur boken när de 

diskuterar Judas Priest: 

 

Jonathan: Det är ju egentligen en av deras sämre låtar. Men den är mest känd av 

någon anledning. 

Åsa: Vad gör den till en av de sämre? 

Kristoffer: Det är typ samma hela tiden. 

Jonathan: Men det måste inte vara något negativt egentligen. 

Kristoffer: Nä, nä. 

Jonathan: Den är lite för enkel. 

Åsa: Säg en låt av dem som är bra. 

Jonathan: jag vet inte det finns många. ”Hell bent for leather” 

    ( Bergman 2009: 82f) 

 

 

 

Bergman (2009) skriver också att barn och ungdomar tar till sig kunskaper kring musiken 

och dess användande på många olika sätt. Dessa sätt är inte alltid under pedagogiska 

aktiviteter i skolsammanhang. Alla elever har en egen ”ryggsäck” gällande musik och 

olika uppfattningar. Detta är något som pedagogerna i skolan måste ta hänsyn till. På så 

sätt kan eleverna utvecklas ännu mer och lättare skapa en egen uppfattning kring 

musiken och dess betydelse. 

 

 

Metod 
Datainsamlingsmetod 
Mitt arbete är en intervjustudie och jag har valt att arbeta efter en strukturerad 

intervjumetod. Den strukturerade intervjumetoden bygger enligt Bo Johansson och Per 

Olov Svedner (2010) på att man ställer samma frågor till alla deltagare. Själva 

frågeområdet och frågorna som den strukturerade intervjun bygger på är bestämda i 

förväg. Johansson & Svedner betonar också att ”svaren är vanligen öppna, även om det 

precis som i enkäten kan förekomma frågor med fasta svarsalternativ, t ex 

bakgrundsfrågor.” (Johansson och Svedner, 2010, 31) Mats Alvesson (2011) berättar i 

sin bok Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet om något som han kallar för 

en hög grad av struktur. Med den höga graden av strukturerad intervjuform kan man 

lättare sortera, dra paralleller mellan olika intervjuer samt analysera sina resultat mellan 

varandra.  

 

I och med att jag valt strukturerad intervju har jag använt samma frågor till alla 

pedagoger som ingår i min studie. Jag valde strukturerad intervju för att enkelt kunna 

jämföra svaren i de olika intervjuerna och göra det enklare för mig att tolka och jämföra 

de olika svaren. Jag använde mig enbart av öppna frågor i mina intervjuer, (se bilaga 1). 

Detta för att kunna få varierade samt argumenterande svar från pedagogerna. En av 
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intervjuerna genomfördes som en telefonintervju eftersom att det var svårt för mig att ta 

mig till skolan där en av pedagogerna arbetar.    

 

I boken Observation och intervju i förskolan berättar Gunvor Lökken att telefonintervju 

är en indirekt intervjumetod. Metoden är indirekt eftersom man använder sig av ett 

hjälpmedel (telefonen). Lökken menar också att intervjumetoden är indirekt eftersom 

man vid telefonintervjuer saknar öga mot öga kontakt. Metoden är också indirekt 

eftersom att det blir svårare att tolka och analysera informationen som man har fått fram. 

Lökken menar också att telefonintervju är en bra metod vid sådana tillfällen ”där 

personliga känslor inte är av någon särskilt stor vikt”. ( Lökken, O`Gorman, Kjelstadli, 

Flöjstad och Söbstad, 1995: 69) 

 

Den strukturerade intervjun är en av två intervjumetoder som Johansson och Svedner 

(2010) berättar om i sin bok Examensarbetet i lärarutbildningen. Den andra 

intervjumetoden kallar de för den kvalitativa intervjun. I den kvalitativa intervjun så är 

endast frågeområdet bestämt i förväg medan själva frågorna kan variera från intervju till 

intervju. Syftet med denna typ av intervju är oftast att få fram så mycket svar på frågorna 

som möjligt från den intervjuade. 

 

I boken Vetenskapsteori och metoder för lärare - en introduktion skriver Christer 

Stensmo (2002) om att människan har flera olika sätt att kommunicera på samt att dessa 

kan utföras på flera olika sätt. Med dessa olika kommunikationssätt menas kroppsspråk, 

bild och formspråk, musik och dans. Dessa former av språk kallar han för 

humanvetenskapens arbetsmaterial. Med detta menas att alla former av mänskliga 

handlingar kan betraktas som en text och kan därför bli föremål för vetenskapliga studier.  

Stensmo berättar också om något som han kallar för deskriptiva frågor, något som kan 

vara nyttigt att tänka på vid till exempel intervjustudier.  Dessa fem frågor är: Var? När? 

Hur? Vad? Vem/Vilka?  När jag formulerade mina frågeställningar till intervjuerna så 

använde jag dessa fem frågor som grund vid formulerandet. 

 

Etiska överväganden 

Stensmo (2002) beskriver också forskningsetik och vad man som informationssökande 

bör tänka på vid genomförandet av studien. Det första han tar upp är information och att 

man som forskare ska informera de deltagande i studien om deras uppgift, vilka villkor 

som finns samt att deras deltagande alltid är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande ifall de av någon orsak vill det. Det andra han tar upp är samtycke och att 

forskaren ska hämta de deltagandes samtycke till att vara med. Om den deltagande är 

yngre än 16 år så ska samtycke också ges av förälder eller vårdnadshavare. De 

deltagande får heller inte utsättas för någon som helst form av påtryckning eller ofrivillig 

påverkan. Det tredje som Stensmo tar upp är konfidentialitet och med det menas att 

personers identitet ska skyddas och det ska vara helt omöjligt för utomstående att komma 

åt uppgifterna. Det fjärde som Stensmo tar upp är nyttjande. Det innebär att de uppgifter 

som samlas in och används i studien inte får användas eller utlånas för kommersiella 

bruk. Dessa uppgifter får heller inte användas för beslut eller åtgärder som på något sätt 

påverkar den personen (Stensmo, 2002: 26f). 
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Johansson och Svedner (2010: 32) menar att man ska ” avtala tid för intervjun och tala 

om ungefär hur länge den beräknas pågå och fråga om den intervjuade kan avvara den 

tiden.”  

 

Samtliga pedagoger som har medverkat i intervjuerna är över sexton år och har själva 

kunnat bestämma att de vill medverka i min intervjustudie. Ingen av pedagogerna har 

heller blivit påtvingade att vara med i studien samt att jag inte heller har pressat någon av 

dem till att svara på ett visst sätt eller liknande.  De pedagoger som ingår i studien 

omkontaktades via telefon samt via mail. På så sätt har pedagogerna också informerats 

om studiens syfte samt fått pedagogernas samtycke till att använda deras svar i min 

uppsats. När det gäller konfidentialitet och övrig personal så är det inga namn som nämns 

i min studie samt att det heller inte på annat sätt går att identifiera vem personen i fråga 

är eftersom att personerna i min studie endast benämns: pedagog 1, 2, 3 och 4, samt 

elever och vid något enskilt tillfälle övrig personal. Jag nämner heller inga namn på de 

skolor där pedagogerna arbetar.  När det gäller nyttjande så berättade jag för samtliga 

pedagoger vad intervjuresultaten skulle användas till samt att jag muntligt garanterade 

dessa att deras svar inte kommer att användas i något annat bruk än i mitt examensarbete.  

 

Urval 
Jag har valt att intervjuat fyra pedagoger, två av dessa arbetar på samma fritidshem. De 

arbetar dock på skilda avdelningar, en för de yngre och en för de äldre barnen. Den 

pedagog som arbetar med de yngre barnen erbjöd sig att hjälpa mig att hitta en fjärde 

person att genomföra mina intervjuer med. Det är anledningen till att jag har valt att 

använda mig av två pedagoger som arbetar på samma ställe. Samtliga pedagoger arbetar 

som fritidspedagoger och alla fyra pedagoger är i ungefär samma ålder, mellan 30 och 40 

år. 

 

Den första pedagogen som jag intervjuade har jag haft som handledare när jag, under min 

utbildning varit ute på praktik. I och med att jag träffat denna pedagog tidigare så var 

nervositeten för intervjun med denne inte lika stor som med de andra pedagogerna. Jag 

kunde istället koppla av i mitt sätt att ställa frågorna på.  Jag kontaktade henne via mail 

och frågade om hon skulle kunna tänka sig att vara med på en intervju gällande 

musikanvändandet i fritidshemmet. Den andra pedagogen som jag intervjuade arbetar på 

ett fritidshem där jag tidigare har arbetat extra som pedagog. Jag kontaktade henne via 

telefon för att höra om hon skulle kunna tänka sig att svara på några frågor gällande 

musik i fritidshemmet. I ett mail skrev också denne pedagog och frågade ifall jag 

behövde fler pedagoger att intervjua till min studie. På så sätt fick jag tag i den tredje 

personen att intervjua. Den tredje pedagogen kontaktade jag också via telefon. I samtalet 

förklarade jag hur jag fått tag i hennes telefonnummer, vem jag är samt vad mitt ärende 

var. Via denna pedagog fick jag även tag i den fjärde personen som jag har intervjuat. 

Pedagog 4 kontaktade jag via telefon. Precis som med den tredje pedagogen så förklarade 

jag hur jag fått tag i dennes telefonnummer, vem jag är samt att jag undrade om han ville 

ställa upp som informant i mitt examensarbete. 
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Genomförande 

Intervjuerna 
Nedan följer en presentation kring hur jag gick till väga när jag genomförde mina 

intervjuer. Här motiveras också olika val som jag gjort vid mina intervjutillfällen. 

 
Innan dessa intervjutillfällen skrev jag ihop några frågeställningar som jag tyckte var 

intressanta att ta reda på och skickade sedan in dessa till min handledare på universitetet. 

Därefter fick jag feedback på frågorna, kring hur de var formulerade samt hur jag kunde 

göra för att göra frågorna ännu mera konkreta till intervjun. Därefter mailade jag över 

mina intervjufrågor till pedagogen så att hon skulle få tid att tänka över svaren till 

intervjutillfället. Jag beräknade att den första intervjun skulle ta ungefär en timme 

eftersom jag visste att pedagog 1 är duktig på att prata och att hon gärna vill förklara sig 

så ingående som möjligt. Intervjun innehöll åtta frågor som inte innehöll följdfrågor och 

därför ansåg jag att en timme skulle vara lämplig tid för intervjun. 

 

Intervju 1 
Den första intervjun gick till så att jag ställde mina frågor och pedagog 1 svarade på 

frågorna. Samtidigt antecknade svaren i mitt kollegieblock. Jag ställde åtta frågor som 

svarades på i den ordning jag ställde dem.  Av någon anledning så hade hon inte hunnit 

titta på frågorna innan intervjutillfället. I och med det så gav jag henne tid att tänka efter 

och fundera kring sina svar under intervjuns gång istället. Under intervjuns gång så 

ställde jag även muntliga följdfrågor. Dessa frågor var inte antecknade i förväg. Jag valde 

att ställa några följdfrågor för att hjälpa pedagogen att förstå om något var oklart i min 

frågeformulering. Eftersom att pedagog 1 inte hade hunnit förebereda sina svar inför 

intervjun så tog den första intervjun ungefär 1,5 timme att genomföra. Vid det första 

intervjutillfället fick jag fram många varierade och nyttiga svar till min undersökning. 

 

Intervju 2 
Den andra intervjun gjorde jag via telefon samt att svaren även mailades över till mig 

dagen efter. Att intervjun gjordes via telefon var för att det för mig kändes smidigt 

eftersom att jag vid det tillfället inte hade någon möjlighet att ta mig ut till skolan där 

denne pedagog arbetar. Här bör också poängteras att denne pedagog arbetar på en skola 

som ligger cirka två mil utanför en stad i Norrland och eftersom att det väldigt sällan går 

bussar dit, samt att jag vid intervjutillfället inte hade tillgång till någon bil så var det inte 

möjligt för mig att ta mig till skolan där denne pedagog arbetar. Jag kontaktade sedan 

henne för att höra om hon skulle kunna tänka sig att svara på några frågor gällande musik 

i fritidshemmet. I samtalet kom vi överens om att jag skulle maila mina intervjufrågor till 

henne så att hon skulle få lite tid på sig att förbereda svaren till den riktiga 

telefonintervjun som vi bestämt skulle ske dagen därpå.  I slutet av samtalet kom vi också 

överens om att hon skulle skriva ner svaren från intervjun och maila över dem till mig 

efter genomförandet av intervjun. Anledningen till det var att hon menade på att man lätt 

glömmer bort delar av genomtänkta svar när dessa sker muntligt. Telefonintervjun tog 

ungefär 15 minuter att genomföra. På denna kvart hann jag ställa mina åtta frågor samt 

anteckna delar stora delar av de svar som hon gav mig. De svar som jag fick fram vid det 

andra intervjutillfället var på många sätt lika svaren från den första intervjun. Samtidigt 
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så kom det upp nya svar som inte fanns med i den första intervjun. I och med detta så blir 

det enklare för mig att kunna dra paralleller och jämförelser samt slutsatser av resultatet i 

mina intervjuer.  

 

Intervju 3 
Intervju nummer tre gick till så att jag ringde till henne och under samtalets gång så kom 

vi fram till att det bästa för båda parter skulle vara att genomföra intervjun via mail. I 

samtalet fick jag även frågan om jag behövde fler pedagoger till min intervjustudie, 

vilket jag behövde. Vi kom också överens om att pedagogen skulle vidarebefordra mina 

frågeställningar till en av hennes kollegor samt att jag skulle få dennes telefonnummer i 

henne svarsmail. När vi avslutat samtalet så mailade jag över mina frågeställningar till 

henne. Därefter skickade hon tillbaka svaren via mail. Svaren på mina intervjufrågor gav, 

liksom de tidigare intervjuerna både nya resultat men också liknande resultat från de två 

tidigare intervjuerna. 

 

Intervju 4 
Den sista intervjun gick till så att jag ringde till pedagogen och berättade att det var mina 

frågeställningar som han fått via en kollega. I samtalet kom vi fram till att vi skulle sköta 

hela intervjun genom att hålla mailkontakt med varandra. Detta eftersom att det fungerat 

bra vid de tidigare tillfällena samt att mailkontakt var det smidigaste och bästa sättet för 

båda parter. När jag fått pedagogens svarsmail så skrev han också att jag skulle maila och 

fråga honom om någonting i svaren var oklart så att han, i så fall kunde försöka förklara 

den delen mer specifikt. I och med att den fjärde pedagogen arbetar på en avdelning för 

lite äldre barn så fick jag fram nya synpunkter på hur musiken i fritidshemmet används.  

 
Dataanalysmetod 
När jag sedan samlat in mitt intervjumaterial så var de svar jag fått från pedagogerna 

uppdelat i olika dokument på min dator. I och med det så kunde jag gå in i varje 

pedagogs svarsdokument och se, vad svarade han/hon på denna fråga, och sedan jämföra 

med vad en annan pedagog hade svarat i ett annat dokument. I dokumenten var svaren 

uppskrivna efter varje fråga. På så vis kunde jag i efterhand avgöra vilket svar som hör 

till vilken fråga. 

 

Resultatredovisning  
Det man som läsare bör tänka på när man läser min resultatredovisning är att det finns 

många fritidshem i varje kommun och att jag har genomfört mina intervjuer på tre av 

dessa. På andra skolor arbetar fritidspedagoger säkert på många andra sätt än de jag har 

redovisat här. Mina resultat speglar alltså musikanvändandet på tre specifika fritidshem 

men säger mindre om hur det ser ut generellt. 

Jag har valt att inte ta med något från de två sista frågeställningarna som jag använde mig 

av under mina intervjuer. Detta eftersom att de inte är av stor betydelse för denna 

undersökning. 
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I resultatredovisningen har jag valt att kalla informanterna för pedagog 1, pedagog 2, 

pedagog 3 samt pedagog 4. Detta för att göra det lättare för läsaren att veta vem som har 

sagt vad samt att varje pedagog kan förbli anonym. Pedagog 1, 2 och 3 är kvinnor och 

pedagog 4 är man. Att jag tar upp att det är tre kvinnor och en man som har intervjuats 

har ingen egentlig betydelse för texten. Jag tar med detta för att läsarna ska få en bild av 

vem som har sagt vad.  

Utifrån mina intervjuer har jag kartlagt vilka former av musikanvändande som 

förekommer vid de fritidshem där pedagogerna är yrkesverksamma. Här har jag även valt 

att ta med några av mina intervjufrågeställningar,(för att se övriga frågor se bilaga 1) Den 

fråga som var mest central för att ta reda på hur musiken i fritidshemmet ser ut var: 

 Vilken form av musikverksamhet finns på ert fritids? 

 

Följande tio former av musikanvändande fanns det på fritidshemmen: 

 

Dans – det mest populära bland eleverna? 
Den populäraste formen av musikanvändning på fritidshemmen är dans och liknande sätt 

att uttrycka sig, då med hjälp av musik i bakgrunden. 

Pedagog 1 berättar att på hennes fritidshem så brukar barnen tillsammans, i små grupper 

öva in olika steg och rörelser till en låt som någon i gruppen valt. Sedan när de anser att 

de har övat klart så bjuder de in de andra i fritidsgruppen så att de får kolla på 

dansuppvisningen.  

Pedagog 2 berättar att eleverna brukar anordna små discon där de själva väljer musik och 

dansar till.  

Pedagog 3 berättar att ”eleverna brukar hålla i små musikshower där de dansar till 

musik, showerna är ofta en egen variant till en musikshow som barnen sett på tv och 

blivit inspirerade av”. 

Favoritlåtar   
Pedagog 2 berättar att eleverna under fritidstiden brukar få ta med sig musik hemifrån 

som de tillsammans lyssnar på och berättar för varandra varför de tycker att just den låten 

är bra.  

Pedagog 4 berättar att de på hennes fritids brukar lyssna på musik via cd-spelare, radio 

samt via datorer. På så sätt kan pedagogerna uppmärksamma elevernas favoritlåtar. 

Genom att pedagogerna uppmärksammar elevernas favoritlåtar så kan de använda dessa 

låtar i andra aktiviteter och på så sätt skapa en bättre koncentration i gruppen, samt ett 

bättre fokus på uppgiften de ska göra eftersom eleverna gillar musiken de lyssnar på. 
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Scenen är din 
Pedagog 1 berättar att de på hennes skola en gång per år brukar ha något som de 

kallar för Scenen är din. Förberedelsen av scenen är din är att lärare och elever 

fäller ner scenen som de har i gymnastiksalen och sedan ställer upp stolar som är 

vända mot scenen. På så sätt skapar de en scen-publik känsla. Sedan får eleverna 

samt även lärarna i olika grupper, eller enskilt, om de vill, öva in någon form av 

uppträdande. Ett av syftena med Scenen är din är att öva på att stå inför en publik.  

Dessa uppträdanden består ofta av att eleverna mimar till musik. Då genom att de 

förberett med cd-spelare och egenvald scenkoreografi. Vid några tillfällen av 

scenen är din har några elever även spelat något instrument själva. 

Dansuppvisningar förekommer också vid scenen är din. Uppträdandena kan också 

innehålla annat än mimande till musik och dans.  

”Ett år var det en kille som jonglerade med innebandyklubba och boll” 

(Pedagog 1). 

Scenen är din är något som är fritt för alla elever. Då får alla elever som vill 

tillfälle att öva på något som de tycker är kul och sedan visa upp det för andra 

elever och lärare på en scen. Scenen är din skapar också vi-känsla och ett 

engagemang finns hos alla för att göra saker tillsammans. 

Karaoke 
Pedagog 3 berättar att de på fritids brukar ha ”norsk karaoke” som en aktivitet 

under eftermiddagens fritidstimmar. Med norsk karaoke menar han att en person i 

gruppen lyssnar på en låt i ett par hörlurar och sjunger med i låten. Därefter ska 

övriga i gruppen försöka gissa vilken låt det är som personen med hörlurarna 

lyssnar på. 

I musiksalen 
Pedagog 3 berättar vidare att han brukar ta med några elever till skolans musiksal, 

där eleverna får prova på att spela instrument. Detta blir dock bara vid några 

enstaka tillfällen eftersom att det finns för lite tid och personal för att detta ska 

kunna gå att genomföra regelbundet. 

Musikvideos 
Eleverna brukar tillsammans med pedagog 3 få göra musikvideos under 

fritidstiden. Musikvideoskapandet går till så att eleverna får spela in en egen video 

till en känd låt som de själva valt. När eleven anser att videon är färdig så visas 

den upp för de övriga i gruppen så att de får berätta vad de tycker och tänker kring 

resultatet. 

Musik i bakgrunden 

Pedagog 4 berättar att de på fritidshemmet där hon jobbar brukar använda musik i 

bakgrunden vid olika aktiviteter, till exempel när de målar. Musiken i bakgrunden 

är till för att skapa inspiration till eleverna under aktivitetens gång. 
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Egna instrument 
Pedagog 2 berättar att barnen vid några tillfällen har fått göra egna instrument av 

skrotmaterial som ska kastas eller inte används. Vidare berättar pedagog att ”de 

har jobbat i grupp med att planera uppträdanden med de egentillverkade 

instrumenten”. Vid uppträdandena har de låtsas spela på de egentillverkade 

instrumenten och på så sätt uppträtt live inför de övriga i fritidsgruppen. 

Sommarfest 
På samma fritids så brukar de även, en gång per år anordna en form av 

sommarfest. Inför sommarfesten brukar eleverna tillsammans med pedagogerna 

skriva en egen låttext som handlar om fritidshemmet. Under sommarfesten 

anordnar pedagogerna en dag med aktiviteter för eleverna, deras föräldrar och 

syskon. Pedagog 2 berättar att dagen avslutas med ett uppträdande med den 

egenskrivna låten.  
 

Sångsamling  
Pedagog 2 beskriver att hon samt de andra pedagogerna i arbetslaget och eleverna 

brukar ha små sångsamlingar. Sångsamlingar är uppdelade i två grupper, de yngre 

och de äldre. På sångsamlingarna för de mindre barnen (6-7 år) så får eleverna dra 

varsin bild. På bilden finns en bild som är kopplad till en låt som de brukar sjunga, 

till exempel en bild på en spindel och då vet eleverna att det är Imse vimse spindel 

de ska sjunga.  

För de äldre eleverna (8-10) så brukar de vid sångsamlingen tillsammans välja 

vilken låt de vill sjunga. De låtar som de väljer bland är låtar som de kan, samt har 

sjungit förut i gruppen. 

Textskapande 

Pedagog 2 berättar också att ”många elever gillar att sitta och skriva texter till 

kända låtar”. Texterna i dessa låtar är på engelska. Elevernas texter kan handla 

om allt ifrån vad de tror att låtens text handlar om till att handla om en utdragen 

textrad ur låten som de sedan försöker skapa en egen betydelse av. 

Förslag 

När jag gjorde mina intervjuer så frågade jag även pedagogerna om hur de skulle 

vilja utnyttja musikanvändandet i fritidshemmet mer samt hur de skulle gå till 

väga. De frågor som användes vid intervjuerna var: 

 På vilket sätt skulle man kunna införa mer meningsfulla musikaktiviteter 

under fritidstiden? 

 Om du skulle införa mer musik som estetisk aktivitet under fritidstiden, 

vilka arbetssätt skulle du då vilja utgå ifrån? 

 Här är några förslag som pedagogerna ger 
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Ett förslag som Pedagog 1 ger är att använda sig av bild kopplat till musik. Att 

låta eleverna måla, och försöka uttrycka sina känslor till musiken som de lyssnar 

på. Musiken ska alltså fungera som ett verktyg till att plocka fram de känslor som 

varje elev har inom sig. Sedan när alla har målat sina bilder så får de tillsammans i 

gruppen diskutera sina bilder. Genom att genomföra sådana uppgifter så får man 

på ett roligt och meningsfullt sätt lära känna varandra i gruppen samt kunna skapa 

sig en djupare förståelse för varandra i gruppen. Vid sådana diskussioner kan det 

komma upp saker som eleverna annars inte vågar tala om. Pedagog 1 menar att 

målandet och diskussionerna gör det lättare för pedagogerna att skapa sig en 

djupare förståelse och förståelse för elevers beteende och handlingar. 

Ett annat förslag som pedagog 1 ger under intervjuerna är att använda sig av 

teater, texter och musik. Med hjälp av ljud så ska eleverna försöka skapa och visa 

upp olika händelser, dock utan att prata.   

Ett tredje förslag som pedagog 1 ger är att införa ett ”musikrum” där eleverna får 

prova på olika instrument samt olika former av sång. I detta rum skulle även olika 

former av musiklekar som tex quiz och andra liknande aktiviteter. För att kunna 

införa ett sådant ”musikrum” så gäller det att alla pedagoger på avdelningen är 

engagerade i projektet så att alla vet vad som gäller i detta rum. Någon i 

personalen bör också kunna spela något av de vanliga instrumenten, så att 

utlärning kan ske i barngruppen. Köpa skivor med blandad musik är också viktigt 

så att musikintresset kan ta fart hos eleverna menar pedagog 1.  

Pedagog 2 ger som förslag att eleverna ska få prova på att spela instrument själva. 

Genom att lära sig ett fåtal ackord och öva på olika rytmer så får de själva en 

chans att skapa sin egen musik. Låtarna som de har skrivit kan de sedan visa upp 

för sina kompisar och vara stolta över resultatet.  

Ett annat förslag som pedagog 2 ger är att eleverna får agera ledare och hålla i 

olika rörelselekar till musik. Eleverna ska själva få vara med och planera 

upplägget. Ett tredje förslag som pedagog 2 ger är att eleverna får prova på att 

skapa enkla bildspel med passande musik i bakgrunden med hjälp av 

fritidshemmets dator.  

Pedagog 3 ger som förslag att diskutera musik och hur olika låtar är uppbyggda 

samt hur texter kan berätta olika historier i smågrupper med eleverna. På så sätt 

kan eleverna få en djupare insikt i vad en låt vill berätta menar pedagog 3. Ett 

annat förslag som pedagog 3 ger är att låta eleverna bygga/skapa egna instrument 

av trämaterial. De kan sedan genomföra olika uppträdanden och låtsas spela på de 

egengjorda instrumenten. 

Pedagog 4 ger som förslag att ha olika temaveckor med ämnet musik. Pedagogen 

menar att dessa temaveckor skulle bidra till att stärka samhörigheten i en 

elevgrupp. Ett annat förslag som denne ger är att ställa iordning ett musikrum där 

elever får prova på att spela olika instrument samt där eleverna får prova på olika 

former av sång.  
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Diskussion och slutsatser 

I diskussionsdelen kommer jag att svara på mina frågeställningar samt försöka 

beskriva de slutsatser som jag har fått av denna studie. Jag kommer att diskutera 

en fråga i taget. De frågeställningar som jag presenterade i början av denna text 

är:  

 Hur ser musikanvändandet ut på fritids? 

 Vilka möjligheter ser pedagogerna? 

Dessa frågor presenteras i texten som rubriker. Jag berättar också om egna tankar 

under rubriken ”metodkritik”. Vidare kommer jag att ta upp nya frågeställningar 

som har kommit upp under denna studie. Litteraturen som jag har valt att 

använda, studiens resultat samt tankar/slutsatser kan man se som tre sammansatta 

delar i denna studie. Dessa tre delar går in i varandra och dessa tre delar stärker 

varandra. Litteraturgenomgången finns för att visa olika arbetssätt som pedagoger 

kan arbeta efter vid pedagogiska aktiviteter. Musiken i skolan är det texten 

handlar om och den visar på vilken form av musik som finns i fritidshemmet, den 

delen av texten berör också vad pedagogerna i studien ser för möjligheter till 

förändring inom ämnet musik i fritidshemmet. Jag inleder diskussionen med att 

kort summera resultatet av mina frågeställningar. Därefter kommer jag diskutera 

och analysera dessa resultat. Här relaterar jag även till tidigare forskning. 

 

Hur ser musikanvändandet ut på fritids? 

 

 

Dans  
Det som är mest tydligt när det gäller musik i fritidshemmet är dansen, att dansa 

till musik. Dansandet till musik är något som har tagits upp av de fyra pedagoger 

som jag har intervjuat. Danserna är dock ofta något som eleverna genomför själva, 

utan någon pedagogs medverkan. Som jag har påvisat, så menar pedagogerna att 

eleverna ofta tappar intresset efter stund när musikdanserna genomförs av en 

pedagog. 

Dansen är bra på många sätt anser jag. Speciellt då eftersom man genom dansen 

lär sig använda sin kropp och sin motorik. Genom dansen får man också 

en chans att öva in olika rytmer, steg, rörelser. Anna Lindqvist menar i hennes 

avhandling Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck att ”dans som 

uttryckssätt ger barnen möjlighet att utveckla sin tolkning av omgivningen och 

musiken”. (Lindqvist, 2010: 105). Vidare anger Lindqvist att dansen ger eleverna 

en chans att använda sin fantasi, delvis individuellt och delvis i grupp. I och med 

det får eleverna möjlighet att öva på att lösa problem samt att utöva samarbete 

inom gruppen. Just chansen till samspel, att lyssna på andra samt träna på att visa 
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respekt mot de övriga i gruppen är viktigt för alla i en grupp. Ett av målen för 

eleverna, enligt läroplanen (Skolverket, 2011) är att kunna samarbeta med andra 

samt kunna visa respekt mot sina klasskamrater.  

 

Dansen är ett bra sätt att öva på att lyssna på varandra i gruppen samt visa respekt 

mot de övriga i gruppen, samtidigt ger det också en chans för alla individer i 

gruppen att argumentera för sin sak, t ex genom att visa och lära de övriga i 

dansgruppen olika steg, rörelser och rytmer. Jag anser att dans är något som är 

viktigt eftersom man då får använda sin fantasi till att hitta olika rytmer och 

tempon med kroppen och i sådana fall finns det inget rätt eller fel. Dans och 

rytmik är något som jag anser är viktigt att jobba med i skolan eftersom att det på 

många sätt stärker elevernas självförtroende. Man kan ju dock fråga sig om man 

inte skulle kunna göra danserna till mera planerad och anpassad för alla i 

gruppen?  
 

Man skulle till exempel kunna ha dessa dansaktiviteter planerade i förväg och 

under ledning av en pedagog. Vad skulle det då bli för skillnad? Skulle eleverna 

tycka att danserna var lika roliga om de inte vara helt improviserade och 

spontana? Enligt mina tidigare erfarenheter verkar många av eleverna i lågstadiet 

och ännu tidigare ålder tycka att det inte blir lika roligt att använda kroppen om de 

inte får hitta på danserna själva. Istället blir de ointresserade och går därifrån. 

Frågan är ju hur man som pedagog ska göra för att alla ska kunna återfå intresset 

för dans i en stor grupp samt under ledning av en pedagog? Den frågan lämnar jag 

obesvarad eftersom jag för tillfället inte har något konkret svar. Läroplanen menar 

på att alla lärare och pedagoger ska hjälpa eleverna att vilja lyckas i sin utbildning 

samt att hjälpa elever att vilja lära sig saker. 

I bakgrunden  
I resultatet framkommer att musiken i många fall finns i bakgrunden som 

avslappning eller inspirationskälla. Ett exempel när musiken används som 

avslappning eller inspiration är efter någon aktivitet, låt säga en bildaktivitet. 

Musikens syfte är då att få eleverna avslappnade så att de kan koncentrera sig på 

uppgiften som de ska göra. 

Jag instämmer med att musiken på många sätt är inspirerande. Genom musiken 

kan man på olika sätt hitta stöd, till exempel för att bli på bättre humör, att skapa 

olika sorters stämningar, att få energi, samt mycket annat. Det handlar dock om att 

hitta vilken musikgenre som passar för stunden. Olika musikgenrer ger olika 

känslor hos olika människor. Det är också viktigt att varje individ hittar den 

musikstil som de tycker om.  Strandberg (2007) berättar att musik på många sätt 

kan ge inspiration hos elever. Han menar att musiken kan ge en bild hos olika 

elever för hur skapande kan se ut.  I och med att musiken kan skapa en bild för 

vad ett skapande är så kan musiken också ge inspiration i andra skolämnen. Ofta 

finns musiken där som en inspirationskälla för barnen. Jag anser att man som 
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fritidspedagog bör erbjuda barnen blandad musik. På så vis kanske det finns 

någon låt som passar för alla individer i gruppen. 

 

Uppträdanden 
På ett av fritidshemmen görs det även instrument av överblivet material. Med 

dessa instrument har sen eleverna uppträdanden för varandra där de mimar till 

olika låtar som de tycker är bra.  

Ett fritidshem anordnar varje år ett tillfälle där elever samt personal får visa upp olika 

uppträdanden. Detta tillfälle för uppträdanden kallar de ”Scenen är din” och där får alla 

chansen att visa upp sina talanger på en scen, i en gympasal. Personalen och eleverna 

hjälps åt att fälla ner scenen (som är bakom ett par ribbstolar), att ställa i ordning stolar 

och madrasser så att publiken har någonstans att stå/sitta samt att hänga upp 

scenbelysning och annat som behövs för att kunna genomföra dessa uppträdanden. 

 
Jag anser att idèn med ”Scenen är din” är väldigt bra och jag tror att det är något som är 

väldigt lärorikt för många elever. Eftersom de får planera och genomföra allt på egen 

hand, i grupp eller enskilt, så tror jag att det är ett nyttigt sätt för barnen att öva på 

samarbete. Oavsett om de jobbar enskilt eller i grupp så använder de sin fantasi och 

försöker, på sitt eget sätt att iscensätta sina tankar kring musiken, artisterna samt låtarna. 

Både Håkansson (2008) och Vesterlund (2003) betonar i sina böcker att eleverna lär sig 

när de har roligt. De menar också på att musiken gör att eleverna själva vill lära sig och 

utvecklas.  Jag anser att det är viktigt att kunna använda sin fantasi för att kunna skapa 

något eget och annorlunda även om det liknar något som någon annan har gjort. Detta 

står också i läroplanen där det betonas att läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära sig 

och elevens tillit till den egna förmågan.” (Skolverket, 2011: 15). Jag anser dock att 

”Scenen är din” skulle kunna göras ännu mera spännande och lärorik, dels för eleverna 

själva och dels för lärarnas sätt att utveckla idèn med ”scenen är din”. Till exempel om 

eleverna, med hjälp av en pedagog fick öva in en eller flera låtar i musiksalen som de 

sedan kunde visa upp under framträdandet på ”Scenen är din”. 

Det gäller ju då att det finns tillgång till dels lokaler och dels musikkunniga 

pedagoger för att det ska kunna gå att genomföra. Intresse hos eleverna är också 

viktigt för att hela grejen ska bli rolig att genomföra.  Brit Paulsen (2010) berättar 

i sin bok om detta. Hon menar att eleverna kan utveckla tilliten till sig själva 

genom estetiska aktiviteter. När de får chansen att skapa något eget och sedan visa 

upp det för de andra i gruppen så får barnen en ”jag kan” känsla i kroppen. Detta 

tror jag i sin tur medför att eleverna lättare vågar prova på nya saker. Håkansson 

(2008) berättar, som jag tidigare nämnt att musiken är något som är bra för att 

eleverna ska kunna utvecklas, och om man som pedagog visar att musik är något 

roligt så kan du som pedagog skapa ett intresse för barnen inom området musik. 

Om du som pedagog vågar prova på saker som du inte är säker på att du klarar av 

och visar att det gör ingenting om det blir fel, så vågar många elever också prova 

sig fram. ”Scenen är din” ger också eleverna en möjlighet att utveckla deras 

personlighet samt deras personliga intressen. 
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Egna favoritlåtar 
På fritidshemmen brukar barnen få ta med sina favoritlåtar hemifrån och lyssna på 

dessa tillsammans med de andra barnen på fritids. Eleverna brukar också få 

argumentera för varför de tycker att en låt är bra eller mindre bra. 

Genom att använda sig av barnens egna favoritlåtar samt att barnen själva får 

argumentera kring varför de tycker musiken är bra, så får eleverna var för sig 

förklara hur de menar och på så sätt skapa sig en egen uppfattning om vad de 

tycker är bra samt mindre bra. Detta visar Bergman (2009) på i sin avhandling när 

hon berättar om när en grupp elever diskuterar musik.  Genom detta kan eleverna 

också skapa gemensamma intressen inom gruppen samt skapa ny bekantskap med 

andra i elevgruppen. 

Genom att låta barnen använda sig av deras egen favoritmusik så får se chansen 

att diskutera och argumentera om varför de tycker just den musiken är bra med 

sina kompisar. Genom musiken kan eleverna också hitta inspiration och glädje. 

Jag tror också att musiken i många fall kan hjälpa eleverna att hitta ett 

självförtroende och en bättre självkänsla. Genom att lära sig spela ett instrument 

och själva känna att: ”det här är jag bra på!” så kan eleverna skapa sig ett 

förtroende hos sig själva. Det menar Strandberg (2007) på när han berättar om ett 

aktivt lyssnande hos eleverna. Genom ett aktivt lyssnande kan eleverna skapa, 

upptäcka och sätta samman olika ljud.  Det är också viktigt att pedagogen formar 

sitt ledarskap och ser till att det är okej att också misslyckas. Det viktigaste är att 

man försöker och har kul, inte resultatet. Genom att använda denna pedagogiska 

stil så ser pedagogen till att en tillit finns i gruppen och jag tror att många elever 

på så sätt vågar prova på att spela eller sjunga.  

Musikvideo 

På fritids får eleverna även prova på att göra musikvideos och de spelas in till 

redan kända låtar. Eleverna bestämmer själva vad och hur de vill filma. När 

filmen är färdig så visas den upp för de andra i elevgruppen, förutsatt att skaparen 

till videon själv vill det. Därefter diskuteras det i gruppen vad som var bra med 

filmen, vad de kunde tänka på till nästa gång, vad som var roligt med att göra en 

musikfilm osv. 

Jag anser att det är viktigt att eleverna får en chans att prova på olika 

uttrycksformer inom musiken. Att göra en musikvideo är ett av många bra sätt att 

prova skapa musik. Varför är det viktigt att eleverna får prova på olika 

uttrycksformer då? Jo dels för att eleverna ska kunna se skillnader på 

uttrycksmedel och dels får eleverna prova på hur det är man gör. Många elever vet 

säkert på förhand på ett ungefär hur man gör när man spelar in en film men det 

intressanta är vad som händer när själva filmandet är klart, när mixandet av filmen 

ska ske så att rörelser och händelser i filmen passar till låten som de har valt.  

Läroplanen (Skolverket, 2011) betonar att alla elever ska få chansen att prova på 

nya arbetssätt och nya arbetsformer. Skapandet av en egen musikvideo är ett sätt 

att prova på ett annat arbetssätt inom musiken. 
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Vad lär sig barn av att filma och mixa filmen då? Jo att kunna belysa olika delar 

av en film, hur man zoomar in och väljer ut en speciell del i filmen, att kunna se 

samband mellan musiken och filmen, vad det är som stämmer ihop osv. Mixandet 

gör att eleverna lär sig att kunna titta efter små delar i filmen och att klippa och 

klistra mellan musik och film. Detta skapar också en förståelse för hur riktiga 

musikvideos skapas. 

 

Vilka möjligheter ser pedagogerna? 

 

Samspel 
Ett förslag till att utveckla musiken i fritidshemmet är att bilda smågrupper där 

eleverna, tillsammans med lärare får gå till skolans musiksal och öva på olika 

rytmer, ackord på gitarr, osv. Detta för att sedan tillsammans sätta ihop en egen 

låt.  

Jag anser att bland det viktigaste är att man som pedagog först hjälper till och 

vägleder med grunderna inom ämnet. Det är också viktigt att skolan har tillgång 

till alla instrument så att alla elever får samma chans att skapa ett eget intresse för 

musiken. Om man som pedagog ser till att alla elever får prova varje instrument 

minst en gång var så kan eleverna också lättare hitta det instrument som de tycker 

är roligast och på så sätt kan man, som pedagog hjälpa eleven att finna ett eget 

intresse för att vilja lära sig mer om det instrumentet. För att kunna hjälpas åt och 

ha en vilja för ämnet så gäller det att pedagogerna vägleder eleverna på ett sätt 

som kan skapa ett intresse för musik och skapande. Genom att använda tiden på 

fritidshemmet så tror jag att man lättare kan hitta de som är intresserade för musik 

eftersom det då blir en frivillig aktivitet. 

Målet för musikens användande kan vara olika för olika pedagoger men för att 

kunna till exempel spela en låt i grupp så måste alla parter hjälpas åt och kunna 

samsas för att få fram ett resultat som alla parter är nöjda med.  

Elever kan också hjälpa varandra genom att visa hur man tar ett ackord, eller hur 

man spelar en rytm. På så sätt får eleverna en chans att lyssna på varandra samt 

öva på att lära ut saker till varandra. Scheid (2009) betonar detta genom ordet 

samspel när han berättar att flera stämmor inte kan spelas av en individ på en och 

samma gång, man måste hjälpas åt samt ha viljan för kunna spela flerstämmigt. 

Han menar att man måste lyssna på varandra samt ta hjälp av varandra för att 

kunna arbeta ihop som en grupp. Ett av målen i läroplanen (Skolverket, 2011) är 

just att elever ska kunna visa respekt gentemot varandra samt kunna samspela 

med varandra. Eleverna ska också kunna lyssna, lära och arbeta med andra. 

För att kunna samspela med andra så är det viktigt att, i gruppen kunna samtala 

kring musik, olika stilar samt kunna respektera andras åsikter inom och utanför 

gruppen. Av intervjuresultatet så framkommer det ingenting om att pedagogerna 
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och eleverna diskuterar ämnet musik. Visst eleverna diskuterar sina favoritlåtar 

mellan varandra men jag har inte sett några pedagoger som sitter, tillsammans 

med barnen och diskuterar vad musiken ger till människan och omgivningen. 

Varför finns inga sådana diskussioner? Jag anser att musiken ger självförtroende 

hos individen, det gäller bara att hitta rätt musik för rätt människa. Musiken ger 

också tankar och känslor samt mycket annat också, därför tycker jag att det är 

viktigt att diskutera musik. När det gäller att diskutera musik så anser jag att 

Bergmans metod fungerar bra eftersom man hela tiden ställer följdfrågor. På så 

sätt får eleverna chansen att tänka efter och fundera ut varför de tycker en 

musikstil eller vissa låtar är bra istället för att bara säga, det är bra. För att belysa 

hur ett musiksamtal kan se ut citerade jag Bergmans (2009) avhandling. Detta för 

att jag anser att det är viktigt att samtala kring vad musiken ger, dels för individen 

och dels för gruppen.  Den är också med för att visa på hur elever får en chans att 

samtala kring vad de tycker och tänker kring olika låtar och artister. I och med 

denna metod får även eleverna stå för vad de tycker och behöver inte säga samma 

sak som de andra i gruppen. De får också en chans att motivera sig och sina egna 

tankar istället för att säga samma sak som sin kompis, något som i många fall kan 

vara ett enkelt sätt att slippa ”göra bort sig”. Kernell (2002:115) menar att själva 

lärandet sker mellan den information och kunskap som vi får. Han skriver om 

”förmågan att utveckla egna tankar utifrån andras.” Jag anser att det är viktigt att 

kunna dela med sig av sina kunskaper och på så sätt hjälpa varandra att utvecklas. 

 

 

Teater 

En möjlighet som pedagog 1 ser när det gäller att prova nya musikaktiviteter är att 

gestalta händelser eller texter med hjälp av ljud, instrument och rörelser. Med 

denna aktivitet menas att man spelar en sorts teater där man visar upp en 

berättelse genom att använda ljud med munnen, t ex att låta som en gris för att 

visa att man är en gris. I en sådan uppgift kan man gestalta en hel berättelse utan 

att tala. Poängen med en sådan teateruppsättning att göra sig förstådd utan att 

använda ord.  

Som pedagog är det viktigt att visa elever olika metoder/kunskaper för att 

kommunicera med varandra. Genom att använda teater får eleverna prova på ett 

annat sätt att kommunicera än tal och skrift. Vad kan eleverna dra för nytta av att 

lära sig olika sätt att kommunicera då? Eleverna lär sig att se skillnader på olika 

kroppsspråk samt att de lär sig att känna igen olika ljud. Det är viktigt att kunna se 

skillnader på dessa för att senare kunna förstå olika sätt att kommunicera samt att 

kunna, på flera olika sätt göra sig förstådd på. Detta kan jag direkt koppla samman 

med vad Strandberg (2007) berättar om i sin avhandling när han menar att 

musiken ska fungera som en slags inspirationskälla. Musiken kan då fungera som 

inspiration för barngruppen till exempel när gruppen ska spela teater utan att 

använda sig av ord. Genom att använda ett eller flera musikinstrument i 

framförandet så illustrerar instrumenten andra saker än just specifika låtar. Ett 

exempel på detta är om någon i gruppen spelar på en bongotrumma, då kanske 

nästa symboliserar det som ett djungeltema och därefter börjar illustrera t ex en 
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apas beteende. Lindström och Pennlert (2006) betonar också detta när de berättar 

om att mima och föra charader. De berättar om andra sätt att kommunicera än att 

använda tal och skrift, ett exempel är att lära sig tyda olika kroppsspråk. 

Charaderna hjälper elever att utveckla ett sådant sätt att kommunicera.  

Charader är ett sätt att spela teater på. 

Som pedagog kan man med hjälp av musiken skapa en trygghet hos eleverna, dels 

individuellt och dels som en grupp. Individuellt genom att lära sig hantera ett eller 

flera instrument och på så sätt skapa ett självförtroende hos sig själv som visar att 

”jag kan”. Med en grupp-nivå menar jag, som jag nämnt tidigare att eleverna lär 

sig samsas med de andra i gruppen och hjälps åt, lyssnar på varandra och visar att 

alla får vara med. Om alla får chansen att vara delaktiga och visa vad de kan så är 

det lättare att skapa en vi-känsla i gruppen och på så sätt få eleverna att vilja 

hjälpa varandra och tillsammans ha roligt. Med hjälp av att spela teater får 

eleverna också hjälpa varandra och ge varandra tips, men samtidigt får de också 

en chans att lära sig lyssna på varandra samt att lära sig varandras kroppsspråk. På 

så sätt kan de lära känna varandra bättre i gruppen. ”Förutsättningar för att barnen 

skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens 

ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter” (Skolverket, 2007: 22f). I 

läroplanen står det också om att ge barnen möjlighet att gestalta sånger samt 

berättelser med hjälp av ljud, rytmer och rörelser.  

Frågan är ju dock om eleverna vid sådana tillfällen är medvetna om sitt eget 

lärande? Jag tror att det är lär sig indirekt när de får gestalta texter och sånger.  

Att de lär sig indirekt beror på att de i många fall inte reflekterar kring sitt lärande, 

detta eftersom pedagogen ofta hinner glömma bort eller inte ger eleverna tid till 

egen reflektion. På så sätt lär de sig utan att ha reflekterat kring sitt lärande. 

Måla 
En annan möjlighet som Pedagog 1 ser är att låta eleverna måla till musik.   

Genom musiken ska eleverna försöka fånga upp vilka känslor som dyker upp 

under låtens gång och sedan försöka visa dessa känslor på papperet. När alla har 

målat klart så får var och en försöka beskriva sin bild för de andra i gruppen och 

även försöka beskriva vilka känslor som har kommit upp under låtens gång. Som 

jag har förstått det så behöver papperet inte bara innehålla en känsla utan kan 

innehålla hur många känslor som helst. 

Genom att använda musiken för att gestalta känslorna så kan eleverna lära sig att 

se samband, till exempel den här melodin låter som en sorgsen melodi – vad får 

jag fram för känsla då? En ledsen gubbe kanske, eller en vissen blomma. Om 

melodin istället låter som en stark eller mäktig känsla så kanske eleven målar ett 

stort hav eller en himmel eller något liknande som eleven förknippar med stark 

eller mäktig. Eleverna får vid sådana tillfällen också en chans att öva på att berätta 

om sina känslor för varandra i gruppen. Lindström och Pennlert (2006) menar att 

syftet med en bildskapande uppgift är att få eleverna att uttrycka sina känslor i 

form av bildskapande. De menar också att bildskapandet syftar till att gestalta 
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frågor och olika kunskaper på ett papper, då med hjälp av olika färger samt 

elevernas egen fantasi. 

Vad får eleverna egentligen ut av att måla kring sina känslor då? Eleverna lär sig 

att reflektera kring sina känslor och känna efter, hur känner jag egentligen nu? 

I och med att eleverna får reflektera kring sina egna känslor och tankar så får 

eleverna också upp tankarna för andra, hur skulle den personen ha tänkt vid detta 

tillfälle? Jag anser att det är viktigt att reflektera kring sina egna känslor eftersom 

att man då lättare kan sätta sig in i hur andra tänker och på så sätt kan man tänka 

efter före man säger vissa saker och själv tänka, sårar jag denna person nu? 

Empati är något som är viktigt för alla i gruppen och det gäller som pedagog att 

visa medkänsla gentemot barnen.  Kernell (2008) berättar att pedagoger ska kunna 

visa empati gentemot sina elever, sina arbetskollegor och även föräldrarna. 

Genom empatin visar vi att vi bryr oss om våra medmänniskor och på så sätt kan 

vi fungera tillsammans i en grupp. Att låta eleverna reflektera kring sina känslor 

och öva på att kunna visa dem för andra anser jag är ett av huvudsyftena och 

målet med en sådan musikaktivitet.  

Musikrum 

En annan möjlighet som pedagogerna ser till att utveckla musiken på fritids är att 

bilda olika musikrum i fritidshemmet. I dessa musikrum får barnen ha olika 

frågesporter kring ämnet musik, att eleverna får prova spela olika instrument 

(spela olika rytmer, lära sig ackord osv)  

Genom att använda sig av ”musikrum” så kan man få elever att våga prova sig 

fram, samt som pedagog få dem att inse att det inte gör något om det blir fel eller 

inte låter som de vill att de ska låta till en början. Skolverket (2007) menar att det 

är viktigt att pedagogerna tillsammans skapar en trygg atmosfär för eleverna. De 

betonar också att pedagogerna ska hjälpa elever att vilja utveckla sitt lärande samt 

känna tillit till den egna förmågan. Pedagogiken ska också vara utvecklande på ett 

sätt som hjälper alla att utvecklas, både enskilt och på gruppnivå. Genom ett 

musikrum så får eleverna prova på att själva skapa samt utveckla musik på egen 

hand. Läroplanen (Skolverket, 2011) betonar att varje elev ska få prova på eget 

musikskapande. Genom att eleverna får lära sig olika rytmer och olika ackord så 

får eleverna chansen att kunna tolka andras låtar. När eleverna har lärt sig 

grunderna så kan de också börja skapa egna låtar. Enligt mig finns det inget bättre 

sätt att lära sig spela än att hålla i t ex en gitarr och spela själv. 

 

Reflektioner kring musik i fritidshemmet och 

läroplanen 

 

När jag genomförde mina intervjuer så nämndes inte läroplanen så mycket av någon av 

de intervjuade. Detta finns det, som jag ser det två klara anledningar till: 
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1) När jag genomförde mina intervjuer så nämnde jag inte läroplanen utan jag antog 

istället att pedagogerna skulle belysa dess värde själva. 

2) Läroplanen glöms lätt bort när det kommer till att införa, planera och genomföra 

nya aktiviteter i fritidshemmet. Dessa två punkter går lätt in i varandra. Med det 

menar jag när man väl är på ett fritidshem och genomför en aktivitet så planeras 

den ofta med åtanke på dessa frågor: 

Vad behöver man för att kunna genomföra uppgiften? Hur stor är barngruppen?  Vad 

behöver jag som pedagog göra för att få ut mitt budskap med aktiviteten? Hur lång tid tar 

det att genomföra aktiviteten? Samt andra liknande frågor, och då händer det ofta, av 

någon anledning att glömmer bort att använda sig av läroplanen när man planerar. Jag 

tror att man glömmer bort att använda sig av samt försöka hitta stöd i läroplanen därför 

att man istället koncentrerar sig på dessa ovanstående frågor. 

Dock så anser jag att pedagogerna borde ha nämnt läroplanen någon gång under 

intervjun, speciellt när det gäller att utveckla musiken i fritidshemmet eftersom det finns 

mycket inspiration att hitta för pedagogen i läroplanen om vad musiken ska ge eleverna.  

 

I läroplanen 
Jag anser att läroplanen på många sätt kan fungera som ett stöd till att införa nya 

musikaktiviteter i fritidshemmet. Såhär står det i läroplanen om syftet med musik i 

skolan, förskoleklassen och fritidshemmet: 

”undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör 

det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och 

genom att lyssna till musik” (Skolverket, 2011: 101). 

Läroplanen är, som jag ser det den grund som alla pedagoger har att stå på. I läroplanen 

kan man som pedagog hitta stöd för alla möjliga sorters aktiviteter. Jag anser att 

läroplanen är en viktig källa till att föra in nya musikaktiviteter i fritidshemmet därför att 

läroplanen ger dig som pedagog mål gällande både eleven samt även mål att utföra för 

alla som jobbar inom skolverksamheten. Jag anser även att läroplanen ger dig som 

pedagog riktlinjer för vad som bör finnas med i en musikaktivitetet. T ex ”genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, 

musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika 

musikaliska former och sammanhang.” (Skolverket, 2011: 101). Här nämner läroplanen 

vad målet för olika musikaktiviteter är samt vad pedagogerna kan använda sig av. Jag 

anser att pedagogens uppgift är att hitta olika metoder så att eleverna kan nå fram till 

dessa mål. På så vis så står läroplanen som en grund för uppbyggnaden av aktiviteten och 

pedagogen blir den som får prova olika lärometoder för att nå fram till dessa mål. 

Detta är ett sätt att använda sig av läroplanen och jag tror att många pedagoger skulle 

prova nya lärometoder och nya aktiviteter ifall de använde sig mer av läroplanen. 

Metodkritik 
Något som jag har lärt mig när jag har skrivit denna uppsats är att vara konkret och 

väldigt tydlig när jag formulerar mina frågor. Jag anser att jag kunde ha varit mer tydlig 

när jag formade mina frågeställningar till pedagogerna. Jag hade också kunnat använda 
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mig av en mer kvalitativ intervjuform än jag gjorde. Detta eftersom intervjuaren med den 

intervjuformen, enligt Johansson och Svedner (2010) uttrycker sina förväntningar samt 

också påverkar den intervjuades svar. Att vara mer konkret är något som jag kommer ta 

till mig i fortsättningen och tänka på för att andra lättare ska kunna förstå vad det är jag 

menar.  

En sak som jag tänkt på när jag gjort denna intervjustudie är att musiken i fritidshemmet 

ofta finns i samband med andra aktiviteter. Till exempel så finns musiken ofta i 

bakgrunden medan fokus finns på den andra delen av aktiviteten. Ett exempel är att 

musiken finns i bakgrunden till dansen, i bakgrunden för avslappning och så vidare. 

Pedagogerna har även uttryckt att det finns tillfällen då eleverna får prova på att spela 

eller på annat sätt prova på musik. Detta  när eleverna följer med en pedagog till 

musiksalen eller får göra egna musikvideor. Vad kan detta bero på?  

Jag anser utifrån tidigare erfarenheter samt mitt intervjuresultat, att musikens användande 

beror mycket på om pedagogerna är intresserade eller kan spela musik själva. Om 

pedagogerna är mindre intresserade av musik så händer det lätt att musiken inte syns i 

olika pedagogiska aktiviteter. Istället sätts andra ämnen i fokus och musiken hamnar 

istället som inspiration. Dock så finns musiken ofta med på något sätt eftersom nästan 

alla människor gillar musik.  

Om pedagogerna å andra sidan är mer intresserade av musik så genomsyrar musiken på 

många sätt de olika pedagogiska aktiviteterna. En annan faktor som spelar roll är om 

pedagogen har lärt sig att spela något instrument på fritiden eller inte. För den som kan 

spela ett instrument så finns möjligheten att visa eleverna hur man spelar, till exempel 

gitarr. Det blir dock svårare att göra om man inte behärskar att spela något instrument. 

Jag tror att kurser kring musik, på vilket sätt musiken inspirerar samt att spela musik 

hade gynnat många pedagoger men eftersom barngrupperna är stora och 

personalgrupperna mindre stora så fokuserar kurserna på andra delar av pedagogiken. En 

eller två kurser inom musik för alla arbetslag tror jag skulle ge mycket för många 

fritidspedagoger. Jag tror också att det skulle öppna upp för många nya tankesätt kring 

pedagogiken i fritidshemmet.  

När jag i efterhand reflekterar över resultatet som jag har fått fram i denna studie så 

känns det ibland som att pedagogerna inte riktigt förstod vad jag menade med mina 

frågeformuleringar. För mig känns det som att mina frågor var för otydliga och därför 

blev vissa av svaren för mig en tolkningsfråga av vad pedagogerna svarat på i frågorna. 

Den intervju som var tydligast var den första intervjun. Detta eftersom att den gjordes 

öga mot öga, samt i form av ett samtal.  Då kunde jag förklara vad jag menade med mina 

frågor och sedan kunde pedagogen omformulera sina svar därefter.   

De andra intervjuerna skedde via telefon och mail och därför gick det inte att 

ställa följdfrågor. På grund av detta så fick pedagogerna gissa sig fram till vad jag 

menade och därefter försöka svara på frågorna. Jag tror att fallet hade blivit 

annorlunda om jag hade gjort alla intervjuerna öga mot öga med pedagogerna 

eftersom att jag då lättare hade kunnat förklara mina frågor närmare. Om jag vid 

ett senare tillfälle ska göra en intervjustudie så kommer jag att göra samtliga 

intervjuer öga mot öga för att undvika missförstånd och tolkningsfel. Dock så fick 
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jag olika perspektiv på mina frågor, vilket jag tror kan vara en anledning till att 

jag fick olika former av svar från de olika pedagogerna. 

Begränsningar/hinder  
Vad är det då som begränsar eller hindrar användandet av musik i fritidshemmet? 

De två största, samt avgörande faktorerna som jag förstått är tid samt lite personal 

för barngruppernas storlekar. Med tiden menar jag tidsschemat som finns, 

pedagogerna har ju ungefär 1-2 timmar i veckan att planera aktiviteterna på 

fritids. All övrig planering sker efter arbetsdagens slut eller på annan fritid. 

Planeringstiden går ofta åt till att tillgodose barnens egna intressen samt 

önskningar eller aktiviteter som brukar vara med i planering. Hos många 

pedagoger finns nog intresset att använda samt föra in mer musik i fritidshemmet 

men i och med att personalen är för liten i jämförelse med barngruppernas storlek 

så blir tiden knapp till att hinna planera in dessa aktiviteter. Det gäller då att 

pedagogerna hittar olika sätt att kunna föra in musikaktiviteter i planeringen, samt 

att våga prova nya saker och visa eleverna att jag som pedagog vill utforska saker 

och utveckla mina kunskaper.  

Det är viktigt att pedagoger vågar prova på, samt utveckla saker för att visa 

eleverna att det är kul att utforska och skapa nya intressen. Det är också viktigt 

som pedagog att kunna visa eleverna att det inte alltid blir rätt från början. 

Pedagogen måste också kunna göra fel för att visa att det också är okej någon 

gång. I och med det så tror jag att det blir lättare att acceptera varandra inom 

gruppen. Detta menar också Håkansson (2008)  när hon berättar om att det är 

viktigt att pedagoger vågar prova på nya saker för att inspirera elever att också 

våga prova, även om det inte blir helt rätt direkt från början. Ett exempel är om en 

elev får ett ackord att öva på så lyckas ofta eleven ta detta ackord när han/hon har 

fått chansen att öva några gånger. Det viktiga som pedagog är att visa att 

övningen i många fall ger färdighet. 

Det finns naturligtvis även andra faktorer som hindrar musikens användande i 

fritidshemmet. En av de största är ekonomi. Som många vet så är det inte billigt 

att köpa in olika musikinstrument eftersom de kostar mycket pengar, och det är 

många som ska använda instrumenten. Om elever ska få chansen att prova på att 

spela olika instrument så är förutsättningen att fritidshemmets byggnad finns i 

närheten av skolan så att det finns tillgång till musiksalen. Finns inte den 

tillgången så minskar chansen avsevärt att eleverna får prova instrumenten under 

fritidstiden.  Dock så finns det andra sätt att prova på musik, till exempel olika 

musiklekar där varken eleverna eller pedagogen behöver något instrument. 

Läroplanen betonar att elever ska få chansen att prova på olika samt nya arbetssätt 

och arbetsformer. I fritidshemmet får eleverna prova på andra arbetssätt än de får i 

skolan och att prova på nya sätt att arbeta med musik är något som jag tror skulle 

vara nyttigt för både elever och pedagoger att få prova. 

Tid, antalet pedagoger i jämförelse med barngruppens storlek och ekonomi är de 

tre mest centrala hinder som jag har upptäckt i fritidshemmet. Dock så finns det 

även andra hinder som är avgörande. 
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Frågor och vidare tankar 
Nu är när jag har genomfört min studie och fått fram mina svar så dyker det upp 

många nya tankar och frågeställningar kring ämnet musik i fritidshemmet. Om jag 

skulle skriva en ny uppsats kring ämnet så skulle jag fokusera mer på mina 

funderingar kring hur pedagoger använder läroplanen och olika läromedel i ämnet 

musik. Jag anser att det är viktigt att använda läroplanen som ett stöd när man 

planerar olika aktiviteter. 

Jag anser att det finns mycket inspiration att hämta för pedagoger i läroplanen men som 

jag har förstått det så glöms läroplanen ibland bort bland pedagogerna. Exempel på de 

nya frågorna skulle kunna vara: 

 På vilket sätt anser ni att läroplanen är bra för er som pedagoger?  

 Vid vilka tillfällen använder ni läroplanen som stöd? Ge exempel 

 Vilka för och nackdelar finns det med läroplanen?  

Det är bara några frågor som dyker upp för tillfället.  

 

 

Slutord 
Många av de lärandesituationer som har nämnts i denna uppsats bygger på att lärande 

sker i samspel med andra. En av mina grundtankar när det gäller lärande är att lärande i 

många fall sker med hjälp av andra. Musik är ett ämne som på många sätt kräver att man 

lär av varandra och lyssnar på varandra. Genom att lära av varandra i musiken så kan 

man också hjälpa varandra att fånga upp kunskaper och på många sätt växa som 

människa.  

Med denna uppsats så vill jag försöka visa mina läsare vilka otroliga möjligheter 

musiken i fritidshemmet har och att dessa möjligheter finns där. Det som är viktigt som 

pedagog är, som jag nämnt många gånger tidigare i uppsatsen: våga prova! Genom att 

våga prova så vågar man misslyckas och en trivsam stämning kan lättare uppstå inom 

gruppen om alla känner att de duger som de är samt att de vågar göra fel för att tillslut 

göra rätt. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Intervjufrågor. 

 

 Vilken form av musikverksamhet finns på erat fritids?  

 På vilket sätt anser du att musik är viktigt att nyttja under fritidstiden?  

 På vilket sätt anser du att en estetisk lek/aktivitet ser ut? Vad bör finnas 

med?  

 På vilket sätt anser du att estetiska aktiviteter som musik hjälper elever att 

utvecklas?  

 På vilket sätt skulle man kunna införa mer meningsfulla musikaktiviteter 

under fritidstiden?  

 Om du skulle införa mer musik som estetisk aktivitet under fritidstiden 

vilka arbetssätt skulle du då vilja utgå från? 

 Vilka skillnader finns det i musikanvändandet om man jämför skolan och 

fritidstiden? 

 Vad tror du att eleverna själva anser om ämnet musik i skolan och på 

fritidshemmet? … 

 

 

 


