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Sammanfattning 
Jag har i denna undersökning observerat lokaler och intervjuat lärare i fritidshem 

för att fastställa användandet av musik. Studien har genomförts på fyra olika 

fritidshem. Undersöknigen fokuserade på vad de besökta fritidshemmen har för 
musikverksamheter, hur de genomför musikaktiviteter och varför de har 

musikaktiviteter. Först observerade jag fritidshemmen för att se om det fanns 

musik i verksamheterna. Sedan intervjuade jag någon eller några ur personalen. 

Detta skedde i fritidshemmens personalrum. Syftet med undersökningen var att 

skapa kunskap kring musikaktiviteter och dess förekomst i fritidshem. Resultatet 

visade att de besökta fritidshemmen inte arbetade aktivt med musik. Barnen 

kommer i kontakt med musik om de vill, men fritidshemmen erbjuder inte 

musikaktiviteter. Lärarna på fritidshemmen vill få in mer musik men vet inte hur. 

Ramfaktorerna spelar en stor roll. Dessa tror de intervjuade fritidspedagogerna 

och lärare inom fritidshem kan förändras genom att en pedagog vill arbeta aktivt 

med musik. 

Sökord: Musikaktiviteter, musikundervisning, resurser för musik 
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Inledning 
 

För tre och ett halvt år sedan påbörjade jag min utbildning till lärare inom fritidshem. Jag 

visste inte riktigt vad en lärare inom fritidshem hade för arbetsuppgifter. Under den första 

verksamhetsförlagda praktiken började jag förstå vad det innebar och jag kände att jag valt 

rätt yrke. Lärarna inom fritidshem som jag träffade under den första verksamhetsförlagda 

praktiken gjorde att jag började fundera på hur barn agerar, vad de säger och hur man som 

lärare inom fritidshem kan arbeta med barnen. Barn börjar på fritidshem när de går i 

förskoleklass. Många barn slutar på fritidshem när de går i tredje eller fjärde klass. 

Under min utbildning har jag läst mycket om pedagogik och lärt mig mer om hur man ska 

agera som pedagog för att barnen ska få ut det mesta av verksamheten. Under denna 

utbildning har mitt intresse för musik växt. Jag valde att läsa en musikkurs där musik för barn 

stod i fokus. Denna kurs heter Musik för barn i tidigare åldrar. Under kursen lärde jag mig 

bland annat att spela gitarr, ett för mig främmande instrument. Min lärdom av detta var att det 

är viktigt att man prövar nya saker och tillåts att göra fel. Denna kurs ökade mitt intresse för 

musik på grund av att jag upptäckte att i musiken fanns det mer än bara musik. Det jag minns 

mest var då vi arbetade med noter. Då insåg jag till exempel att man behöver grundläggande 

matematisk kunskap. Jag insåg även att pedagoger på fritidshem troligtvis hade svårt att 

integrera musik på ett naturligt sätt, då instrument och kunskap inte alltid finns. Under min 

senaste praktik undersökte jag vilken koppling till musik det överhuvudtaget fanns på 

fritidshem. Det visade sig att det var liten förekomst av musik. Intresset växte och jag insåg 

att jag ville undersöka fler fritidshem. 

Intresset för att skriva om musik i fritidshem, väcktes genom att jag läste Skolinspektionens 

rapport Kvalitet i fritidshem (2010:7).  Denna rapport visade att pedagogerna på de olika 

fritidhemmen behöver utmana barnen mer kring identitetsfrågor eller en mer stimulerad och 

konkret vardag. Barnen får en stimulerad vardag i fritidshem, genom att aktiviteterna ger barn 

kunskap eller har en avsikt. Aktiviteter som Skolinspektionen hoppas ska öka är skapande 

uttryck som drama, dans och musik. Skolinspektionen upptäckte att i de besökta 

fritidshemmen tar barn ansvar, kan samarbeta, har uteaktiviteter, rörelseaktiviteter och 

skapande genom att rita och klippa.  

Det Skolinspektionen skriver gjorde mig nyfiken på att se om fritidshemmen sedan 2010 har 

arbetat mot att ha mer drama, dans och musik. Musiken är det jag kommer att fokusera på 

eftersom jag under min utbildning har kommit att utveckla ett intresse för musik. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att utifrån ett kvalitativt angreppssätt ta reda på hur 

några pedagoger upplever musikaktiviteter i sin egen verksamhet. 

Följande forskningsfrågor kopplar jag till syftet: 

 Vad finns det för förutsättningar till musikverksamhet, i de undersökta fritidshemmen? 

 Hur utövas musikverksamhet i de undersökta fritidshemmen? 

 Vilken inställning har pedagogerna till musik i den egna verksamheten?  
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Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången börjar med att ta upp styrdokumentet Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och rekommendationen Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007). Dessa vill Skolverket att fritidshemmen ska 

följa. De två första avsnitten inriktar sig mot barnensålder. De finns med för att skapa 

förståelse för hur barn utvecklas när det handlar om musik. Resterande avsnitt är baserade på 

vad olika författare undersökt kring området musik. Författarna har undersökt bland annat om 

musik och sampel, motorik, språk och kreativitet.  

Vad säger läroplanen om musik och estetisk verksamhet? 

Skolverket har arbetat fram läroplanen som är skolans nationella styrdokument och som 

innehåller kursplaner för alla ämnen. I likhet med skolans övriga personal måste pedagogerna 

på fritidshemmet förhålla sig till och följa läroplanen. Musik tas upp i den inledande texten, 

där står hur skolan, pedagog och rektorer måste agera samt strävansmål. Skolverket skriver 

om den estetiska verksamheten och musik: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 

och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig. (Lgr11:10) 

Skolverket menar att skola, förskoleklass och fritidshem ska ha musik och andra estetiska 

verksamheter, för att barnen ska kunna utvecklas med sitt skapande. 

I kursplanen för musik i Lgr11 (2011:100), kan man läsa att musik är ett estetiskt uttryckssätt 

som kan användas på många olika sätt och sammanhang. Musik kan betyda olika för barn, en 

del gillar musik och andra inte. Musiken har olika funktioner för barnens lärande och är en del 

i hur barnen utvecklas i sociala sammanhang. Identiteten och dess utveckling kan påverkas 

genom musik. Skulle hela skolväsendet använda sig av estetiska uttryck kommer barnen att 

påverkas positivt i sitt lärande, i samspel med andra och individuellt. Trots att kursplanen 

kring musik riktar sig mot skolan kan innehållet passa lika bra i skolan som i fritidshemmet. 

Vad säger Allmänna råd för fritidshemmet om musik och estetisk 

verksamhet? 

Pedagoger som arbetar på fritidhemmen följer ytterligare ett styrdokument från Skolverket. 

Detta heter Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007). Dokumentet ska 

genomsyra allt som sker på fritidshemmet. Just nu håller Skolverket på att skriva ett nytt 

dokument som är anpassat efter Lgr11. Det nuvarande är anpassat och reviderad utifrån 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. 

Skolverket (2007:3) skriver att barnen själva är en del av sina framsteg och sin mognad. Barn 

påverkar sitt lärande genom lek, skapande aktiviteter och att vara nyfiken på sin omvärld. 

Fritidshemmen bör vara anpassade för att ha olika typer av aktiviteter med barn så att de kan 
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stimulera lek, skapande och nyfikenhet. Fritidshemmen bör ge möjligheter till barn att kunna 

genomföra lek, rörelse, estetiska uttryck som bild och form men även drama, musik och dans. 

Skolverket vill att fritidshemmen arbetar mot att barnen ska få möjlighet att se sig om i sin 

omgivning genom till exempel utflykter och studiebesök.   

Musik i skola och fritidshem 

En författare jobbar som fritidpedagog på ett danskt fritidshem nämligen Dich (2001:162). På 

det fritidshemmet har de valt att fokusera på musik. Pedagogerna upplever det positivt och har 

sett att följande sker med barnen på fritidshemmet: Barnen utvecklas vad det gäller 

självkänsla, självförtroende, öppenhet, ansvar och respekt. Dessa ord är utgångspunkten till 

det som sedan gör att barnen får personliga uttryck i musik och en identitetsutveckling. 

Söderman (2012:40) ser att pedagoger i skolan och förskolan lär barnen sånger som passar till 

de olika traditioner vi har. Lucia och påsk till exempel. Idag lär skolan och förskolan även ut 

sånger som har ett budskap som handlar om att man ska respektera varandra och alla i 

samhället.  

Fler författare har undersökt detta och Uddholm (1993:20) är av en helt annan åsikt. Han tar 

upp att i Sverige prioriteras musik inte i förskolan eller skolans värld. Det finns få pedagoger 

som har någon musik, drama eller bildutbildning med sig från sina kurser på universitet. Detta 

leder i sin tur till att den undervisning pedagoger har i musik inte blir bra och pedagogerna 

tappar motivationen för ämnet. Detta påverkar de olika verksamheterna i fritidshem då 

pedagogerna inte vågar utöva de estetiska ämnena. Kontentan av detta är; att vågar inte 

pedagogerna hålla i musik kommer barnen inte i kontakt med musiken. Uddholm (1993:52) 

menar att alla pedagoger kan arbeta målinriktat för att använda sig av musik. Pedagogen 

kanske känner sig obekväm och har inte någon erfarenhet av något instrument eller dans. Men 

denna pedagog kan ändå arbeta aktivt med musik, genom att göra det den känner att den 

klarar av och på så vis arbetar aktivt mot att ha musik i verksamheten. De som sätter sig i ett 

hörn och blir tyst skapar en osäkerhet hos barnen så att de inte vågar slappna av. Det gäller att 

visa barnen att vi inte kan allt och att det räcker med att försöka. 

Dich (2001:163) skriver om att på hennes fritidshem valde man att aktivt jobba med musik. 

Beslutet var ett gemensamt från pedagogerna i fritidshemmet. För att lyckas med detta måste 

pedagogerna under en tid prioritera musik. Det tar flera år att implementera musik i 

fritidshemmet och det måste hela tiden återkomma för att hållas kvar i verksamheten. 

Ekonomiska och mänskliga resurser är en viktig del för att musiken inte ska försvinna. Detta 

genom att till exempel utbilda personalen i att lära sig spela instrument eller att ge 

pedagogerna tid att anpassa fritidshemmet efter musik. 

Musik i förskolan 

Innan barnen börjar på fritidshem har de flesta barn gått på förskola. Pedagoger i skolan och 

fritidshem behöver därför förstå att barnen får med sig olika kunskaper från tidigare 

upplevelser. Bertil Sundin har skrivit en forskningsrapport där han tar upp följande om barn: 

När barn jollrar, fabulerar, rimmar, leker med ljud, dansar, målar, klottrar o s v, då 

skaffar de sig erfarenhet som hjälper dem att orientera sig i tillvaron, att finna 
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sammanhang, att organisera och utveckla fantasin och inbillningsförmågan och ge den 

uttrycksformer. Därigenom får de också bättre tillgång till olika symboliska 

föreställningar, känslor och handlingsmöjligheter. Att på detta sätt artikulera, formulera 

upplevelser i olika material och kroppsliga aktiviteter har ett egenvärde. […] har t ex 

visat hur förskolebarn med hjälp av sång kommunicerar känslor, information, 

samhörighet med andra barn. (Sundin, 1987:15–16) 

Sundin visar att alla de olika delarna belyses genom musiken som därför borde vara en del i 

barnens liv. Johan Söderman (2012:46f) anser att barnen som börjar förskolan lärt sig mycket 

om musik tidigt genom olika medier. Barn tittar på tecknade filmer och genom filmen 

kommer barnen i kontakt med klassisk musik. Barnen kommer ha spelat tv- och dataspel och 

även där finns musiken. Genom spel som Guitar Hero, Just Dance och Singstar har barnen 

hört och sjungit klassiska rock- och poplåtar och övat på takt. Riddersporre (2012:23) håller 

med om detta och tillägger att barnen inte kommer till förskolan utan att ha några kunskaper 

alls om musiken. De har redan börjat bygga upp ett eget intresse för musiken samt skapat sig 

unika och olika erfarenheter. 

Maria Calissendorff (2012:107f) skriver att det dock inte är bevisat att barn i förskoleåldern 

måste mottagit utbildning eller musikalisk erfarenhet för att bli duktig på musik i vuxen ålder. 

Däremot är det bra om hemmet har visat ett stöd och uppmuntrat barnen till musik för detta 

kan göra att barnen har lättare att blir duktig på musik i vuxen ålder. 

Pedagogerna i sin tur kommer att påverka hur barn känner för musik. Söderman (2012:38) 

anser att förskolelärare ska visa en god och positiv inställning till musik och våga var sig 

själv, så blir det lite fel så gör det inget. Detta kommer skapa ett bra klimat vid 

musikaktiviteterna på förskolan. 

Musik och samspel 

Kring musik och samspel har Bim Riddersporre (2012:26) skrivit och anser att barn utvecklas 

genom sina musikaliska upplevelser. Genom att leka med musik utökar barn sitt samspel med 

både andra barn och vuxna. Musiken är utöver detta något barn och vuxna vill njuta av, utöva 

och gärna utveckla.  

Lena Dich (2001:163) anser att när man på fritidshemmen anordnar dagar då barnen får spela 

och sjunga utvecklas kunskapen att interagera tillsammans. Genom att delta i exempelvis dans 

och handklappning kan både barn och pedagog ha roligt. Detta skapar engagemang till musik. 

Enligt Dich (2001:163) och Riddersporre (2012:34) kan både barn och pedagog ha roligt 

genom att musik är viktigt för barnets utveckling. Samspel med andra barn och människor, 

skriver de båda författarna om, kommer att ske genom musiken. Dich och Riddersporre 

skriver att man som pedagog måste vara engagerad och se till att barnen kommer i kontakt 

med musik. Berit Uddén (2004:14) ger exempel på när barn i skolan måste kunna 

sammarbeta. Det kan vara en barngrupp som ska ha ett gemensamt framträdande. Barnen i 

gruppen måste komma överens om exempelvis takten, melodin och vad man ska sjunga.  

Edberg (2012:12f) anser att man som pedagog ska komma ihåg att barn alltid utvecklas och 

tar in det som händer i deras liv. Barn lär sig på olika sätt. Lärande sker på olika sätt i skolan 
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och i samhället. När barn i samspel med andra lär sig har de använt sig av den proximala 

utvecklingszonen. Med proximal utvecklingszon menar Edberg att det är skillnad på det 

barnet själv kan och vad barnet kan lära sig tillsammans med andra. Pedagoger som är 

medvetna om den proximala utvecklingszonen kan anpassa sin undervisning. Exempel på 

detta är när barn ska genomgöra ensemblespel och skolmusikaler. Barnen har tidigare skaffat 

sig erfarenhet och kunskap om ett specifikt instrument och därför vill använda sig av det 

instrumentet vid aktiviteterna. Visar läraren barnet ett annat instrument kommer barnet 

utvecklas med det nya instrumentet. Utvecklingen sker genom att prata och fråga sin lärare 

och andra barn för att höja kunskapsnivån kring det nya instrumentet. Sker detta, vidgas den 

proximala utvecklingszonen och barnen lär sig ett nytt instrument. Pedagoger som arbetar 

medvetet med detta skapar en större bredd för barnens musikaliska utveckling.  

Musik och motorik 

Uddén (2004:112) skriver att musikaliska lekar samt engagemang genom musik kan höja 

stämningen och skapa glädje i ett klassrum där man arbetar pedagogiskt. Får barnen höra 

melodier och känna rytmisk rörelse är det mer givande än enbart talspråket. Uddén (2004:91) 

menar att om barn får utvecklas och utmanas med musisk lek kommer barnen att få motorisk 

utveckling. Uddén anser att om barnen tidigt fick motorisk träning genom musik skulle det 

göra att skolan inte behöver specialundervisning. De blir stimulerade att läsa och skriva. 

En författare skriver om musik på fritidshem, Dich (2001:166). Hon är fritidspedagog och har 

arbetat aktivt för att barnen på fritidshem ska lära sig musik. Dich skriver att musik inte bara 

handlar om att få instrument att låta utan att det bästa instrumentet vi har är oss själva. Vi kan 

använda kroppen och rösten genom att klappa, trampa och sjunga. Vi kan höra ljud runt 

omkring oss och detta behövs för att utveckla en lyhördhet. Denna lyhördhet använder vi 

sedan när vi skapar musik. Dich skriver att man kan uttrycka sig musikaliskt på många olika 

sätt, och även några till. Man kan leka med ord och rytmer och då är det fantasin som sätter 

stopp för vad man kan komma på och inte. Dich (2001:164) skriver även att rytmer som barn 

lärt sig genom mun och kropp är lättare att överföra till olika instrument. I våra kroppar finns 

en mängd rytmer och fraser, i Västeuropa har vi lärt oss att främst uttrycka känslor med 

ansiktet. Barnen lär sig detta tidigt och vågar inte dela med sig av sina idéer kring hur man 

skulle kunna uttrycka sig. Lyckas man skapa ett fritt klimat kring musiken som pedagog, 

kommer barnen att få en kreativ och fantasirik uppväxt, vilket främjar barnens motorik. 

Rytmen sitter i kroppen. 

”Förutsättningen för all musik är rörelse, och musikaliteten kommer starkt till uttryck i våra 

kroppar. När vi går, arbetar eller dansar rör sig kroppen rytmiskt” (Uddholm, 1993:55). Mats 

Uddholm (1993:59) skriver även att sång vanligvis förknippas mest med rösten men om man 

studerar barn som sjunger vill de gärna använda kroppen för att dansa och hoppa under 

sången. Han anser att man ska sätta ihop flera estetiska aktiviteter som sång, dans, rörelse och 

drama. Spelar barn instrument så underhåller de motoriken och barnen får mer teknisk 

erfarenhet. Samtidigt som barnen blir medvetna om hur instrumentet fungerar, får de kontroll 

på de delar av kroppen som behövs för att kunna spela. Barnen kommer även bli medvetna 

om röstens potential. 
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Musik och språket  

Uddholm (1993:56) tänker på hur rösten får arbeta vid musik. Tänk tillbaka på hur mycket tid 

och kraft du investerat för att få en bra motorik, som barn och ungdom. Rösten har vi under 

uppväxten fått arbeta med för att få rösten såsom den är idag. Det krävs erfarenhet för att få 

till alla små ljud och nyanser som finns i det svenska språket. Dialekter som kräver att man 

pratar på ett särskilt sätt, konsonant- och vokalljud som ska vara exakta, rytm och tonhöjd ska 

vara på sitt sätt. Jämför man rösten med att lära sig spela ett instrument, behöver man inte lika 

musikalisk förmåga för att man ska lära sig spela som att lära sig sitt modersmål. Rösten 

behöver ett språk. Uddén (2004:112) menar att musik behövs för språket, då barnen får en 

grund genom musikpedagogiken. Grunden skapas genom att musik ger en kroppslig och 

mental jämnvikt som leder till att barn kan läsa med inlevelse och lär sig skriva. 

Flera forskare har undersökt ämnet sång och tal, Uddholm (1993:58) är en av dessa. Han har, 

med undantag, sett att sången och att det talande språket inte flödar på samma sätt, detta för 

att vi inte analyserar sången på samma sätt som det talade språket. Han utredde och kom till 

insikt om att vi människor inte analyserar sången lika mycket som vi gör med språket vi talar. 

Uddholm dokumenterade att med sång kan människan uttrycka mer känslor än vad det 

vardagliga språket kan, dock finns reservationer. Det Uddholm insåg var att genom sång 

underhåller barn och vuxna rytmen samt melodikänslan. Detta i sin tur utvecklar talförmågan 

och läsförståelsen. Möter man ett barn som har svårigheter i uttal eller att läsa kan man 

uppmuntra dem till att sjunga mycket. 

Uddén (2004:49) berättar att många forskare har studerat om sång, rytm, ton och 

läsinlärningen främjar språket för barn. Hon undersökte genom en språkvetenskaplig studie 

med barn som nyligen börjat läsa om de kunde urskilja språkljuden och sedan höra det 

musikaliska när de lyssnar. Resultatet visade att barn som var bäst på läsförståelse också hade 

högst resultat på de två andra testen, att urskilja språkljud och kunna urskilja tonhöjder. 

Uddén (2004:50) undersökte en annan studie som kommit fram till att tidig musikalisk 

utveckling kan relateras till tidig läsförmåga. 

Musik och kreativitet 

Edberg (2012:13) anser att barn går till musikaktiviteter med lust. Musik omfamnar och berör 

dem. Detta är bra för lärandet. Lärandet av musik kan ske enkelt och naturligt om barnen har 

roligt samtidigt.  

Går man tillbaka i tiden har barn idag större utvecklingspotential med musik än vad barn hade 

för femton-tjugo år sedan. Då kom barnen i kontakt med musik genom vuxna och barnen var 

tvungna att visa engagemang och ta initiativet till det (Ericsson & Lindgren, 2012:54). Dich 

(2001:164) ser idag ingen anledning till att barn inte ska utveckla sin musikalitet då allt som 

är, sker och finns är möjligheter för att uttrycka och uppleva musik. Barn kan skapa egna ord 

och även upptäcka rytmer och leka med det. Detta ökar och skapar fantasi och spontanitet hos 

barnen. 

Cecilia Ferm Thorgersen (2012:79) skriver att genom musik måste man som pedagog vara på 

barnens nivå och se barnen där de är i sin musikaliska utveckling samt erbjuda nya 
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musikaktiviteter. Dich (2012:164) anser att det är viktigt att barnens sinnen stimuleras, barnen 

lär sig och barnen får känslan av att de klarar av aktiviteterna man erbjuder dem. Låt barnens 

fantasi flöda tillsammans med pedagogen som kan ge barnet kunskap då det fantiserar. 

Meningsfull tid med musik som låter tankar och idéer flöda leder till fantasi.  

Sammanfattning 
För att sammanfatta så var större delen av litteraturen jag läst skrivet ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Ridarsporre (2012), Uddén (2004), Dich (2001) och Edberg (2012) anser att barns 

lärande utvecklas genom att lära med och genom andra människor. Författarna har även 

kommit fram till att barn kan lära sig enskilt och utvecklas på egen hand. Jag har även tagit 

upp det Edberg (2012:12f) skriver om den proximala utvecklingszonen. Den innebär att 

barnet tillgodoser sig en bredare kunskap tillsammans med andra. Det sociokulturella sker 

ofta i skolan och i fritidshemmen. Jag har upptäckt att teorierna sker samtidigt. Därför har jag 

tittat ifall andra teorier, behaviorismen och konstruktivismen, sker när barn lär sig musik. 

Bland annat sker behaviorismen när barnen spelar fint och får lämplig belöning genom positiv 

förstärkning (Imsen, 2006:225). Konstruktivismen innehåller något som kallas för 

automatisering. Detta sker när ett barn som lärt sig spela gitarr och sjunga samtidigt. Då har 

barnet automatiserat sitt spelande (Imsen, 2006:267).  
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Metod 

Insamlingsmetod 

Min första tanke för att samla in empiri var att använda mig av observation och frågeformulär. 

Observationen skulle visa vad som fanns i fritidshemmen som kopplades till musik. 

Frågeformuläret skulle ha besvarats av pedagogerna som arbetade på varje fritidshem och 

visat om de hade erfarenhet av musik och om detta påverkade hur mycket musik som fanns i 

fritidshemmet. Jag ändrade min metod till intervju istället för frågeformulär. Eftersom 

intervjuer ger ett bredare och intressantare datamaterial att fundera över, än ett kort 

frågeformulär.  

Jarl Backman (2008:33) anser att vill man skapa förståelse för något så är kvalitativ 

undersökning att föredra. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer. Denna metod innebär att 

man inte använder matematik och statistik för att förklarar resultatet. Resultatet handlar om 

verbala formuleringar vilket kan vara skrivna eller talade.  Intervjuer kan även de delas in i 

kvantitativa och kvalitativa som Jörgen Dimenäs (2008:48) skriver om. I en kvantitativ 

intervju är frågorna redan bestämda, i vilken ordning de ska ställas och hur de frågorna ska 

ställas. Den kvalitativa intervjun är som ett samtal med ett bestämt fokus. 

Observationerna kunde ha gjorts noggrannare med mer innehåll. En fördel var att jag hittade 

saker som kunde användas och återkopplas vid intervjun. Detta hade kunnat bli mer tydligt 

om jag hade genomfört längre intervjuer. Intervjuerna blev mellan 15 och 30 minuter. 

Eftersom jag observerat verksamheten innan intervjuerna, kunde jag koppla det jag sett på 

fritidshemmet och ställa frågan, om de använder sig av musik eller inte och varför 

pedagogerna gör som de gör. Mina intervjuer hade inga fasta frågor eller bestämd ordning så 

samtalet blev levande. Detta är en kvalitativ intervju enligt Dimenäs (2008:48). 

Jag fotograferade fritidshemmen så de som läser min observation tydligt ser att ytorna på de 

olika fritidshemmen är väldigt öppna. De öppna ytorna gör att ljudnivån lätt hög och spring 

blir naturligt i lokalerna. Pedagogerna önskade sig flera mindre rum och detta förstår man 

genom att studera bilderna och funderar på vad lokalerna skapar för möjligheter till musik. De 

besökta fritidshemmen har även tillgång till en eller två mindre rum och till gymnastikhall, 

ingen av lokalerna är fritidshemmens egna. Detta tycker informanterna är synd för de kan inte 

påverka om en skolklass kommer befinna sig i deras lokaler under skoldagen. Ett eget rum 

tycker jag och informanterna vore bra för barnen, fritidshemmen och skolan. 

Urval 

Under min tid på universitetet har jag varit ute på verksamhetsförlagd praktik. Jag har varit på 

två olika skolor. Jag valde att kontakta dessa två skolor för att genomföra observation och 

intervjuer på. Av de fyra fritidshem jag besökte hade jag aldrig varit på två av fritidshemmen 

tidigare, vilket gjorde att jag kom i kontakt med nya pedagoger och lokaler. Detta gjorde att 

jag var tvungen att börja intervjun med vad pedagogen är intresserad av och hur 

fritidshemmet arbetar, innan jag kunde specificera mina frågor kring musik. 
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Observationerna gick till så att jag hade ett formulär, se bilaga 1. som jag fyllde i. De skedde 

på fyra olika fritidshem. Intervjuerna skedde vid ett senare tillfälle på dessa fyra fritidshem. 

Pedagogerna jag intervjuade var de pedagoger jag fick kontakt med under observationerna. 

Jag valde att prata med de pedagoger som funnits i verksamheterna en längre tid och hade fast 

tjänst. Eftersom de troligtvis vet vad barnen gör och inte gör på fritidshemmet. Pedagogerna 

har då kanske kunskap om vad barnen klara av och inte. Jag gav intervjuerna ett brett 

perspektiv men fokuserade på aktiviteter i skola och fritidshem. Störst fokus fick fritidshem. 

Anledningen till varför pedagogerna skulle ha en fasttjänst var för att jag bedömde att de då 

hade en utbildning. Målet var att jag helst skulle intervjua två pedagoger från varje fritidshem, 

vilket misslyckades. Det blev stor ålderskillnad på de intervjuade pedagogerna och tiden 

pedagogerna arbetat på fritidshemmet varierade stort. Av de fem intervjuade pedagogerna var 

fyra kvinnor och en man. 

Intervjuerna var öppna och baserades på mina frågeställningar, se bilaga 2. Pedagogerna fick 

se vad samtalet skulle fokusera på. Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa (2007:41–42) 

beskriver att det finns modeller för hur ett professionellt samtal kan vara exempelvis ett 

vägledande samtal. Modellen kan vara ett stöd och hjälpmedel genom att vara en tankefigur i 

samtalsledarens huvud. Jag valde att i mitt huvud bevara några specifika frågor som skulle 

ställas till pedagogerna om deras utbildning, kunskap om instrument, möjligheter för musik i 

lokalerna, skolinspektionens rapport och hur pedagogerna önskade att deras verksamhet skulle 

se ut med aktiviteter och musik.  

Jag intervjuade två pedagoger på det första fritidshemmet. På det andra fritidshemmet 

intervjuade jag en pedagog och kontaktade ännu en pedagog på samma fritidshem, genom 

frågor på mail. På det tredje fritidshemmet pratade jag med en pedagog och på det fjärde 

fritidshemmet pratade jag med en pedagog. Sammanlagt intervjuade jag fem pedagoger och 

hade mailkontakt med en. Att ha mailkontakt med en pedagog, gjorde att informationen jag 

fick av pedagogen jag intervjuade från samma fritidshem stärktes. Tre frågeställningar 

skickades till en pedagog som inte kunde närvara vid intervjun, se bilaga 3. Mailkontakten 

gjorde att jag inte kunde ställa följdfrågor som vid en intervju. 

Etiska insikter 

Jag valde att kontakta rektorerna för att jag ansåg att det var viktigt att de skulle veta om att 

det skulle springa runt en främmande person i deras fritidshem. En person som intervjuade 

och observerade deras verksamhet. Jag kontaktade rektorerna på de två skolor (skolorna har 

flera fritidshem) jag ville besöka för att kunna genomföra observationer och intervjuer. 

Rektorerna fick information om vem jag var och vad jag ville. Rektorerna skulle sedan via 

mail godkänna om de ansåg att jag fick genomföra besöket. Ena rektorn svarade snabbt, då 

denna kommunicerar väldigt mycket via mail. Den andra svarade inte trots att jag skickade 

två mail. Jag löste det genom att ringa rektorn och fick svaret att det gick bra. Rektorerna gav 

mig i uppdrag att kontakta fritidshemmen själv.  

Innan intervjun berättade jag om de fyra etiska huvudkraven som Vetenskaprådet (2002:6ff) 

skriver om. Det första är informationskravet som handlar om att jag ska berätta varför jag gör 
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undersökningen. Det andra är samtyckeskravet. Med det menas att intervjupersonen har 

valmöjlighet att delta eller ej, samt låta känsliga frågor förbli obesvarade. Det tredje 

huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att det underlag jag fått utifrån mina 

intervjuer och observationer inte ska kunna kopplas till varken skola eller enskilda individer. 

Det fjärde och sista är nyttjandekravet som innebär att det material jag har samlat in som 

empiri enbart ska användas till min undersökning.  

Christina Wehner- Godée (2000:54) skriver att bilder är ett sådant tillfälle då den som 

fotograferar måste fundera på de etiska ställningstagandena. ”Etik handlar i det här 

sammanhanget om hur vi reflekterar över och behandlar just den här frågan och liknande 

frågor. Det handlar om hur vi behandlar människor på ett icke integritetskränkande sätt” 

(Wehner-Godée, 2000:54). Jag valde att fotografera fritidshemmen. Noggrant funderade jag 

på vinkeln, var barnen fanns och om någon skulle kunna känna igen lokalen. Inga ansikten 

kom med och jag gjorde bilderna svartvita för då försvann möjligheten att känna igen 

fritidshemmen. Anledningen till varför jag tog fotografierna är för att visa hur miljön i 

fritidshemmen kan se ut. När jag fotograferade fick jag förhålla mig till samtyckeskravet. Jag 

tog bilder på lokalen och inte verksamheten så jag behövde inte kontakta vårdnadshavare för 

att få tillåtelse. 

Jag har valt att döpa om de olika fritidshemmen. Det har fått namn efter musikinstrument som 

börjar på A, B, C eller D. De olika namnen blev Alphorn, Blockflöjt, Cittra och Dragspel. 

Även de jag intervjuade fick nya namn och dessa börjar på samma bokstav som deras 

musikinstrument. Namnen är Adam, Astrid, Berit, Bodil, Camilla och Doris. 

Genomförande  

Observation 

Vid observationerna besökte jag verksamheterna vid ett tillfälle. Det jag gjorde var att 

observera lokalen samtidigt som jag fyllde i ett formulär, se bilaga 1. Detta för att jag skulle 

observera samma saker på de olika fritidshemmen. Jag undersökte det som fanns väl synligt i 

fritidshemmen. Därefter pratade jag med pedagogerna för att ta reda på vem jag kunde 

genomföra en intervju med vid ett senare tillfälle.  

Intervju 

Jag spelade in samtalen på min surfplatta, så att jag kunde ha fullt fokus på vad 

intervjupersonerna sade. 

Först tog jag upp de etiska huvudkraven. Nästa steg var att jag visade intervjupersonen ett 

papper, (se bilaga 2) som visar vilket upplägg intervjun skulle ha och vad som var mitt 

intresse. Utifrån detta fick sedan intervjupersonen i uppgift att göra en mindmap kring vilka 

aktiviteter de har på sitt fritidshem. Jag har arbetat efter  

En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det 

vardagliga samtalet genom att den har ett bestämt fokus. Det är intervjuaren som 

bestämmer riktningen på samtalet och ser till att man håller sig till ämnet. (Dimenäs, 

2008:48) 
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På fritidshemmet Alphorn satt vi i personalrummet. Det var jag och två pedagoger Adam och 

Astrid. Då det var två pedagoger som blev intervjuade kunde de resonera och funder kring 

frågorna. De flesta andra pedagogerna var i stora personalrummet eller ute på rast. Det var en 

positiv men lite ansträngd inställning då vi alla visste att intervjun spelades in. Jag glömde 

bort tankekartan så när pedagogerna pratat om de olika aktiviteterna fick de göra en mindmap. 

Denna tankekarta skulle sätta igång deras funderingar om vad de genomför för aktiviteter på 

fritidshemmet med barnen. 

Min andra intervju var på fritidshemmet Blockflöjten. Pedagogen Bodil som jag hade tänkt 

prata med var sjuk. Den andra pedagogen Berit som Bodil hade tänkt skulle vara med ville 

fortfarande vara med på intervjun. Vi satt i personalrummet. Där fick vi sitta ifred utan att bli 

störda. Ett störningsmoment var att vi gick iväg för att hämta en tidscykel, vilken visade 

aktiviteterna i verksamheten under ett år. Berit ville bestämt hämta den när samtalet hade 

börjat. Fick stänga av och på inspelningen. Samtalet fortsatte men pedagogen förstod inte hur 

man gjorde en mindmap. Jag valde därför att inte genomföra en mindmap med Berit. Detta 

gör att jag inte kan ta upp och diskutera kring tankekartan som jag ville. När jag stänger av 

inspelningen börjar pedagogen prata om musik tillsammans med andra ämnen så jag får starta 

upp inspelningen igen. Jag valde att kontakta Bodil som jag hade för avsikt att träffa från 

början, via mail och ställde tre frågor, se bilaga 3.  

Vid min tredje intervju besökte jag fritidshemmet Cittran och pedagogen Camilla. Lokalen vi 

fick genomföra intervjun i blev personalrummet då den tänkta lokalen var upptagen. Det 

fungerade bra att sitta i personalrummet från början men ju längre tiden led desto mer 

pedagoger och städpersonal kom in. 

Min sista intervju var på Dragspelet. Doris som jag skulle prata med tog hand om ett barn så 

jag fick vänta innan vi kunde påbörjade intervjun. Vi hamnade i ett avskilt litet rum. Där 

kunde jag och intervjupersonen fokusera på samtalet till fullo. Det jag upptäckte var att Doris 

hade lättare för att tala innan och efter jag spelat in än under tiden. 

Efter intervjuerna 

Jag fotograferade fritidshemmen fån en vinkel jag ansåg gav fritidshemmen en rättvis bild på 

hur deras främsta lokaler ser ut. Inga ansikten går att urskilja. Jag har även gjort bilderna 

svartvita för att man inte ska kunna urskilja vilka fritidshem jag har besökt. 

Jag började med att lyssna igenom intervjuerna och skriva dem i talspråk i ett dokument. När 

alla intervjuerna hade transkriberats så skrev jag ut dem. Allt som hade med musik, 

aktiviteter, Skolinspektionen och deras utbildning markerades. Det skrevs sedan ihop i ett 

dokument på datorn där jag blandar pedagoger, fritidshem och har rubriker. 
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Resultat 
Jag valde att dela upp rubrikerna 

efter observation och intervjuer. 

Detta för att tydligt kunna följa 

med i vad intervjuerna handlat 

om. Rubriken intervjuerna har 

underrubriker. Det som tas upp 

under resultatet kommer att 

analyseras i diskussionen. 

Observationerna 
Bilden ovanför, är tagen på fritidshemmet Alphornet. Bilden visar att fritidshemmet har en 

öppen lokal som inte främjar ljudaktiviteter. Vid en musikaktivitet ökar ljudnivån. Under min 

observation hittade jag en gitarr, två stereoapparater och en darttavla. En melodislinga spelas 

när man startar spelet, stänger av det eller någon vinner. En stereo finns i ett mindre rum där 

barnen bestämmer musik och 

volym. Fritidshemmet har flera 

olika tv-spel som barnen där kan 

spela. Spelen jag hittade var bland 

annat Guitar Hero, Just Dance och 

Singstar. Dessa spel får barnen att 

utöva musik genom gitarrspel, 

dans eller sång. 

Den andra observationen (bild till 

vänster) skedde på fritidshemmet 

Blockflöjten. Här fanns inga 

instrument men genom ett fönster 

till ett klassrum skymtade jag en 

gitarr. Det står en stereo i köket men annars fanns ingenting som kan kopplas till musik. Även 

detta fritidshem har öppna ytor vilket inte främjar musikaktiviteter. 

Cittran var nästa fritidshem jag besökte. Fritidshemmet har inget specifikt rum som kan 

klassificeras som deras eget. Detta gjorde det svårt att observera lokalerna. De lokaler barnen 

på fritidshemmet hade tillgång till var; två 

klassrum, två grupprum, biblioteket och 

musiksalen. I musiksalen fanns olika 

instrument. Gitarr, trummor och keyboard. 

Har man fritidshem i en korridor blir det svårt 

att genomföra musikaktiviteter. På Cittran har 

de möjlighet att genomföra musikaktiviteter, 

eftersom de har en musiksal till sitt 
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förfogande. Bild på det som 

klassificeras som Cittrans 

fritidshem, till höger. 

Det sista fritidhemmet jag 

observerade var Dragspelet. 

Bilden, till vänster, visar att detta 

fritidshem har en öppen 

planlösning, vilken kan skapa en 

hög ljudnivå. Här fanns det inga 

instrument bortsett från en gitarr 

utan strängar i personalrummet. 

Dragspelet hade ingen stereo att använda i det allmänna utrymmet. Fritidshemmet hade inga 

spel- eller ljudmöjligheter. Jag undersökte och upptäckte att det fanns en sak som hade med 

musik att göra. Det fanns en tavla där pedagogerna sätter upp lappar som visar barnen vad de 

kan genomföra för aktiviteter på fritidshemmet. På en lapp stod det musik.  

Intervjuerna 

Tre av fritidsverksamheterna gjorde en mindmap under intervjuerna. I tankekartan 

framkommer att de fritidshemmen fokuserar på skapande, rörelse och uteaktiviteter. 

Alphornet är det enda fritidshemmet som har skrivit in en musikaktivitet på tankekartan. Detta 

genom att skriva tv-spel och ”Just Dance”. Bortsett från dessa tv-spel, är det inget av de andra 

tre besökta fritidshemmen som lägger tid och kraft på en eller flera aktivitet som fokuserar på 

musik. 

Utbildning och musikkunskap 

På fritidhemmet Alphornet berättade Adam och Astrid om sin verksamhet. Båda är utbildade 

fritidspedagoger. Adam har begränsad erfarenhet av musik, eftersom han läst en kurs, Lek, 

dans och drama, i sin utbildning till fritidspedagog. I denna kurs fanns musik med i 

dansmomentet. Adam har arbetat på fritidshemmet Alphornet i tre år. Han kommer i kontakt 

med musik i skolan genom att han följer en klass till musiken. Astrid har arbetat på Alphornet 

nästintill ett år. Musik ingick inte i hennes utbildning.   

På fritidhemmet Blockflöjten fick jag träffa Berit. Berit har jobbat på skolan i 24 år och hon 

berättar om sin utbildning ”Jag är fritidledare i botten, men jag har jobbat som fritidspedagog 

i 24 år.” Berit har inte kommit i kontakt med musik under sin utbildning eller vid fortbildning. 

När hon har massage med barnen i skolan, spelas musik i bakgrunden. Ibland väljer Berit att 

spela musik när barnen har andra ämnen. Bodil, som arbetar med Berit, brukar spela musik 

under bildlektioner. Det är Bodil jag kontaktade via mail.  

På tredje fritidshemmet Cittran träffar jag Camilla. Hon har jobbat 11 år på fritidshemmet. En 

kurs med fokus på musik ingick i Camillas utbildning till fritidspedagog. 

Sista intervjun gjordes med Doris på fritidshemmet Dragspelet. Doris är nyutbildad lärare 

inom fritidhem. Hon har arbetat där sedan augusti. Ett vidgat språkbegrepp var en kurs i Doris 
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utbildning. Den innehöll ett moment med musik. Kursen lärde inte studenterna att spela 

instrument utan tog upp lite från alla estetiska ämnen. 

Musikaktiviteter på Alphornet 

Astrid informerar mig om att barnen sedan någon månad tillbaka får besök av en danspedagog 

en gång i veckan under skoltid. Danspedagogen har fått positiv respons från barn och 

pedagoger. Astrid förklarar ”Jättemånga har varit skeptiska. ’Åh, vi tycker inte om det här!’ 

Medan de har tyckt att det har varit jättekul, när det väl är över.” 

Pedagogerna tar med sig barnen till gymnastiksalar. Där kan barnen utföra olika rörelse 

aktiviteter. Dans, lek och sport. Adam berättade för mig att de för något år sedan hade 

danstillfällen med barnen. Han säger att ”Vi har kört musiklekar. Att de ska leka tills musiken 

stannar och då ska de stå blickstilla. Och ibland lite disco. Vi har haft musik som dans och 

kört aerobics.” 

Något barnen gillar på fritidshemmet Alphornet är disco. Barnen kan själva starta ett disco i 

ett mindre rum som finns tillgängligt. Rummet kallas för ”lugna rummet”. Det händer lite nu 

och då att barnen har disco där. Adam förtydligar ”Ja, där sitter de och spelar musik, där är det 

stereo, fullt disco!” Adam och Astrid berättar för mig att i ”lugna rummet” finns numera en 

tv. På denna tv kan barnen spela olika tv-spel. På fritidhemmet har de nyligen haft en tv-

spelsvecka. Då testade barnen på olika tv-spel. ”Guitar Heroes” och ”Just Dance” var 

populärast. Adam kopplar detta till musik då han säger ”De dansar ju mycket, ”Just Dance”. 

Det kör vi mycket och då är det ju musik.” 

Det finns fler pedagoger som arbetar på fritidshemmet Alphornet, Anton och Algot. Båda har 

god musikkunskap. Anton är duktig på att spela gitarr och sjunga för barnen. Algot är 

intresserad av frågesport kring musik, så kallade ”Musikquiz”. Detta gjorde att Adam och 

Astrid fick en idé om att de skulle kunna göra ett lättare och barnanpassat ”Musikquiz”. 

Musikaktiviteter på Blockflöjten  

Berit berättar att i förskoleklassen finns det en lärare, Beata. Hon lär ut musik genom visor. 

Beata är den enda läraren som kan spela något instrument i både skola och fritidshem. På 

fritidshemmet använder man internet för att kunna lyssna på musik.  

Bodil, en kollega till Berit pratade jag med vid observationen. Hon berättade att fritidshemmet 

brukar anordna disco på fredagar. Berit säger ”Ja, det kan ju egentligen bli vilken dag som 

helst. Om man ser att de behöver. Man måste ju läsa av barnen lite grann också, ibland kan de 

behöva det här mitt i veckan.” 
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Musikaktiviteter på Cittran  

På fritidshemmet Cittran har barnen möjlighet att utföra aktiviteter i en musiksal. Camilla 

berättar ”Ingen av pedagogerna som jobbar här är bra på att spela något instrument.” 

Camilla säger att de på fritidshemmet inte har någon fast musikaktivitet. Vid närmare 

eftertanke kommer hon på ”Utom det [barnen] de kör själva med talang, då de tränar eget. 

Alltså lyssnar på egen musik och dansar till musik. Men det är det som kommer från barnen 

själva.” Camilla berättar att barnen kan gå in i musikrummet och öva på instrumentet de håller 

på att lära sig. Annars anser Camilla: 

Utan när de är där inne, tycker jag mest att det handlar om att misshandla instrumenten 

[…] Det har vi pratat mycket om också, så även med barnen. Att är man inne på 

musiken, så passar man på att försöka lära sig någonting. 

Musikaktiviteter på Dragspelet 

Fritidshemmet Dragspelet har ingen pedagog som kan spela instrument. Doris kommer på att 

hennes kollega Daisy kanske behärskar gitarr. Ännu en pedagog kan spela gitarr på 

fritidshemmet men jobbar just nu halvtid.  

Doris berättar att det finns stereo och smartboard i klassrummen. En smartboard är en 

kombination mellan White board och projektor kopplad till en dator. Detta gör att 

fritidshemmet inte har tillgång till musik om klassrummen är upptagna. När fritidshemmet 

anordnar disco på barnens lov använder de sig av smartboard.  

På den vita tavlan jag upptäckte under min observation på dragspelets fritidshem, fann jag en 

lapp där det stod musik. Jag frågar Doris vad de brukar göra när det sitter en musiklapp som 

aktivitet på tavlan. Doris förklarar ”Ja, bra fråga. Den har aldrig kommit upp.” Doris fortsätter 

prata om lappen och att den aldrig kommit upp. Hon tror det var meningen att barnen skulle 

använda sig av egengjorda musikinstrument som de har gjort i klassrummen. Doris säger: 

Sådana där maracas typ. Och då skulle det kunna vara att man använder dem på något 

vis och alltså jobbar med rytm eller alltså någonting sådant. […] Att de får träna 

rytmen. Eftersom de är så pass små så kan de ju inte spela så mycket själv, alltså så 

avancerat. 

Deltar barnen om musik finns i verksamheten? 

Under intervjuerna visade det sig att det inte sker många musikaktiviteter på de olika 

fritidshemmen. Vid två tillfällen berättade informanterna för mig om hur barnen reagerar då 

en gitarr används på Alphornet eller Dragspelet. På fritidshemmen Blockflöjten och Cittran 

har ingen musikaktivitet för barnen. 

På Alphornet fick jag olika åsikter om hur det påverkar barnen då gitarren plockas fram på 

eftermiddagen på fritidshemmet. Barnen går i andra eller tredje klass. Jag frågar om barnen 

deltar när pedagogen [Anton] spelar gitarr? Astrid anser att barnen är på och sjunger med. 

Adam däremot anser att gitarren kommer fram mest för att skapa en bra stämning. Barnen ber 

Anton att spela en specifik låt.  
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Doris från Dragspelet berättar om när en vikarie jobbade på Dragspelet. På Dragspelet går 

barnen i förskoleklass eller i årskurs ett. Vikarien hade med sig sin gitarr och började spela. 

Doris säger att ”Han fick ju en hel ring full med barn. Så det finns ju intresset […] De 

lyssnade och önskade låtar och sjöng med och stampa takten typ och klappade och höll på.” 

Skolinspektionen 

I bakgrundskapitlet berättade jag om Skolinspektionens rapport (2010:7). Rapporten tog upp 

att det är för lite drama, dans och musik på fritidhemmen runt om i Sverige. Detta tog jag upp 

med informanterna och frågade hur de kände inför detta. 

Adam och Astrid resonererar sig snabbt fram till att de inte har drama alls på fritidshemmet 

Alphornet. De anser att anledningen till varför de inte har drama är för att ingen pedagog på 

fritidshemmet har det intresset. Utan en pedagog som är engagerad för till exempel drama, 

bedömer de det svårt att integrera ämnet. Adam och Astrid kopplar det till att drama inte går 

att genomföra med stora barngrupper. Adam försöker ha en positiv inställning och säger 

”Men det skulle säkert kunna gå att lösa om man bara satte sig in i det. […] Fördelen med 

stora barngrupper, det finns många att vara med.” Astrid är mer negativ och framhäver 

nackdelar med stora barngrupper ”Man får ju försöka anstränga sig och alltså se alla barn och 

försöka prata med så många som möjligt […] man sitter med dem i grupp och det är ju inte så ofta 

man sitter med ett och ett barn.” Pedagogerna funderar kring stora barngrupper och Adam och 

Astrid kommer fram till att de skulle vilja göra musikfrågesport med barnen, ”Musikquiz”. 

Aktiviteten skulle kunna vara en sådan många barn vill göra och den behöver ingen speciell 

lokal. De anser att aktiviteten inte behöver vara en fast aktivitet utan kan ske när som helst. 

På Blockflöjten anser Berit att drama, dans och musik har försvunnit mer och mer. Tänker 

hon tillbaka till tidigare år, genomförde Berit och hennes kollegor musikaler och teater med 

barnen. Berit säger ”Tiden försvinner i så mycket annat, tyvärr”. 

Blockflöjten ingår i en gammal skola med nya lokaler. Berit känner att pedagogerna i de olika 

arbetslagen skulle hjälpa varandra bättre om de var mer sammansvetsade. En musik eller 

rörelseaktivitet ska kunna genomföras även om avsedd pedagog för aktiviteten är frånvarande. 

Berit tror att anledningen till varför man inte hinner med det man planerat att göra har med 

barnens mognad att göra. 

På Cittran anser Camilla att de stora barngrupperna är förklaringen till varför drama, dans och 

musik är svåra att genomföra. En pedagog kan inte undervisa drama med 30 barn samtidigt. 

Lämpligare storlek på gruppen skulle vara 15 barn, då får pedagogerna som inte undervisar 

drama, stor arbetsbörda. På Cittran arbetar pedagogerna hela tiden med att det är för många 

barn och för få pedagoger. Camilla berättar att när hon började arbeta på Cittran fanns det 

möjlighet att göra film, teater och sånguppvisning med barnen. 

Doris säger att de på Dragspelet inte har drama, dans eller musik. Hon anser att de tre 

aktiviteterna är roliga som inte får den plats de borde kunna ha i fritidshemmen. Den största 

anledningen till att det blivit så anser Doris att ”Det är väl ingen av pedagogerna som har 

intresse för det.” 
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Önskningar om aktiviteter på fritidshem 

Adam och Astrid från fritidshemmet Alphornet önskar att de hade ett eget utrymme som de 

själva skulle kunna forma efter pedagogernas önskemål. Astrid kan gå med på endast ett 

klassrum men tycker det vore trevligt med ett stort utrymme. Klassrummet skulle inte se ut 

som ett traditionellt klassrum utan mer som ett rum för skapande med kuddhörn, soffor och 

möjlighet att klä ut sig. Fritidshemmet består för närvarande endast av ett stort rum och 

”lugna rummet”. Pedagogerna önskar sig fler rum av mindre storlek så att man kunde göra ett 

”bygg rum”, där barnen kan spara sina byggen. Även ett ”pysselrum”, där de kan låta sakerna 

ligga framme efter avslutad dag. Adam påpekar att ”Vi har bra lokaler om man ser till 

gympahall och fotbollsplan. Så där är det inte så där mycket att klaga på.” Adam framhåller 

att utemiljön och möjligheten till gymnastikhallarna är väldigt viktiga och fyller det behov 

barnen har av att röra på sig. På sommaren är barnen på fotbollsplanen och ishockeyrinken på 

vintern. 

Gemensamt tycker Adam och Astrid att det vore bra med fler pedagoger eller färre barn.  

Blockflöjtens pedagog Berit får även hon frågan om vilka aktiviteter fritidshemmet skulle ha 

om hon fick önska. Berit säger: 

Ja … Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna, få liksom, gå ut på samhället 

mer. Och fara iväg på någonting någon gång då och då. Men det är kanske inte det 

absolut viktigaste. Det är ju att ha något som barnen är intresserade utav och att de får 

välja det fritt, inte att man måste göra. För det har de redan i skolan. […] Ja, det är ju så 

styrt på skoltid. Så jag tycker barnen ska få välja i fritidshemmet, det är därför vi kallar 

det för ”fritidmeny” [en vit tavla med bilder för vad de finns för aktivitetet för dagen på 

fritidhemmet]. För att det ska finnas något att välja utav. Och då att de väljer det, och 

att de ska välja. Men de ska liksom inte måste välja en sak bara, utan det finns mycket 

att välja på.  

På fritidshemmet Cittran önskade fritidspedagogen Camilla att de fick göra ett smörgåsbord 

för barnen. Med smörgåsbord menar Camilla att barnen får alternativ på aktiviteter. Det skulle 

finnas vissa aktiviteter som pedagoger håller i. Detta för att barnen ska testa olika aktiviteter. 

Vissa aktiviteter väljer barnen själva. Camilla pratar om att man på fritidshem måste tänka på 

att barnen befinner sig där under sin fritid. Camilla tycker att: 

Jag tycker att man skulle ha haft precis som du sa drama, musik, skapande. Och hade så 

att man kan välja att i det här rummet har vi skaparrum och ha en ledare där. Som 

kunde hjälpa till och styra lite grann, så att det inte blir bara, så att man kommer vidare, 

lite grann. […] Det måste ju vara mycket valfritt på fritidstiden, man kan inte styra 

barnen varje gång. 

För att kunna genomföra detta vill Camilla ha en lokal där barnen och pedagogerna känner att 

”det här är fritids”. Rummet behöver inte vara stort och innehålla exempelvis en soffa, ett 

bord och köksredskap. Man skulle ändå använda skolans lokaler, utnyttja rummen och ha 

många pedagoger i de olika rummen. Camilla önskar sig också mindre barngrupper. 
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Doris på Dragspelet önskar sig att skolan och fritidshemmet inte delade lokaler. En egen lokal 

med fler mindre rum skulle vara att föredra. Tillgång till olika typer av material. Mindre 

barngrupper. Doris säger att: 

Plus att det skulle varit ganska, alltså ganska fast schema som man rullar på. Att man 

jobbar med musiken och man jobbar med drama, skapande. Men alltså alla de där 

delarna kommer mer på ett mer fast sätt, att man liksom vet att det rullar på.  

Hon pratar om pedagogernas intresse. Detta anser hon påverkar hur det ser ut på 

fritidshemmen. Doris säger: 

Skulle även vilja ha många pedagoger med olika kompetenser, för nu är vi ganska lik vi 

som jobbar här. Alla tycker om att skapa och så där och då är det många bitar som 

glöms bort eftersom man inte har kunskaper om det.  

Önskan om musik på fritidshemmet 

De intervjuade fick en chans att önska fritt om vad de vill ha för musikaktiviteter på sina 

fritidshem. Adam och Astrid önskade sig ett musikrum där barnen får prova på olika 

instrument och på så vis lära sig grunderna i musik. Till exempel ackord och hur man skriver 

en låt. Frågesport om musik ”Musikquiz” var även det en önskan från pedagogerna. På 

Blockflöjten önskar Berit sig ”Jag skulle tycka att till exempel lägga upp drama och musik 

och göra musikal eller något sådant där. Det tycker jag skulle vara skitkul.” 

Bodil menar att det behövs speciell kompetens för musikverksamhet, vilket för tillfället inte 

finns på fritidshemmet. Hennes önskan blir därför att ”Antingen att någon som är duktig på att 

spela olika instrument kommer 1 ggr i veckan eller att någon av pedagogerna kunde spela […] 

och låta dem pröva på olika instrument”. Cittrans pedagog eftertraktar som Bodil, en speciell 

kompetens. Camilla säger ”Då skulle jag vilja ha någon som är väldigt, alltså som brann för 

musik […] Någon som var väldigt musikintresserad. Passar bra på fritids, eller 

teaterintresserad eller det vanliga.” 

Doris kommer på att musiken inte behöver vara huvudaktiviteten. Man kan spela musik i 

bakgrunden. Hon önskar att barnen själv får göra instrument och sedan använda dem. Barnen 

skulle få använda instrumenten lite nu och då. Doris önskar också att de fick till gång till en 

musiksal. Doris säger att ”Någon musiksal här, också att de kan gå dit och prova trumset”. 

Sammanfattning 

Jag vill avrunda med ett citat från Brit Paulsen (1996): 

Det råder enighet om att den estetiska verksamheten behövs inom barnomsorgen och 

skolan, kanske också senare i livet, för att det finns estetiska värden som det kan vara 

bra för människan att ha del i. Men här som på så många andra områden där det rör sig 

om ”mjuka”, ”feminina” värden blir det fråga om sådana värden är viktiga nog att 

prioritera tidsmässigt och ekonomiskt. (1996:38) 

Resultatet visar på att de intervjuade vill genomföra musik men har inte kunskapen. Detta 

göra att musik inte är en aktiv del av fritidshemmen. För att barnen ska få del av det positiva i 

musiken behöver fritidshemmen genomföra musikaktiviteter. Lokalerna är inte anpassade 
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efter att genomföra musik. Finns möjligheten till musik i verksamheten använder pedagogerna 

den inte. Informanterna är i behov av att få hjälp att genomföra musikverksamhet. Den 

gemensamma lösningen från informanterna är att en pedagog som är intresserad kan besöka 

eller arbeta i verksamheten. Nu har musiken hamnat på sidan om och andra aktiviteter har 

prioriterats i fritidshemmen.  
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Diskussion 
Jag anser att mitt syfte har uppnåtts men skulle behöva undersöka fler fritidshem för att få mer 

kunskap om musikens betydelse på olika fritidshem. Jag har fått besvarat vad, hur och på 

vilket sätt de olika fritidshemmen har eller inte har musik. Mina frågeställningar har besvarats 

genom observation och intervju. Eftersom fritidshemmen inte har mycket musik är det svårt 

att dra slutsaster kring hur de genomför musikverksamhet och vilken inställning pedagogerna 

har till musik.  

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2009:43ff) skriver att ramfaktorer är något som 

lärare undersöker för att förstå vad som är möjligt att genomföra i den egna verksamheten. 

Dessa saker är tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomi, skolans ledning, betygsystem, 

närsamhälle och kulturer. Resultatet visar på att ramfaktorerna, främst lokal, pedagogernas 

kompetens och intresse samt barngruppernas storlek, påverkar om musik finns i 

fritidshemmen. Informanterna vill arbeta med musik i fritidshemmen. Kopplar detta till 

litteraturen där det finns ett fritidshem som där musik är en aktiv del i verksamheten, bland 

annat fritidshemmet där Dich (2001:162ff) arbetar. 

Litteratur 

När jag letade litteratur inför litteraturgenomgången upptäckte jag att det inte fanns någon 

litteratur som handlar om musik och fritidshem. Litteratur kring spädbarnet, förskolan eller 

skolan är vanligare. Jag hittade en bok som fokuserade på musik i fritidshemmet. Den var 

dansk. Då det inte fanns anpassad litteratur har jag fått forma fritidshemmet efter förskolan 

och skolan. Det är märkligt att det inte finns svenska undersökningar då Skolinspektionen 

(2010:7) tydligt skriver att fritidhemmet behöver mer musik, dans och drama. Det var denna 

text av Skolinspektionen som gjorde att jag ville undersöka vad pedagoger gör i fritidshem 

som har med musik att göra. 

Lgr11 och Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007) är de styrdokument 

som fritidshem arbetar efter och ska följa. Dokumentet tar upp musiken och dess betydelse för 

barn. Där står det att pedagoger ska arbeta för att musiken ska få plats i verksamheterna. Dich 

(2001:163) nämner att pedagogerna måste arbeta flitigt för att musik ska vara en del av 

fritidshemmets verksamhet. Skolverket (2011, 2007) och Skolinspektionen (2010:7) skriver 

att musik ska finnas och att det saknas. De ser inte till att pedagogerna i fritidshemmen får 

mer utbildning eller möjligheter för att kunna genomföra det. För att lyckas arbeta mer musik 

kan fortbildning betald av Skolverket vara en lösning. Dich (2001:163) har varit med om att 

utveckla ett fritidshem för att de aktivt ska arbeta med musik. Hon skriver att arbetslaget 

lyckades få fritidshemmets verksamhet fokuserat på musik. Med mycket vilja kan man lyckas 

genomföra musik i verksamhet.  

Genom litteraturen har jag förstått att musik ger mer än enbart musik till barnen. Glädje, 

rörelse, fantasi, läsförståelse, skriva, interaktion med andra och identitetsutveckling är 

faktorer som har nämnts i litteraturgenomgången. Detta är viktigt att tänka på när 

verksamheten väljer bort musik. Det borde finnas en utskriven förklaring till varför musik är 

bra. Denna kan pedagogen läsa varje gång den väljer att inte spela musik och bli påmind 

varför musik är bra för barn. 
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Jag anser att om fritidshemmen enbart fokuserar på musik kommer de tappa sin glädje och 

andra aktiviteter skulle bli lidande. Barnen kanske inte skulle få samma möjlighet att 

genomföra rörelseaktiviteter och bild, om musiken ska stå i centrum hela tiden. Detta är båda 

aktiviteter som Skolinspektionen (2010:7) vill att fritidshemmen ska ha med. Ingen aktivitet 

får glömmas bort eller hamna i bakgrunden. Jag anser att det är väldigt svårt att få med allt 

som Skolinspektionen vill att fritidshemmen ska genomföra med barnen. En lösning kan vara 

att ha olika temaveckor för att kunna ha alla aktiviteter i fritidshemmen. Ett fritidshem bör ha 

fasta aktiviteter så att barnen varierar sina aktiviteter men även tillåta fri lek. Det är viktigt att 

komma ihåg att på fritidshemmet befinner sig barnen på fritiden. De ska därför inte tvingas 

utföra aktiviteter varje dag. Tre av informanterna tar upp smörgåsbord, fritidsmeny och vita 

tavlan. Cittran önskar att fritidshemmet hade fasta men ändå fria aktiviteter. Tre av 

fritidshemmen har fasta aktiviteter men barnen behöver inte genomföra dem. Jag tror det är ett 

bra sätt att införliva frihet men variation på fritidshemmen måste kunna ske genom att ha 

några fasta aktiviteter. 

Med hänvisning till Söderman (2012:46f) så lär sig barnen musik genom sociala medier, film 

och tv- och dataspel. Imsen (2006:125) tar också upp om sociala media. Massmedia är idag en 

självklarhet i barnens liv. De börjar i tidig ålder se på tv, lyssna på radio och musik, använder 

dator, bläddra i böcker eller serietidningar. Media finns överallt genom bilder, ljud och 

tecken. Det ger positiva avtryck genom att barnen utvecklar kreativiten, kommunikationen 

och lärandet. Jag anser att massmedias roll har för stor påverkan på barn. Barn ska inte 

behöva känna sig pressade att vara med på en hemsida, äga ett tv eller dataspel eller vara bäst 

på att spela tv-och dataspel. En sak med media är att barnen kommer i kontakt med musik. 

Barnen har möjlighet att lyssna på vad de vill och på så sätt utveckla sin egen stil, om ingen 

kamrat kritiserar barnet för det. Jag anser även att kreativiteten kan tappas om massmedia vill 

att barnen ska vara på ett speciellt sätt. Tv- och dataspel anser jag hämmar barnens kreativitet 

då det är ett färdigt koncept.  

Resultatdiskussion 

Genom att ta upp pedagogernas bakgrund vill jag visa på att pedagogernas bakgrund påverkar 

om pedagogerna har kunskap om musik eller inte. På Alphornet används gitarren när 

pedagogen som kan spela arbetar. På Blockflöjten händer det aldrig. De arbetar med musik 

via internet. Cittran däremot har möjlighet att använda musik men har valt att inte göra det. 

Fritidshemmet anser att om barnen håller på med instrumenten låter det mycket och 

instrumenten går sönder. Dragspelet har en gitarr och vill arbeta med musik men gör det inte. 

Jag tror att skulle någon av dessa fritidshem få en engagerad pedagog som vill att barnen ska 

lära sig musik kommer musiken få en del i fritidshemmet. 

Pedagogernas inställning till musik inte positiv. Den begränsade musikkunskapen 

informanterna besitter vågar de inte använda sig av. Exempelvis så anser Camilla sig inte 

kunna spela gitarr, fast hon spelade under tiden hon själv gick i skolan. På fritidshemmet 

Alphornet har en pedagog kunskap men används inte ofta. De skulle kunna läsa texten som 

Dich (2001) skriver och få idéer om hur pedagoger kan arbeta för att få en musikalisk 

verksamhet. Hon tar upp att pedagoger inte ska vara rädda för ämnet och agera utifrån sina 

kunskaper.  



 
 

23 
 

Det finns likheter i de undersökta fritidshemmen. De tänker på liknande sätt då de inte har 

musik i sina verksamheter men skulle vilja. De är rädda för musik då de inte kan hantera ett 

instrument. Informanterna anser att det finns en lösning. Det är att en pedagog med 

musikintresse finns i fritidshemmen. Ett fritidshem skiljer sig från de andra. Fritidshemment 

Cittran har möjlighet att genomföra musik i sin verksamhet men har valt att inte ha det. Jag 

frågade under intervjun hur detta kommer sig, då jag är av en helt annan åsikt. Pedagogerna 

ansåg att det blev högljutt av att barnen spelar på instrument och att de förstör dessa. Jag 

skulle vilja använda rummet och göra så att barnen fått en chans att lära sig musik för att 

främja motorik, språk, samspel och kreativitet. Detta i sin tur gör att fritidshemmet uppnår det 

som Skolinspektionen (2010:7) skriver att fritidshemmen nu inte uppnår.  

Under intervjuerna diskuterades frågan om de olika fritidshemmen har musik och varför de 

inte har musik. Vad de skulle kunna genomföra och inte genomföra för aktiviteter som har 

med musik att göra. Detta kan kopplas till Dich (2001:163) som menar att pedagoger måste 

arbeta aktivt med musik för att fritidshemmet ska kunna genomföra musik i hela 

verksamheten. Arbetar pedagogerna efter detta kommer de att uppnå det som både Lgr11, 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet på fritidshem (2007) och Skolinspektionen (2010) 

vill uppnå. Informanterna på de olika fritidshemmen jag besökt berättar att det finns få 

musikaktiviteter samt att musik inte är en fast aktivitet. Barnen skapar själva aktiviteterna 

med musik exempelvis genom dans eller teater.  

Under intervjuerna framkom att barnen fick möjlighet att delta i musik då en pedagog tar fram 

gitarren och börjar spela. Beroende på barnens ålder kommer de visa stort engagemang eller 

intresse men inte engagera sig aktivt. Detta leder till en positiv stämning på fritidshemmet. 

Edberg (2012:13) skriver att barnen lär sig bättre då stämningen är positiv. Jag anser, med 

hänvisning till Edberg om musik i bakgrunden, att barnen kan bli positivare samt lära sig mer. 

Musiken behöver inte vara det som barnen fokuserar på. Enligt Ketil Thorgersen (2006:27) 

arbetar norska skolor med musik som ett hjälpmedel samt ett extra ämne. Detta genom att till 

exempel spela musik i bakgrunden. Det gör att musik ofta är ett andra ämne i danska skolor. 

Personligen tycker jag att man ska arbeta på det viset men inte glömma bort 

musikundervisningen. Då undervisningen ger grunden till förståelsen för musik och är därför 

viktig för barn att lära sig. 

Doris berättade för mig om att hon och en kollega försökte arbeta med musik under 

idrottslektioner. De ville ha musik på idrotten för att kunna genomföra dans. Detta går inte att 

genomföra då gymnastiksalen saknar högtalaranläggning. Jag anser att det visar en vilja att ha 

musik med i verksamheten. De stoppas på grund av bristande lokaler, vilket är en del av 

ramfaktorerna. Jag frågade aldrig om de funderat på att ta med en stereo till idrottssalen, det 

skulle kunna vara en lösning i just denna situation. 

När jag besökte fritidshemmen berättade ingen av informanterna att de arbetade med att 

genomföra musik i fritidshemmen. Nu vill jag ta upp funderingen om fritidshemmen 

verkligen vill ha mer musik? Jag anser att alla pedagoger jag pratade med tycker om och 

skulle vilja ha mer musik i verksamheten, men de vet inte hur det ska kunna genomföras. 
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Utifrån Dich (2001:163) anser jag att en pedagog aktivt måste välja att arbeta med musik för 

att det ska bli en naturlig del i verksamheten.  

Nu vet jag inte hur barnen på de olika fritidshemmen skulle reagerat om jag spelat gitarr, men 

som pedagog vet jag att alla barn inte skulle reagera positivt. En del skulle tycka att det låter 

illa och andra skulle inte uppskatta låtvalet. En del barn skulle däremot se positivt på den 

spontana aktiviteten eftersom det är något de förknippar med glädje och gärna deltar i.  

Skolinspektionen  

Skolinspektionen (2010:7) vill att fritidshemmen ska öka barns skapande uttryck genom 

drama, dans och musik. Alla intervjuade pedagoger samt pedagogen Bodil jag kontaktade via 

mail, fick frågan om vad de anser om Skolinspektionens rapport. De ansåg att rapportens 

resultat är sannolik och de kände att deras fritidshem inte uppnår genomförandet av drama, 

dans och musik. Informanterna och Bodil bedömer att det är roliga ämnen och skulle vilja få 

in aktiviteterna mer i verksamheterna. Dock gör ingen av dem något åt situationen. Jag tror att 

en del av problemet kan vara stora barngrupper, vilka pedagoger som finns på fritidshem samt 

lokalernas planlösning. Storleken på barngrupperna gör att drama, dans och musik är svårt att 

genomföra då det är många barn för pedagogerna att hålla uppsikt över. Pedagogerna som 

arbetar på de besökta fritidshemmen har inget intresse för drama, dans eller musik. Lokalerna 

gynnar inte situationen då de är öppna och består av ett enda stort rum eller korridor. Mindre 

rum hade varit att föredra. Barnen kommer bort från den stora öppna ytan och kan då 

koncenterera sin lek i ett ”musikrum”, ”dramarum” eller ”dansrum”. 

Nu kan man koppla det som pedagogerna sade med ramfaktorerna. Under mina intervjuer har 

vissa av ramfaktorerna kommit upp. Personal, gruppstorlek och lokaler. En annan ramfaktor 

är tid. Det intresserar mig att ingen tagit upp att de skulle behöva mer tid för att kunna 

genomföra drama, dans och musik. Gruppstorleken och tiden kan höra ihop genom att 

pedagogerna inte hinner gör aktiviter på grund av gruppernas storlek. 

Önskemål om aktiviteter och musik i fritidshemmet  

Jag ställde en fråga till alla pedagoger inblandande i undersökningen, hur de skulle vilja att 

aktiviteterna på fritidshemmet såg ut om de fick önska. Pedagogerna hade stora önskningar 

om hur fritidshemmen skulle kunna se ut och vad de längtar efter. Alla informanterna missade 

att frågan handlade om aktiviteter och pratade om hur de skulle vilja att deras fritidshem 

fungerade. De började svara på frågan men började sedan samtala om andra situationer i 

fritidshemmen som inte fungerar. Jag frågade sedan pedagogerna vad de önskade sig för 

musikaktiviteter i fritidshemmet om de fick önska. Utan tankar på restriktioner. Informanterna 

hade inte många önskningar men tog upp att de skulle vilja ha tillgång till en pedagog med 

musikkunskap och ett rum med instrument. Detta anser jag visar att lokalerna styr vad 

fritidshemmen utför för aktiviteter. Cittran skiljer sig dock från detta då de redan har en 

musiksal. Har fritidshemmen möjlighet till uteaktivitet, gymnastiksal och pysselbord kommer 

det vara aktiviteter i fritidshemmen. Ramfaktorerna är en del av hur fritidshemmet formas 

genom lokalerna, ekonomin, pedagogerna och barngruppernas storlek.  
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Adam och Astrid är otillfredsställda med sina lokaler. De önskar sig helt nya lokaler. Berit 

accepterar sina lokaler och men önskar sig fler mindre rum för att kunna öka antalet 

aktiviteter med barnen. På fritidshemmet Cittran arbetar Camilla och hon är missnöjd på 

lokalerna. Cittrans verksamhet verkar ha flera problem. Lokalerna är därför inte det viktigaste. 

På Dragspelet vill Doris ha egen lokal och inte använda sig av en del av skolans lokaler. Jag 

anser att om informanterna fick lokaler de önskade skulle musik få större plats. Detta genom 

att pedagogerna skulle låta barnen använda musiksalen. Alphornet och Dragspelet skulle 

kunna skapa en musiksal och Blockflöjten skapa musikaler i sina egna lokaler. Cittran 

däremot skulle inte använda sig av musik om de fick en lokal eftersom de redan har en. 

Cittran skulle kunna fokusera mer på vad det finns för aktiviter för barnen att göra om de fick 

fler mindre rum. 

På fritidshemmen Cittran och Blockflöjten berättar pedagogerna att de vill ha styrda 

aktiviteter. Cittran skulle vilja göra detta genom ett smörgåsbord. Det ska innehålla fasta och 

styrda aktiviteter för barnen samt fria aktiviteter. På Blockflöjten och Dragspelet använder 

man redan något man kallar för ”fritidsmeny”. Barnen ser vad de kan välja mellan eller 

bestämma sig för att göra någon egen aktivitet. Fritidshemmet Alphornet har fasta aktiviteter 

varje dag. Barnen lämnar aktiviteten efter ett tag. Detta på grund av de stora barngrupperna. 

Alla fyra fritidshemmen upplever problem med stora barngrupper och önskar sig mindre 

grupper eller fler pedagoger. Med mindre grupper kan drama och musik lättare genomföras 

anser informanterna. De anser även att om fritidshemmen har en pedagog som är intresserad 

av något specifikt ämnet kommer detta ämne finnas i fritidshemmet.  

Tankekartan pedagogerna skapande under tre av de fyra intervjuerna, visar att 

musikaktiviteter inte prioriteras om de ens existerar. Ett fritidshem skriver med musik genom 

tv- och dataspel. Jag tycker detta är synd, då musiken främjar barns utveckling. Precis som 

rubrikerna i litteraturgenomgången visar, utvecklar musik motorik, läsförståelse, fantasi och 

ökat samspel med omgivningen.  

Musikaktiviteters fördelar och nackdel i fritidshemmen  

Musiken är enligt studiens informanter rolig och bra för stämningen. I min 

litteraturgenomgång ser vi att tidigare forskning har visat att musik har positiv inverkan på 

barnens utveckling i många avseenden; exempelvis motorik, språk, fantasi och samspel med 

andra. Enligt mig själv är musik bra därför att musik ofta förbättrar barn i mer än bara musik. 

En sång kan handla om att vara vänner. Barnen tar till sig budskapet och bråkar inte med sina 

kamrater den timmen. Musik kan också plocka fram känslor ifall något inträffat och det 

behövs pratas om ett känslosamt ämne. 

Musik är inte bra enligt studiens informanter därför att en musikaktivitet med barn kan bli 

högljudd. Informanterna anser också att musik är negativt genom att barnen kan förstöra 

instrument och musikaktiviteter kan inte genomföras i stora barngrupper. Negativt utifrån 

informanterna är att pedagogen som undervisar barn i musik behöver ha god musikkunskap 

och detta är ett problem för dem undersöka fritidshemmen. I litteraturen jag undersökte kan 

jag inte hitta något som visar på att musik skulle vara negativt, dåligt, farligt eller skadligt. Jag 
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anser att musikundervisning för barn inte är bra om personalen är underbemannad, eller om 

pedagogerna saknar intresse och kunskap. Barnen blir då bli osäkra och tycka illa om ämnet.  

Förslag på förändringar i fritidshem 

Under min undersökning har jag kommit på några tips, idéer och råd som fritidshemmen 

skulle kunna försöka uppnå för att få in mer musik i verksamheterna. 

Pedagoger på fritidshem skulle kunna använda sig av andra lärare med kunskap i skolan eller 

fritidshemmet för fortbildning genom kollegor i att spela gitarr. Exempelvis från in 

undersökning kan Anton på Alphornet samt Beata på Blockflöjten undervisa övrig personal 

på fritidshemmet hur de spelar gitarr. Litteraturen uppmanar också till att kan du inte spela 

gitarr, kan du klappa takten eller sjunga med. Fritidshemmen skulle kunna göra eller köpa in 

enkla rytminstrument. Då kan barnen använda instrumenten när stereon eller gitarren spelas. 

Barnen får in motoriken och takten samtidigt som de lyssnar på musik och spelar instrument. 

Fritidshemmen bör använda musik även om lokalerna inte är anpassade för ändamålet. Det 

kan vara att barnen sjunger med eller känner takten i en låt under samlingen. En annan lösning 

kan vara att en pedagog lär sig spela gitarr och använder sin kunskap med barnen. Musik i 

högtalaranläggningar när barnen har bild eller rörelseaktivitet i en gymnastiksal. Det kan vara 

enkla saker som att spela musik på stereo eller gitarr samt ha musik på i gymnastiksalarna. 

Musik kan användas på fritidshem då det blir stökigt. Pedagogerna får barnen tysta och sätter 

igång lugn musik. Gör avslappning med barnen. När detta är genomfört kan barnen som vill 

fortsätta med massage till lugn musik. 

Jag anser att om fritidshemmen vill ha en specifik aktivitet i verksamheten som ingen 

pedagog är intresserad av, kan fritidshemmet ändå genomföra aktiviteten. Pedagogerna på 

fritidshemmet kan gemensamt lära sig aktiviteten. Detta kan skapa ett intresse, för exempelvis 

musik, vilket skulle underlätta en integration av den nya aktiviten.  

Den största och troligtvis bästa lösningen kan vara att hela arbetslaget bestämmer att de ska 

arbeta med att ha mer musik i fritidshemmen. Så som det skett på fritidshemmet där Dich 

(2001:163) arbetar. 

Metodkritik 

Under intervjuerna fanns det några frågor som jag ställde till alla pedagoger. Jag ställde dessa 

för att lätt kunna se skillnader och likheter. Vid jämförandet av intervjuerna insåg jag att 

frågorna inte var ställda i samma ordning, men jag avslutade intervjuerna med samma frågor. 

När jag lyssnade igenom intervjuerna och upptäckte ett sammanhang med att jag inte lyssnar 

på vad pedagogen säger utan fokuserar på att komma på nya frågor. De nya frågorna har då 

inte samma intresseområde som det intervjusamtalet nyss handlat om. Jag hade även en 

ovana, att glömma bort att fråga varför pedagogerna på fritidshemmen väljer aktiviteter så 

som de gör.  

Skulle jag få göra om intervjuerna hade jag övat mer och lagt större fokus på frågor kring 

varför musik är bra. Lite mindre tid på frågorna hur och vad fritidshemmen gör för att skapa 
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musikaktiviteter till barnen. Det hade gett mer förklaringar till varför verksamheterna ser ut 

som de gör på de olika fritidhemmen idag. Jag kunde även kommit ihåg att börja intervjuerna 

med tankekartan och förklarat för dem som inte visste vad det var, så att jag efter samtalet 

kunde se likheter och skillnader. Det hade gjort att jag tydligare hade kunna se skillnader och 

likheter i verksamheterna. 

Metoddiskussion  

Under tiden jag skrivit mitt examensarbete har jag fått byta handledare. Detta skapade en 

försening i mitt arbete. Det gav mig chansen att fundera på valet av metod för undersökning 

av fritidshem. Jag funderade på hur stor resultatdelen skulle blivit om jag använt mig av ett 

kort frågeformulär istället för intervjuer. Vid ett kort frågeformulär hade jag inte kunna se vad 

pedagogerna i fritidshemmen vill med sina verksamheter. Intervjuerna gav mig mer att arbeta 

med och intressantare resultat. Det hade varit bättre om jag från början hade bestämt mig för 

att genomföra intervjuer. 

Hade tiden funnits hade jag intervjuat fritidshem på en mindre skola till. Nu blev det två stora 

skolor med stora fritidshem. Jag hade intervjuat fler manliga pedagoger. Ett större fokus på 

pedagogernas ålder, hur långe sedan de utbildade sig och hur lång tid de arbetat på 

fritidshemmen. Jag kunde undersökt om det finns något fritidshem där pedagogerna arbetar 

med att ha musik i verksamheten. Detta fritidshem hade blivit en del i min undersökning och 

visat på hur fritidshem kan arbeta aktivt med musik. 

Jag hade kunnat fokusera på att få två pedagoger att delta i intervjuerna samtidigt. En intervju 

med två lärare tycker jag är mer givande än med en lärare. Det hade gett mer material att 

arbeta med samt redovisa i resultatdelen. Ett alternativ till två pedagoger är att använda sig av 

fokusgrupper. En fokusgrupp är, skriver Dimenäs (2008:64), en mindre grupp med människor 

som fokuserar på ett speciellt ämne vid ett samtal. Hade tiden funnit hade detta varit att 

föredra men nu fanns det inte tid för mig eller för pedagogerna. Fördelen med detta är att 

lärarna delar insikter med varandra och om informanterna är intresserade av något specifikt 

ämne kan samtalet handla om detta. Nackdelar med fokusgrupp är om det är någon som styr, 

vågar inte de andra dela med sig av sina tankar. Informanterna kan bli oense och fastna i 

samtalet. Jag hade kunnat lösa detta om jag innan examensarbetet började bestämt 

ämnesområde. Jag kunde då ha kontaktat alla fritidshemmen och haft tid att intervjua dem. 

Jag kunde då varit säker på att få tala med två pedagoger av olika kön. 

Resultatet hade blivit intressantare om något fritidshem hade arbetat aktivt med musik. Detta 

genom att skolan är en musikprägel eller personal som är musikintresserad och har 

musikkunskap. Det hade blivit tydligt vad fritidshem behöver arbeta med för att ha musik i 

verksamheten. 
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Svårigheter som intervjuare 

Jag borde övat och utvecklat mina kunskaper kring intervjuer innan jag genomförde dem. 

Detta på grund av att jag fokuserade mer på att skapa nya frågor och inte hålla mig till 

intervjuens ämne.  

Valet av lokal för intervjuerna kunde planerats innan. Under en av intervjuerna deltog 

ytterligare en pedagog utan att tillföra något. Annan personal kommer in vid två av 

intervjuera. Det blev svårt att fokusera och detta noterade jag när jag lyssnade igenom 

intervjuerna. Detta kunde ha undvikits om jag kontaktat fritidshemmen i god tid. 

Sammanfattning 

I den mån de fritidshem jag besökt är representativa så är musikaktiviteter nästintill 

obefintliga på fritidshem, ven om man tar med dans och rörelse. Skolverket (2007, 2011) och 

Skolinspektionen (2010) önskar mer musik. Ramfaktorerna lokaler, pedagoger och storleken 

på barngruppen påverkar och det gör musikaktiviteter svårt för pedagogerna att kunna 

genomföra. 

Skolverket har skrivit Att läsa och skriva– forskning och beprövad erfarenhet och där hittade 

jag denna mening som jag anser visar att musik är viktigt i barns utveckling och därför borde 

möjligheter till musicerande ges även på fritidshem. ”Forskning om de tidiga uppväxtårens 

betydelse för barns kognitiva och språkliga utveckling visar att barnet stimuleras tidigt, redan 

i moderlivet, av mänskligt tal, sång och musik.” (Skolverket, 2007:78)  

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka skillnaden mellan fritidshem utan fokus på musik och 

fritidshem med fokus på musik. Inrikta undersökningen till ett helt län eller hela Sverige för 

att övergripande se var fritidshemmen tappar när de inte når upp till Skolinspektionens krav 

(2010). Detta i sin tur skulle kunna göra att man kan skapa ett hjälpmedel för fritidshem så att 

de kan skapa fokus på musik, utan större interesse och kunskap. 

Frågor som uppkommit under undersökningen var: Hur får fritidshemmen in musik på ett 

naturligt sätt? Går det att skapa ett hjälpmedel så att fritidshemmen kan genomföra musik i 

verksamheten? Med hänvisning till Solinspektionen (2010) kom frågorna: Finns drama i 

fritidshemmen? Finns dans i fritidshemmen? Hur kan fritidshemmen genomföra drama, dans 

och musik?  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Formulär för observation 

 

Formulär för observation 

 

Skola:    

 

Fritidshem: _________________________________________________________________ 

 

Finns det instrument i lokalen?  Ja  Nej 

 

Om ja, vilka instrument? ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Finns det någon typ av högtalare:  

 

Stereo? ___________________________________________________________________ 

 

Sällskapsspel? ______________________________________________________________ 

 

Tvspel/ Smartboardspel? ______________________________________________________ 

 

Dataspel/ Internet? ___________________________________________________________ 

 

Annat? ____________________________________________________________________  



 
 

 
 

Bilaga 2 – Underlag vid intervjuer 

 

 

 

Aktiviteter i fritidshemmet 

(musik) 
 

Vad finns? 

 

Hur gör ni? 

 

Varför? 

  



 
 

 
 

Bilaga 3 – Frågor skickade via mail 

 

Tre frågor skickades till Bodil. Vilka var:  

 Hur använder du som fritidspedagog musik?  

 Om du fick önska; hur skulle ditt fritidshem se ut? (aktiviteter, lokal, mellanmål, 

utemiljö) 

 Om du fick önska; hur skulle musikaktiviteter se ut på fritids? 

 
 


