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Musik är en stor del av barn och ungdomars fritidskultur och den ingår i hög grad i 
fritidshemsverksamheten, vilket ger anledning att granska på vilket sätt den används i 
relation till genus. Då fritidshemmet ska vara en arena för diskussion om och 
problematisering av normer i media och populärkultur bör det finnas en normkritisk 
medvetenhet hos fritidslärare gällande alla estetiska uttrycksformer som används i 
verksamheten. Studien antar en genusteoretisk ansats med utgångspunkt i 
socialkonstruktionism då syftet var att problematisera användandet av musik i 
fritidshemmet utifrån genus. Vi ville undersöka vilken medvetenhet lärare i fritidshem 
uttrycker om musikens roll för elevers identitetsskapande avseende genus samt i vilken grad 
fritidslärare arbetar med genusnormer i musik.  

Studien utgick från en kvantitativ ansats där en webbenkät låg till grund för det empiriska 
materialet. Resultatet visar att medvetenheten om musikens roll i identitetsskapandet är 
relativt stor, likaså medvetenheten om att musik bär på genusmarkörer, däremot visar 
resultatet också att samtalet om genusmarkörer i musik i fritidshemmet saknas. Studien ger 
vidare exempel på hur fritidslärare kan använda populärmusik för att synliggöra och 
problematisera genus i verksamheten. 
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1 Inledning  
Svensk skola ska utformas och bedrivas utifrån de grundläggande demokratiska och 
mänskliga rättigheterna; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Skollag, 2010:800; 
Skolverket, 2016). Den proposition (Prop. 2009/10:165) som ligger till grund för 
Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (Lgr11) betonar att den som 
arbetar i skolan ska främja jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering. De 
som arbetar i svensk skola bör därför vara medvetna om sin egen uppfattning om 
traditionella könsroller (Svaleryd, 2003) och hur denna påverkar bemötandet och 
bedömningen av elever. Elever som bemöts och bedöms utifrån konservativa könsnormer 
riskerar att formas utifrån dessa och på så vis möta begränsningar och hinder i det egna 
identitetsskapandet (Skolverket, 2016; Svaleryd, 2003). Det ligger alltså ett ansvar på 
skolan att låta varje enskild elev utvecklas mot sin unika egenart och således finns det en 
skyldighet att uppmuntra och stödja elever i deras identitetsskapande (Skolverket, 2016). 
I skolan ska eleverna erbjudas möjlighet att uppleva olika känslor och stämningar genom 
till exempel dans och musicerande. Dessa uttryck ska vara inslag i undervisningen på så 
vis att eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att skapa på egen hand samt att 
elevernas fantasi främjas och att det på så vis arbetas med att bredda deras möjlighet att 
utveckla olika uttryckssätt (Skolverket, 2016). Ludvigsson och Falkner (2016) menar 
angående estetisk verksamhet i fritidshemmet att det i verksamheten finns goda 
möjligheter att använda sig av populärkulturella texter som eleverna kommer i kontakt med 
på eget initiativ och främst utanför skolans kontext. Detta resonemang förs utifrån 
forskning som kunnat påvisa hur populärkultur bidrar till att elever redan i tidiga år 
utvecklar identitet genom informellt lärande, ett lärande som enligt samma forskning inte 
tas tillvara i skolan. Vi menar att detta resonemang går att överföra till användande av 
musik i fritidshemmet, då musik ofta utgör en betydande del av människors sociala 
gemenskap som kan påverka individers identitetsutveckling.  

Följande scenario skulle kunna utspela sig på ett fritidshem: Det är fredag eftermiddag och 
fyra elever trängs framför datorn där de turas om med att välja musik. Det är endast dessa 
två pojkar och två flickor kvar på fritids. Fritidspedagogen sitter vid ett bord strax intill 
och är djupt försjunken i planerna för nästa veckas aktiviteter. En av pojkarna skriver i 
sökfältet på en hemsida, som har ett brett utbud av musikvideor, in sin favoritlåt med det 
senaste flickbandet varpå kompisen utbrister: Mäh, inte den låten! E du tjej, eller? Pojken 
skyndar sig att klicka på en annan låt i listan som kommit upp på hans sökning och den låt 
han hoppats på att få höra och se lämnas utan vidare kommentar. Mycket av den moderna 
musiken uttrycker fortfarande tydliga genusmönster, trots ökad genusmedvetenhet i 
samhället. Genom observationer under våra verksamhetsförlagda utbildningar på 
fritidshem ser vi att det saknas en genusmedvetenhet om normer i den musik som på 
elevernas initiativ spelas och visas i fritidshemmet. I jämförelse med till exempel lek tycks 
medvetenheten om könsmarkörer i musik inte lyftas i tillräckligt stor utsträckning, vare sig 
av pedagoger eller i styrdokument. Musik används i fritidshemmet men könsuttryck som 
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följer med musiken varken problematiseras eller synliggörs i verksamheten. Utifrån dessa 
observationer formulerar vi följande hypoteser; Lärare i fritidshem samtalar inte i 
tillräcklig utsträckning om genusnormer i musik samt Lärare i fritidshem saknar tillräcklig 
medvetenhet om musikens roll för elevers identitetsskapande. Dessa hypoteser ligger till 
grund för vårt syfte, som är att problematisera musikbruk i fritidshemmet utifrån genus. 

Vi menar att musikanvändning i fritidshemmet är ett ämne i behov av vidare utforskning 
och studiens forskningsproblem är således att belysa lärares medvetenhet om musikens roll 
i identitetsskapande avseende genus samt att undersöka i vilken grad lärare i fritidshem 
samtalar om genusnormer i musik. Studien riktar sig till verksamma i fritidshem med 
förhoppning om att skapa en diskussion kring uppdraget, att tillämpa ett normkritiskt 
arbetssätt och att arbeta för jämställdhet samt mot diskriminering, i förhållande till musik. 

I Lgr 11 framgår att det i fritidshemmet ska ske samtal om olika typer av texter och elever 
ska också uppmuntras till att kritiskt granska framställningar av olika normer. I detta kan 
det även ingå att tolka och samtala om musik och vilka budskap musikens texter kan tänkas 
förmedla (Skolverket, 2016). Forskning visar att musik förmedlar könsmönster av olika 
karaktär beroende på genre (Källén, 2014; Green, 2002; Lilliestam och Bossius, 2011; 
Armstrong, 2011), och de styrdokument vi refererat till inledningsvis i detta avsnitt påtalar 
vikten av ett arbete för jämställdhet mellan könen och mot diskriminering i fritidshemmet. 
Hirdman (1990) menar att det går att förändra traditionella könsmönster genom att 
synliggöra och problematisera genussystem. Denna studie ämnar undersöka i vilken 
utsträckning detta görs bland fritidshemspedagoger.  

1.1 Avgränsningar 
Fritidshemmets verksamhet ska bygga på elevers intressen och behov (Skolverket, 2016). 
Därav är studien begränsad till populärmusik eftersom det är den musik vi upplever att 
eleverna själva initierar och vill lyssna på. Det finns förvisso annan musik representerad i 
fritidshemmet, som i kanske lika hög grad också bär på genusmarkörer, till exempel 
traditionella ring- och danslekar, men dessa typer undersöks inte här. Det finns också ett 
flertal normerande uttryck, varav samtliga bör belysas och problematiseras, till exempel 
klädkoder och attityder. Denna studie begränsas dock till genusnormer.  
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2 Syfte och Forskningsfrågor 
Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv problematisera musikbruk i fritidshemmet 
och utgår från två hypoteser: 1) Lärare i fritidshem samtalar inte i tillräcklig utsträckning 
om genusnormer i musik. 2) Lärare i fritidshem saknar tillräcklig medvetenhet om 
musikens roll för elevers identitetsskapande. För att besvara syftet ställs följande 
forskningsfrågor: 

• Vilken medvetenhet om musikens roll för elevers identitetsskapande avseende 
genus uttrycker lärare i fritidshem? 

• I vilken grad samtalar lärare i fritidshem, med varandra och med elevgruppen, om 
genusnormer i musik? 
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3 Begreppsförklaringar 
Populärmusik 

Med populärmusik menas i studien den sortens musik som oftast spelas på radio och som 
eleverna på fritidshemmet kommer i kontakt med via media av olika slag. Det kan vara 
musik från senaste Eurovision Song Contest, musik som spelas på olika radiokanaler eller 
på ungdomarnas skoldiscon likväl som den som presenteras i det mycket populära TV-
spelet Just Dance, som går ut på att dansa till musik. Vi använder ordet för att definiera 
för eleverna modern, populär musik. 

Musika 

Att musika är en svensk översättning av det engelska ordet musicking, vilket Lilliestam 
(2006) definierar på följande vis: ”musikande innefattar alla aktiviteter där musik ingår, 
exempelvis lyssna, spela, skapa musik, dansa, prata eller berätta om musik, läsa om musik, 
samla på musik, att ”ha musik på hjärnan” och sjunga eller dra sig till minnes musik tyst 
inom sig.” (Lilliestam, 2006 s.24). 

Identitet och identitetsskapande 

Två viktiga begrepp i vår studie är identitet och identitetsskapande vilka används i 
betydelsen att varje människa har en bild av sig själv som hen förmedlar till sin omgivning 
samt den utveckling som alla människor går igenom för att kunna definiera sig själva och 
vad de står för. Sheid (2009) förklarar begreppet identitetsskapande som en process där 
människan formar en förståelse av sig själv, andra och sin omgivning utifrån sociala och 
känslomässiga erfarenheter. 

Elev 

Då fritidshemmet är en del av skolans verksamhet och då det är fritidshemsverksamheten 
vi fokuserar på har vi valt att benämna barnen i verksamheten som elever. 

Fritidslärare 

I studien har vi valt att kalla alla som arbetar i fritidshemmet för fritidslärare oavsett om 
de är fritidspedagoger, lärare med inriktning mot fritidshem eller grundlärare med 
inriktning mot fritidshem med högskoleexamen. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt beskriver studiens teoretiska utgångspunkt. Då studien syftar till att 
undersöka och problematisera användandet av musik utifrån genus är genusteori den ansats 
som är bäst lämpad. Studien belyser hur sociala omgivningar påverkar och ligger till grund 
för identitetsskapande och därför utgår den från socialkonstruktionistism. 

4.1 Genusteori 
Scott (1985) problematiserar engelskans begrepp gender genom att dela upp det i fem olika 
identitetsskapande kategorier. Den första kategorin innehåller en process som fastställer 
sociala relationer som baseras på tillskrivna idéer om kön. Applicerat på populärmusik 
innebär detta således vilken påverkan som låttexterna och artisternas attityder, inklusive 
de attityder och uttryck som visas i musikvideor, har för inneboende föreställningar om 
kön. Den andra kategorin uppvisar normativa begrepp som påbörjar en process för 
symboltolkning som exempelvis färger eller klädesplagg anses ha en könstillhörighet. I 
den tredje kategorin presenteras könsuttryck på institutions- och organisationsnivå, till 
exempel musikbranschen som står bakom det färdiga resultat som konsumenterna kan ta 
del av, där endast det som de vill visa kommer att sändas ut. Den fjärde förklaras som en 
process som formar både individuella identiteter och gruppidentiteter, individuella på så 
sätt att en artist själv kan uttrycka sin könsidentitet med hjälp av olika identitetsmarkörer 
och gruppidentitet i vad artisten tolkar som sin genre eller vad artistens sociala 
klasstillhörighet föreställer sig är feminint och maskulint. Den femte kategorin 
begreppsligar maktrelationer. Ta den klassiska hiphop-videon som exempel, där män 
framstår som rika, framgångsrika och dominanta, omgivna av lättklädda, sexiga och 
följsamma kvinnor (Aubrey & Frisby, 2011). 

Hirdman (1988) menar att det inte finns någon bra svensk definition som kan motsvara 
engelskans “gender” och tillskriver det svenska ordet “genus” denna betydelse: “[...] genus 
kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska 
skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala 
praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras [...]” (Hirdman, 1988, 
s. 51). Detta är den tolkning av ordet genus vi valt att använda oss av i studien. 

En genusteoretisk ansats innebär ett genusperspektiv där kön ses som någonting 
konstruerat i sociala processer. Redan tidigt i livet utsätts människan för föreställningar 
om hur hen bör agera utifrån sin fysiska könstillhörighet på grund av att omgivningen bär 
på inlärda tankemönster som definierar vad som är maskulint och feminint (Connell och 
Pearse, 2015). Hirdman (1990) beskriver ett genussystem utifrån två oskrivna lagar; den 
ena är att kön hålls isär och den andra att mannen är norm. Dessa medför att människor 
utsätts för en form av essentiellt tvång utifrån en svårföränderlig genusram. Hon menar 
dock att detta genussystem inte är statiskt utan att det snarare är en social konstruktion som 
omförhandlas regelbundet beroende av kontext. Vidare säger hon att det bästa sättet att 
skapa förändring i ett genussystem är att göra det synligt hur genus görs och verkar. 
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5 Bakgrund 

Detta avsnitt behandlar bakgrunden till fritidshemmets uppdrag genom att presentera för 
studien intressanta delar av rådande styrdokument, utifrån vilka fritidshemsverksamheten 
ska bedrivas. Vidare beskrivs olika sätt att uttrycka och forma identitet samt hur musik är 
en av dessa identitetsmarkörer. 

Undervisningen i svensk skola ska enligt rådande styrdokument behandla och med 
eleverna problematisera och diskutera normer kopplat till kultur, kön, utseende och 
konsumtion samt hur dessa presenteras i olika medier (Skolverket, 2016). Det är skolans 
uppgift att "låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet" (Skolverket, 2016, s. 7). Det sätt på 
vilket elever bemöts och bedöms i skolan bidrar till deras uppfattning om vad som är 
manligt och kvinnligt (Skolverket, 2016). Således är det av yttersta vikt att alla som arbetar 
i skolan är medvetna om sin egen syn på traditionella könsroller och hur detta bidrar till 
elevens personliga utveckling menar Svaleryd (2002) och förklarar att redan innan någon 
tar en roll som pedagog i skolans verksamhet behöver hen göra en granskning av sina egna 
värderingar och handlingar, såväl medvetna som omedvetna. Det är först efter en sådan 
granskning som medvetenhet om arbete med att bryta genusmönster i verksamheten kan 
inledas. Pedagoger bör, enligt Svaleryd (2002), inte enbart se eleverna som lärande 
individer utan även sig själva i lika hög grad. Lärare kan, enligt Svaleryd (2002), genom 
att synliggöra och problematisera könskategoriseringar och genusmönster ge eleverna 
möjlighet till ökad självinsikt och på så vis stödja dem i sina framtida val. Den pedagog 
som inte är medveten om sin egen inställning, sina egna värderingar och hur dessa påverkar 
dennes handlingssätt gentemot sin omvärld riskerar alltså att bidra till att elever hämmas i 
sin utveckling. Svaleryd (2002) understryker även vikten av att varje skolas 
jämställdhetsarbete förhandlas och definieras så att samtliga som arbetar på skolan arbetar 
mot samma mål och med samma definitioner om vad som menas med kön, könsroller och 
genusstrukturer. Svaleryd (2002) menar att flickor och pojkar befinner sig i skolan på 
samma formella premisser men att de knappast befinner sig där på lika villkor då de hela 
tiden stöter på sociala och kulturella förväntningar kopplat till det kön de bär. Jämlikhet 
mellan könen är således en viktig aspekt i barnets utveckling. Två grundpelare som den 
svenska skollagen vilar på är barnkonventionen och diskrimineringslagen. Dessa 
poängterar vikten av ett arbetssätt som värnar om varje elevs rätt att få utvecklas och 
förberedas inför vuxenlivet “[...] i en anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och 
solidaritet.” samt vara fredade mot diskriminering av någon form (UNICEF Sverige, 
2009). De diskrimineringsgrunder som i den här studien särskilt poängteras är kön, 
könsöverskridande identitet och sexuell läggning (2008:567). 

Fritidshemmets undervisning ska ge möjlighet till diskussioner kring olika tankar och 
värderingar. Eleverna ska i möte och samspel med andra kunna utforska olika identiteter 
och ställningstaganden (Skolverket, 2016). Det framgår alltså tydligt att fritidshemmet ska 
problematisera, diskutera och göra elever medvetna om den yttre påverkan som finns både 
i och utanför skolans väggar. Det finns olika sorters identitetsmarkörer som används för 
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att visa vilken tillhörighet en person anser sig ha. Nordenmark och Rosén (2008) 
kategoriserar dessa tillhörigheter enligt följande; social tillhörighet, kön, sexualitet, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och funktionalitet. Musik är ett av 
många sätt att uttrycka dessa tillhörigheter, andra sätt kan vara till exempel kläder och 
andra yttre attribut, attityder, språk och språkbruk. Oftast samspelar dessa komponenter 
med varandra för att visa den identitet en människa tillskriver sig. 

På den tidiga musikaliska scenen var det män som stod för underhållningen och när kvinnor 
väl fick ett scenligt inträde var det främst inom de musikaliska ramar som framhävde 
mjuka, kvinnliga egenskaper, till exempel genom sång, dans och spel på klassiska 
instrument som inte krävde fysisk ansträngning eller “förfulade” den feminina 
uppenbarelsen (Green, 1997; O’Neill, 2002). Green (1997) argumenterar för att det 
fortfarande finns en tydlig skillnad mellan manligt och kvinnligt framträdande där män i 
större omfattning kan ta plats och bli igenkända genom sin talang medan kvinnors talang 
ifrågasätts i högre grad. Hon menar att människan har nedärvda föreställningar om musik 
som har sin bakgrund i en historia där kvinnor var underordnade män och i sin roll skulle 
framstå som sköna, väna, tysta och omvårdande varelser medan männen skulle vara 
framträdande, i sitt yrke hårt arbetande, starka varelser. I avsnittet tidigare forskning 
kommer exempel på hur flickor och pojkar, män och kvinnor särskiljs inom modern musik 
och musikskapande på samma sätt som då dessa instrumentala, musikaliska, 
könssegregeringar uppstod. 
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6 Tidigare forskning 
I vårt sökande efter tidigare forskning har vi funnit många intressanta studier och det har 
varit svårt att avgränsa sådan forskning som är av intresse för vårt arbete. Då musikande i 
fritidshem är ett till synes outforskat område, har vi inte funnit någon sådan forskning utan 
har fått vända oss till studier gjorda i musikundervisning på äldre elever, i engelska 
secondary school och på svenska gymnasieutbildningar, liksom forskning om musik i 
sociala sammanhang. För att belysa genusmarkörer kopplat till populärmusik sökte vi 
också forskare som påvisat objektifierande genusmarkörer, eftersom fritidshemmets 
användande av populärmusik är det vi i studien valt att fokusera på. Med objektifiering 
menas att en person framställs som ett objekt, i detta fallet med sexuella anspelningar, 
snarare än som en tänkande människa. Litteraturen har funnits genom en process som 
innebar att vi fick följa referenser ur sådan tidigare forskning som vi fann genom våra 
sökord, vilka var: musik, genus, fritidshem, fritid, identitetsskapande, barn, ungdomskultur 
och populärmusik, objektifiering. Dessa i kombinationer med varandra, till exempel 
kombinerade vi populärmusik och objektifiering för att finna Aubrey och Frisby (2011). 
Databaser vi använt är bland andra ERIC, Google scholar, DiVA, Artikelsök, Google 
Books, Libris och NE.se. 

Nedan presenteras de studier som vi valt att referera till i vår analys och diskussion under 
avsnittet Presentation av tidigare forskning. Därefter följer en redogörelse för nämnda 
studier i avsnitten tillgänglighet och genre, identitetsmarkörer, försiktiga flickor – 
självsäkra pojkar och prestation och status. Avslutningsvis summeras de fyra avsnitten i 
en problematisering av användandet av musik i fritidshemmet utifrån genus. 

6.1 Presentation av tidigare forskning 
Lilliestam och Bossius (2011) menar att ämnet musik, i människors användande och hur 
den påverkar dem, ofta är byggt på föreställningar istället för faktisk kunskap. Projektet 
Musik i människors liv (MiML) utgår ifrån en tvärvetenskaplig forskningsinriktning 
mellan kulturstudier och musiksociologi. I projektet ville de med hjälp av djupintervjuer, 
utförda under tre års tid, få en bild av hur människor använder och förhåller sig till musik 
och vilken plats den har i människors vardagliga liv. Projektet gjordes med 42 informanter, 
hälften kvinnor, häften män i åldrarna 20-95 år. Informanterna kom från olika 
yrkesbakgrund och majoriteten av dem bodde i Göteborg. I det material som framkom av 
intervjuerna kunde Lilliestam och Bossius (2011) konstatera att människor i princip kan 
berätta hela sin livshistoria med hjälp av den musik de lyssnat på. Resultatet pekar alltså 
på att musik har en stor plats i människors vardagliga liv. De kan se en genusaspekt i hur 
musikandet utförs, och de konstaterar även att identitetsskapande genom musik fortsätter 
förbi ungdomsåren, livet ut. 

Källén, (2014) undersöker i sin studie När musik gör skillnad: genus och genrepraktiker i 
samspel 71 elever i gymnasieskolans estetiska program med inriktning mot musik, med 
särskilt fokus på den kurs som behandlade ensemblespel. Syftet var att lyfta hur genus i 
förhållande till genre synliggörs och skapas i musicerande hos ungdomar som utövar musik 
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som en central del av sin självbild. Hon utgick ifrån en genusteoretisk ansats med 
utgångspunkt i socialkonstruktionism och poststrukturalism och avhandlingen bygger på 
en etnografisk metod. Resultatet visar att lärares bemötande påverkar hur eleverna 
framställer sig själva i ensemblen och att maskulina genusmarkörer premieras framför 
feminina, till exempel improvisatoriska egenskaper. Hon beskriver även hur instrument 
genuskodas och att detta leder till en problematik i hur instrumentet hanteras. 

Armstrong (2011) undersökte i sin studie, Technology and the gendering of music 
education, under en termin fyra skolors musikundervisning, med fokus på de teknologiska 
verktyg för musikskapande som idag till stor del ingår i musikundervisningen. Hon 
intresserade sig för hur ungdomarna såg på musikteknologins roll i deras musikskapande 
och hur lärare påverkade denna syn. Studien hade en sociokulturell ansats och empirin 
samlades in genom observationer och intervjuer med elever och lärare i engelska secondary 
schools, med elever som var mellan femton och arton år gamla. Studien visar att lärares 
bemötande varierar beroende på om eleven är flicka eller pojke. Flickor anses inte vara 
lika teknologiskt kunniga och förväntas inte ha ett intresse av teknologi medan det för 
pojkar är tvärtom.  

Green (2002) beskriver i artikeln Exposing the Gendered Discourse of Music Education 
en studie där hon lät 78 musiklärare i secondary schools i England besvara en enkät för att 
ge deras syn på flickors och pojkars musikpraktiserande, begåvning och fallenhet för 
musik. I samma studie bandade hon intervjuer med 69 elever i åldrarna elva till sexton år 
i små samkönade fokusintervjugrupper. Det framgår inte av artikeln vilken teoretisk 
utgångspunkt Green (2002) valt i sin studie, men vi kan anta att det är utifrån en 
genusteoretisk utgångspunkt då det hon studerar är genusmarkörer i skolmusik. Green 
(2002) beskriver en praktik där lärare och elever är överens om att det finns tydliga 
skillnader mellan flickor och pojkar, både när det gäller vilka instrument som är 
accepterade att spela och när det gäller hur följsamma och intresserade eleverna anses vara. 
Sång anses till exempel vara en aktivitet som flickor gärna ägnar sig åt och anses vara bra 
på. Maskulina genusmarkörer premieras, även då de anses vara besvärliga, till exempel då 
pojkar tar för sig i klassrummet.  

Aubrey och Frisby (2011) har gjort en innehållsanalys som jämför genus med genre 
gällande sexuell objektifiering i musikvideor. Namnet på deras studie är Sexual 
objectification in musicvideos: A content analysis comparing gender and genre. Deras 
teoretiska utgångpunkt är objektifieringsteori med sexualisering i fokus. Empiri samlades 
mot bakgrund i objektifieringsteorins kodade uttryck och beteenden som visades i de 
musikvideor som undersöktes. 147 musikvideor från genrerna R’n B/ hiphop, pop och 
country kodades av två för ämnet tränade kodare. Dessa kodare hade inte fått förkunskap 
om eller förklaring av vad studien gick ut på utan enbart blivit tränade i kodning. Studien 
visar på tydliga objektifieringstendenser i främst R’n B/ hiphop och pop. 

Scheid (2009) förklarar i sin doktorsavhandling Musiken, skolan och livsprojektet: Ämnet 
musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande att ungdomar på det 



 

11 

 

 

estetiska programmet med inriktning musik drar paralleller mellan musik, känsla och 
identitet. Studien utgår från ett sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt/ 
socialkonstruktionistiskt perspektiv med intervjuer och enkäter som metodiskt angrepp. 
Scheid (2009) myntar begreppet ego-logo, som ett sätt att beskriva hur ungdomar tar till 
sig identitetsmarkörer och gör dem till sina.  

6.2 Tillgänglighet och genre 
Tillgängligheten till musik har ökat i takt med den digitala utvecklingen, vilket lett till att 
den har ett större inflytande över människors liv idag än förr menar Lilliestam och Bossius 
(2011). Vi har inte funnit något underlag för hur musikande sker i fritidshemmet, varför vi 
utgår ifrån att verksamheten har följt den digitala utveckling och tillgänglighet som 
Lillestam och Bossius (2011) nämner. Även Scheid (2009) nämner digitaliseringen som 
viktig i ungdomarnas umgänge med musik. Det visade sig att country var den genre som 
minst objektifierade kvinnor, dock framhävdes traditionella könsroller kraftigt. Ett oväntat 
resultat av deras studie visar att skillnaden mellan objektifieringen i RnB/hiphop och pop 
inte var så stor som förväntat. Snarare hamnade dessa två genrer nära varandra. Även om 
de objektifieringsmarkörer Aubrey och Frisby (2011) fann var sådana som gick att avläsa 
visuellt finner vi dem viktiga, dels då eleverna på fritidshemmet även visuellt umgås med 
musik och dels då dessa objektifieringsmarkörer går att avläsa till viss del audiellt, i till 
exempel texter. Medan Aubrey och Frisby (2011) undersökt de objektifierande faktorerna 
i musikvideor kopplat till genre så har Källén (2014) sökt efter genusmarkörer kopplat till 
genre i ensemblespel. Hon framhåller att genre och genus konstruerar varandra men att 
genrepraktikerna sinsemellan skiljs åt i hur de skapar, återskapar och gestaltar kön i 
relation till musicerande. Beroende på genre gestaltas kön som antingen starka eller svaga 
men som regel som varandras motsatser. Där flickor presterar högt, till exempel i vokal 
genrepraktik, presterar killar i regel lägre medan där killar presterar högt, till exempel i 
jazzensemble, är tjejer mer återhållsamma och försiktiga och bedöms prestera lägre. 
Genom att bedriva ensembleundervisning, på så vis att eleverna delas upp efter genre och 
därefter iscensätter den så som genren historiskt uppvisats, menar Källén (2014) att elever 
blir begränsade i sitt musikaliska handlingsutrymme. Detta eftersom genrespecifika 
genusmönster gestaltas, återskapas och överförs i undervisningen. En ytterligare syn på 
genrers betydelse för ungdomar i deras identitetsskapande beskriver Scheid (2009). Han 
påtalar en senmodernitet där ungdomar är medvetna om hur utseenden och attityder kan 
kopplas till genrer. Med en bred repertoar som de kan ta del av genom digitala medier kan 
ungdomarna själva välja hur de vill gestalta sig med inspiration ur musiken. Ungdomarna 
separerar inte skola och fritid när det gäller vad de vill lyssna på menar Scheid (2009) och 
förklarar att de genom digitala medier kan sprida bilden av sig själva och synliggöra sin 
identitet. Trots att både Källén (2014) och Scheid (2009) har utfört sina studier med 
ungdomar i gymnasieåldern menar vi att dessa studier går att överföra på 
fritidshemsverksamheten eftersom musiken de lyssnar på och de medier de använder sig 
av för att tillgodogöra sig sitt musikumgänge är liknande. För att förklara hur ungdomarna 
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väljer identitetsmarkörer och gör dessa till sina egna uttryck myntar Scheid (2009) 
begreppet egologo, vilket vi kommer att behandla under nästa rubrik. 

6.3 Identitetsmarkörer 
Egologo är ett begrepp myntat av Scheid (2009), där ego innebär den inre, mindre synliga 
identiteten och logo innebär en sorts logotyp, det vill säga det som ungdomarna väljer att 
visa upp utåt. De marknadsför sina identiteter genom synliggörande i bland annat sociala 
medier, via kläder, attityder och åsikter som är kopplade till identitetsmarkörer i olika 
musikgenrer. Aubrey och Frisby (2011) finner i sin studie att i linje med 
objektifieringsteorin så framställs kvinnor först och främst som objekt med fokus på deras 
kroppar och yttre attribut. Män framställs oftare än kvinnor som betraktare av det motsatta 
könet med en sexuellt attraherad blick och har också betydligt oftare lättklädda kvinnor 
med i sina videor. Dock framhäver även kvinnliga artister yttre attribut så som ett fint 
sminkat ansikte och en smal midja. Aubrey och Frisby (2011) konstaterar att flera manliga 
artister är överviktiga och utstrålar trots detta pondus liksom de framställer sig själva som 
eftertraktade och framgångsrika. Män framställs överlag som dominanta och aggressiva 
och de attribut som premieras är fina bilar, dyra skor och smycken samt de lättklädda 
kvinnor som flockas runt dem.  

Ett annat område som är värt att belysa är de identitetsmarkörer som finns i själva 
musikutövandet. Green (2002) skriver att det finns en tydlig föreställning om hur musik 
tillämpas feminint eller maskulint hos både pojkar och flickor. I hennes studie framgår att 
lärare överlag ansåg att flickor var mer framgångsrika sångare än pojkar och att flickor var 
villiga vokalister som tyckte om sånglektioner och gärna sjöng i kör på fritiden eller i 
skolprojekt utanför undervisningen. Eleverna speglade detta genom att benämna sång som 
en flickaktivitet. Lärarna konstaterade också att många fler flickor än pojkar spelade flöjt, 
violin och keyboard, vilka samtliga associerades med klassisk musik. Green (2002) menar 
att flickor kan välja att ta till sig vissa musikaliska stilar för att bekräfta sitt kön, på samma 
sätt som de väljer att följa vissa feminina klädkoder. Detsamma gäller för pojkar som kan 
finna maskulina attityder och klädkoder till och i musik för att bekräfta sin könstillhörighet, 
vilket går i linje med Scheids (2009) begrepp egologo. Eleverna formas på så vis in i från 
skolan redan färdiga uppfattningar om kön med stöd av musik som de sedan tar med sig in 
vuxenlivet. Kvinnor tenderar enligt Lilliestam och Bossius (2011) att underordna sig 
männens musikaktiviteter. Det är männen som väljer musik och männens musik som oftast 
spelas när familjen är hemma medan kvinnorna spelar sin musik när de är själva. Det är 
också ofta männen som bestämmer när musik ska spelas och inte ska spelas. Det framgår 
vidare att de kvinnliga informanterna pratar mer om musiken som företeelse, medan 
männen framställer sig som mer aktiva lyssnare. Lilliestam och Bossius (2011) menar att 
musik oftast brukar kopplas till identitetsskapande i åldrarna 15-25 år, men att det i deras 
studie framkom att musik fortsätter att vara identitetsskapande även i medelåldern. Green 
(2002) ger i sin studie tydliga exempel på hur instrument genuskodas och hur elever känner 
sig ambivalenta gentemot sitt instrument. Ett exempel är en flicka som valt att spela 



 

13 

 

 

trummor. Hon har svårt för att känna sig bekväm i en öppen och framträdande roll på det 
sätt som en trummis oftast framställs då hon ser sig själv som sluten och lågmäld vilket är 
genuskoder som gestaltar femininitet. Även elgitarr presenteras i studien på ett liknande 
sätt men då också som en bärare av dubbelt maskulina kodningar, elgitarren är ett tekniskt 
instrument och teknik anses vara ”mannens arena”, men elgitarren har också en betydande 
roll i improvisation och solospel, något som kopplas till maskulina genuskoder. Armstrong 
(2011) som belyst de genuskoder som teknologi bär på förklarar att dessa gamla 
föreställningar om hur teknologi är bundet till någon form av maskulin kvalitet återskapas 
i klassrummen.  

Vi har nu belyst ett flertal olika genusmarkörer som presenteras genom musik. Feminina 
inslag är att vara försiktig, följsam, osäker, vacker och sexig, medan maskulina inslag är 
att vara tekniskt kunnig, utåtriktad, utåtagerande, skicklig på improvisation, framgångsrik, 
dominant och aggressiv. Källén, (2014) ser även hon i sin studie tydliga exempel på hur 
genusstämplade kompetenser premieras, till exempel då pojkar tar för sig och 
improviserar, vilket flickorna över lag har betydligt svårare för. Detta leder oss in på nästa 
rubrik, under vilken försiktiga flickor och självsäkra pojkar kommer att behandlas. 

6.4 Försiktiga flickor – självsäkra pojkar 
Flickor ansågs bland lärarna i Greens (2002) undersökning sakna självförtroende när det 
kom till att visa upp sina kunskaper. Dock anses de mer följsamma, öppensinniga, mogna, 
hårt arbetande och pålitliga än pojkar. Green (2002) hävdar att skolan spelar en viktig roll 
i att befästa befintliga musikaliska genusstereotyper i det bredare samhället genom att 
cementera strukturer av kön i musikaliska metoder och musik som sådan. Enligt Armstrong 
(2011) anses pojkar vara framgångsrika tekniker när det kommer till att hantera datorer 
och dataprogram som används i komponerandet medan flickorna förväntas ha svårigheter 
med denna teknologi. Hon drar alltså slutsatsen att lärares föreställning om hur kön 
konstrueras i musiken överförs i deras sätt att undervisa. Hon förklarar att hon i sin studie 
kan se tydliga skillnader på hur lärare bemöter elever olika i deras interaktion med 
teknologiska musikinslag beroende på om de är pojkar eller flickor. Hon ser också mönster 
som visar att pojkar som ifrågasätter och argumenterar för sin sak blir uppmuntrade och 
omnämns begåvade och kreativa medan flickor som gör samma sak blir stämplade som 
annorlunda i förhållande till gruppen flickor. Armstrong (2011) menar att den eventuella 
brist på självkänsla som man kan tillskriva de flickor som inte känner sig bekväma med 
teknologin i sitt musikskapande inte är någonting som kommer automatiskt med 
femininiteten utan snarare är någonting skapat av läraren. Även Green (2002) och Källén 
(2014) kunde i sina studier se exempel på hur lärare bidrog till könsrelaterade 
begränsningar genom sitt bemötande. Detta styrker den problematik som Svaleryd (2002) 
och Lgr 11 lyfter och som vi beskrivit i tidigare avsnitt (se Inledning samt Bakgrund). 
Armstrong (2011) vill med sin studie hävda att genom att okritiskt välkomna tekniken 
kommer inte det material eller de kulturella begränsningar förändras som flickorna står 
inför i sina erfarenheter av teknologi. Om flickor däremot ges chansen att själva ta kontroll 
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över och fatta beslut om sitt tekniska engagemang finns det potential att påverka 
könsrelaterade relationer och de könsspecifika kulturer där teknik används. 

6.5 Prestation och status 
Det finns tecken på att skapande av musik samt musicerande som sådant anses vara kopplat 
till prestation, det vill säga någonting som är svårt och kräver att man kan behärska det. I 
Lilliestams och Bossius (2011) studie framgår det att olika typer av musicerande har olika 
status beroende på i vilket socialt sammanhang människor befinner sig. Att sjunga 
tillsammans med sina barn anses bland informanterna inte vara musicerande medan 
utövandet som sker då någon spelar i ett band anses vara musicerande. Kunskap om musik, 
när det handlar om vem som kan mer än någon annan, är något informanterna väljer att 
lägga stor vikt vid. Det är den som kan mest som beslutar om vilken musik som spelas.  
Källén (2014) nämner att det i hennes studie framgår att musicerande är prestationsstyrt på 
så vis att det anses mer äkta att kunna spela på gehör än att behöva läsa noter.  

6.6 Sammanfattning  
Gemensamt för samtliga studier i avsnittet tidigare forskning är kopplingen mellan musik 
och identitet. Vissa forskare har en mer genusteoretisk ansats i sina studier men även de 
som inte har den utgångspunkten har funnit identitetsmarkörer kopplat till genus, och dessa 
markörers vikt för identiteten. Många av forskarna belyser hur dessa genusmarkörer skapar 
begränsningar utifrån det kön man förväntas tillhöra, detta på grund av förväntningar från 
omgivningen. Lärarens roll lyfts som avgörande i hur bemötande och bedömning ligger 
till grund för ovan nämnda begränsningar. 

För att nämna något om validitet i den forskning vi valt så ifrågasätter vi om Aubrey och 
Frisby (2011) kan säkerställa att de kodare som studerade materialet inte bär på egna 
förutfattade meningar, vilket i så fall skulle kunna påverka studiens resultat. Vi menar dock 
att studien är relevant för oss då den kan visa på hur könsnormer framställs i den 
populärmusik som vi valt att fokusera på. Vi ifrågasätter också om Lilliestam och Bossius 
(2011) 42 informanter kan vara bärare av någon allmänt uppfattad verklighet, då de endast 
representerar en mycket liten del av mänskligheten, dock anser vi det relevant att belysa 
hur vuxna människor förhåller sig till musik. Vi menar att det är intressant hur de 
identitetsmarkörer som musiken förmedlar i ungdomen kan bäras vidare in i vuxenlivet. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det i styrdokumenten finns tydliga direktiv för vad en 
fritidshemslärares uppdrag ska innehålla gällande normkritiskt arbete. Tidigare forskning 
belyser nödvändigheten av lärarens medvetenhet om sina egna värderingar, vilket även 
styrdokumenten styrker i vårt avsnitt om studiens bakgrund. Alla de identitetsmarkörer 
som förekommer i fritidshemsverksamheten är viktiga att synliggöra och problematisera 
då dessa kan verka begränsande och hindrande för elevens identitetsutveckling. 
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7 Metod 
Studiens syfte är att problematisera användandet av musik i fritidshemmet utifrån genus. 
De forskningsfrågor som studien utgår ifrån är: Vilken medvetenhet om musikens roll för 
identitetsskapande avseende genus uttrycker lärare i fritidshem? och I vilken grad 
samtalar lärare i fritidshem om genusnormer i musik? Nedan presenteras studiens metod 
under följande rubriker; Val av metod, Enkätbeskrivning, Urval och Genomförande, 
Bearbetning av material, Tillvägagångssätt vid analys, och Etik. 

7.1 Val av metod 
Studien utgår från en kvantitativ metod vilket enligt Bryman (2011) innebär att utifrån fyra 
områden belysa en hypotes. Dessa fyra områden är mätning, kausalitet, generalisering och 
replikation. Utifrån vår studie kan dessa förklaras enligt följande: Mätning innebär att 
formulera frågor utifrån det ämne som ska undersökas och få dem besvarade av en grupp 
människor. Därefter mäts svarsfrekvensen och svaren jämförs med hypotesen. Vi 
formulerade frågor angående användandet av musik i fritidshemmet som gick att koppla 
till våra hypoteser och vår teori och sammanställde dem i en enkät. Därefter lät vi 
fritidslärare besvara enkäten. Kausalitet, eller orsakssamband, innebär att två fenomen är 
beroende av varandra och därför uppvisar ett orsakssamband genom att påvisa orsak och 
verkan. Våra hypoteser var att det inte i tillräcklig utsträckning pågick ett samtal om 
musikanvändandet i fritidshemmet avseende genus och identitetsskapande på grund av att 
det saknades tillräcklig medvetenhet hos fritidslärare. För att kunna göra en generalisering 
måste urvalet ses som representativt för en population. Vår enkät besvarades av 54 
fritidslärare verksamma i fritidshem i hela landet med en för studien relevant 
högskoleexamen (se också avsnittet om reliabilitet). Dessa utgör ca 1% av alla 
högskoleutbildade fritidslärare i Sverige (Skolverket, 2017). Det är tveksamt om detta kan 
anses vara generaliserbart för den population vi velat undersöka men 
generaliseringsmöjligheten är också avhängig urvalsmetod, vilket vi kommer att behandla 
under avsnittet om urvalsprocess. Vår urvalsmetod innebär att generaliserbarheten för 
studien kan ifrågasättas men samtidigt bör den kunna ge en indikation på tendenser i 
populationen (Bryman, 2011). Replikation innebär att studien ska kunna göras på samma 
vis vid ett annat tillfälle och ändå kunna generera samma svar. Vår studie skulle troligtvis 
inte kunna replikeras, det vill säga göras om vid ett senare tillfälle, då respondenterna var 
anonyma och vi inte kan garantera att samma personer skulle svara igen om vi gjorde om 
studien på samma sätt. De respondenter som medverkar bör vara valda med en annan 
urvalsmetod och frågorna omarbetade för att en replikation ska vara möjlig. 

Studien bygger på en deduktiv metod vilket enligt Bryman (2011) innebär att utifrån den 
kunskap som är känd inom ett område och de teorier som byggts runt detta område så 
utformar forskaren en eller flera hypoteser som ska undersökas. Hypotesen kan efter 
analyserat datamaterial bekräftas eller förkastas. Vi vill, baserat på vår förförståelse, 
problematisera användandet av musik i fritidshemmet utifrån genus och har formulerat 
följande hypoteser: Lärare i fritidshem samtalar inte i tillräcklig utsträckning om 
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genusnormer i musik, samt lärare i fritidshem saknar tillräcklig medvetenhet om musikens 
roll för elevers identitetsskapande. Vi samlar data genom en kvantitativ metod, nämligen 
en webbenkät med slutna frågor som rör musikanvändandet utifrån genus och 
identitetsskapande.  

7.2 Enkätbeskrivning 
Enligt Mills och Gay (2016) bör en enkät utformas enligt följande process: Första steget är 
att formulera ett problem utifrån de hypoteser som ligger till grund för undersökningen. 
Steg två är att konstruera eller lokalisera de eventuella verktyg som behövs för att utföra 
enkäten. Då detta är gjort är det dags att göra en pilotstudie för att säkerställa att 
hypoteserna antingen kan bekräftas eller förkastas och att det problem som formulerats kan 
undersökas. Någon pilotstudie blev i vårt fall inte gjord, detta på grund av att vi saknade 
kunskap om kvantitativ forskning. Istället gjorde vi ett försök att formulera frågor utifrån 
syfte och forskningsfrågor, där vi vägde in vilka olika aspekter som kunde ha betydelse för 
vårt studieområde (se Bilaga 2). Innan enkäten publiceras ska det också skrivas en 
introduktion där relevant information ingår. Efter att eventuell pilotstudie analyserats och 
frågorna omarbetats ska frågeformuläret färdigställas. Därefter görs ett urval i vilket 
enkäten distribueras, och uppföljningar genomförs. Då enkätsvaren samlats in är det dags 
att sammanställa de svar respondenterna givit i ett för ändamålet passande program. Detta 
för att på ett enkelt sätt kunna jämföra, tolka, analysera och skriva fram ett resultat. 

När vi utformade enkäten tog vi hänsyn till att den inte skulle vara för komplicerad att 
besvara och inte heller ta för lång tid för respondenten att fylla i. Detta för att öka 
möjligheten att få fler respondenter att delta vilket Bryman (2011) menar kan vara önskvärt 
vid valet av denna metod. I vår presentation av enkäten gav vi en ungefärlig tidsangivelse 
på hur lång tid enkäten skulle ta att besvara, vilket vi uppskattade till cirka fyra minuter. 
Enkäten utgjordes av slutna frågor med ett fåtal öppna fält där respondenterna kunde lägga 
till egna svarsalternativ. De sex inledande frågorna var utformade för att ta reda på 
grundläggande fakta om respondenten, till exempel kön, ålder, utbildningsnivå samt 
geografisk hemvist. Därefter följde tio frågor som behandlade de områden som kopplades 
till studiens syfte och forskningsfrågor. Frågorna var utformade på ett antal olika sätt, med 
stöd av Bryman (2011). Några av dem besvarades med en skala från mycket låg grad till 
mycket hög grad, några med ett så kallat rullgardinsalternativ, några med flervalsalternativ 
där respondenterna kunde välja att klicka i ett flertal svar samt fylla i ett öppet fält med 
egna förslag på alternativ och ytterligare några var frågor där endast ett svar kunde lämnas. 
Samtliga frågor var obligatoriska vilket innebar att respondenten inte kunde gå vidare i 
enkäten utan att besvara frågan, detta för att garantera att alla frågor besvarades av de som 
fullföljde enkäten. Eventuella nackdelar med slutna frågor är, enligt Bryman (2011), att 
det finns risk för att respondenten svarar med ett medelvärde för att snabbare ta sig igenom 
frågorna och att det inte går att få så uttömmande svar som vid öppna frågor. Detta kan 
undvikas på olika sätt: dels kan man undvika att ha med ett mittalternativ vilket skulle 
försäkra att respondenten måste välja att förhålla sig till frågan på ett eller annat sätt. Dels 
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kan man ställa kontrollfrågor vilket innebär att en fråga ställs två gånger, den ena i positiv 
form och den andra i negativ. Här kan man kontrollera om respondenten svarar 
slentrianmässigt eller inte. Detta är tyvärr inte någonting som vi tagit i beräkning då vi 
skrev våra frågor. Bryman (2011) menar att en risk med webbenkät är att respondenten 
inte är den de utger sig för att vara, eller i vårt fall, inte har den utbildning vi efterfrågat, 
vilket skulle innebära att resultatet kan beräknas innehålla svar som inte är sanningsenliga. 
Vi menar att den urvalsgrupp vi riktat oss mot är tillräckligt trovärdig för att resultatet ska 
vara tillförlitligt då de som är medlemmar i de grupper vi publicerat enkäten i arbetar i 
fritidshem. Enkäten kan läsas i sin helhet i Bilaga 2. Tabeller och diagram presenteras i 
avsnittet Resultat och analys, samt bifogas i sin helhet i Bilaga 1. 

7.3 Validitet och reliabilitet 
Något som måste tas i beräkning vid en forskningsstudie är reliabilitet och validitet. Dessa 
två begrepp är beroende av varandra och reliabilitet innebär att verkligen mäta det som är 
tänkt ska mätas. Vi har försökt garantera reliabilitet genom att ställa frågor som svarar mot 
vårt syfte och våra forskningsfrågor, samt att vi gjort ett urval i grupper som är riktade mot 
fritidslärare. Validitet beskriver om resultatet är tillförlitligt eller om yttre faktorer kan eller 
kommer påverka om studien/mätningen görs om (Bryman, 2011). Eftersom vi inte använt 
oss av en urvalsmetod som innebär att vi kan replikera studien så kan vi heller inte 
garantera att studien har validitet. Yttre faktorer som kan påverka en replikation, och 
därmed även validiteten, av vår studie skulle kunna vara att helt andra respondenter väljer 
att besvara enkäten, att fler skulle kunna besvara den och att frågorna skulle kunna tolkas 
annorlunda av framtida respondenter. 

7.4 Urvalsprocess och genomförande 
Studien bygger i första hand på resultatet av ett bekvämlighetsurval och webbenkäten kan 
beskrivas som experimentell då vi på förhand inte visste eller hade bestämt hur många som 
skulle besvara den. Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurval som att forskaren 
använder sig av en grupp respondenter som för forskaren är tillgängliga. Enkäten som 
studiens respondenter besvarade länkades från www.webbenkater.com, vilket är den 
hemsida vi använde för att skapa vår enkät. Vi använde denna tjänst då vi ansåg den ha en 
seriös framtoning. Företaget bakom hemsidan erbjuder gratiskonton för studenter, kopplat 
till studentmail. Enkätlänken lades ut i två, för oss redan kända, facebookgrupper: 
Fritidshem – Tips på aktiviteter inne och ute samt Fritidspedagog – världens bästa yrke!. 
Dessa gruppers medlemmar har på ett eller annat sätt med fritidspedagogik att göra genom 
att de flesta arbetar i fritidsverksamheten. Urvalet kan därför betraktas som ett strategiskt 
val. Anledningen till valet att publicera enkätlänken i sociala medier var att vi inte ville 
begränsa studien till närområdet, utan uppnå en geografisk bredd. Vi önskade också nå fler 
respondenter på kortare tid än vi hade kunnat genom att istället göra intervjuer eller 
utarbeta ett slumpmässigt urval. Ytterligare en anledning var att en webbenkät med slutna 
frågor kan anses ta kort tid och vara enkel att besvara, samt att anonymitet kan garanteras, 
vilket kan bidra till ett mindre bortfall (Bryman, 2011). Enkäten var tillgänglig i 48 timmar, 
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vilket var en av de avgränsande faktorer vi använde oss av. Den besvarades av totalt 75 
respondenter varav sju valde att inte avsluta. Bryman (2011) menar att bortfall är en form 
av felkälla där respondenter av någon anledning inte kan eller vill besvara enkäten på ett 
korrekt sätt. Efter övervägande valde vi att endast bearbeta material av de 54 respondenter 
som uppgav sig ha högskoleexamen, eftersom de kan anses ha relevant bakgrundskunskap 
och förförståelse för de frågor vi ställde i enkäten. 2016 fanns det 22 049 årsanställda i 
fritidshem i Sverige, av dessa var 4 895 fritidslärare med högskoleexamen som 
fritidspedagog, lärare med inriktning mot arbete i fritidshem eller grundlärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem (Skolverket, 2017). Med hänsyn till detta och att urvalet 
skulle kunna tolkas som strategiskt anser vi att det finns en viss generaliserbarhet av vår 
studie genom vårt urval trots det låga antalet respondenter. 

7.5 Tillvägagångssätt vid analys 
Den hemsida vi använt sammanställde materialet automatiskt och gav oss snabbt en 
överblick av resultatet. Bryman (2011) menar att resultatets felmarginal kan begränsas 
något då sammanställning av resultat via webbenkäter sker automatiskt. I en kvantitativ 
studie är det vanligast att analysen utgår från data som förs in i ändamålsenliga program. I 
dessa förs samtliga respondenters svar in manuellt och efter det kan olika variabler 
jämföras för att upptäcka eventuella samband och/eller motstridigheter (Bryman, 2011). 
Vår insamlade empiri sammanställdes i cirkel- och stapeldiagram, utifrån vilka tendenser 
kunde utläsas. Dessa tendenser presenteras i resultaten. Dessa diagram förklaras med tre 
olika värden, medianvärde, aritmetiskt medelvärde och procent. De flesta av frågorna valde 
vi att presentera med procent eftersom det var den variabel vi ansåg oss vara mest förtrogna 
med. Att förklara ett resultat i procentenheter har både för- och nackdelar; fördelar är att 
det är överskådligt och lätt att förstå och att det enkelt ger en generell bild över 
urvalspopulationen. Nackdelar är att det inte går att använda vid den typ av frågor där 
respondenten kan fylla i mer än ett svar och det ger inte heller någon detaljerad bild av ett 
fenomen.  

I vår analys kom vi fram till fem teman: Samtal, medvetenhet, tillgänglighet och digital 
användning, genus kopplat till genre samt prestation och status genom att skriva in allt 
resultat tillsammans med sådan tidigare forskning som var intressant i analysen samt 
koppla till vår teoretiska utgångspunkt. Vi gick också tillbaka till de teman vi funnit 
gemensamma för vår tidigare forskning för att se om de gick att använda som riktlinjer i 
analysen. Vissa kunde vi använda, medan andra fick utgå eller formuleras om. Vi lät sedan 
dessa teman vara riktlinjer i vår resultatdiskussion.  

7.6 Etik 
Det finns fyra forskningsetiska principer som man ska ta hänsyn till vid utförande av en 
studie (Bryman, 2011). Dessa är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga 
tilltänkta respondenter eller deltagare före sin medverkan ska vara medvetna om vad 



 

19 

 

 

studiens syfte är och hur den information som framkommer i studien kommer att användas. 
Tillsammans med den enkätlänk som förmedlades till respondenterna bifogades 
information om vilka som utförde studien, vad syftet med studien var och hur insamlad 
information skulle användas. Samtyckeskravet innebär att respondenterna medger 
samtycke till att vara med i en studie, samt att de när som helst kan välja att avbryta sin 
medverkan. Att vi använt den webbenkät som ligger till grund för denna studie innebär att 
allt deltagande är frivilligt då respondenterna medvetet och självmant valt att följa den länk 
som presenterats i forumet. De respondenter som valt att avsluta sitt deltagande genom att 
inte fullfölja enkäten har ej tagits med i resultatet. Konfidentialitetskravet betonar att 
deltagare i en studie inte ska kunna identifieras då resultatet av studien redovisas. Vid 
webbenkäter blir deltagare automatiskt anonyma, och presenteras endast med ett 
deltagarnummer som inte går att koppla till person. De enda parametrar som tagits hänsyn 
till i studien är geografiskt läge, kön, ålder och yrkesutbildning, vilket inte är spårbara 
faktorer. Nyttjandekravet går ut på att garantera att det resultat som framkommer av 
respondenternas deltagande endast används i aktuell studie. Datamaterialet som vi samlat 
in via webbenkäten kommer inte att användas i något ytterligare syfte än som underlag i 
denna studie. 

7.7 Metodkritik 
Det naturliga för undersökning av området fritidshem hade varit att göra en kvalitativ 
studie, vilket vi hade tänk från början då vi ville undersöka musik i fritidshemmet ur barns 
perspektiv. Denna idé var för omfattande för att rymmas i ett examensarbete och fick därför 
omarbetas. En fältstudie hade kunnat ge en mer djupgående analys av vårt 
forskningsområde, men hade inte möjliggjort någon generalisering av resultatet. På grund 
av detta valde vi således en kvantitativ metod med webbenkät som metodval vilket är 
tidseffektivt både administrativt och urvalsmässigt. Det gav också möjlighet att granska ett 
bredare geografiskt urval av landets fritidshem. På grund av att vi saknade kunskap om 
och erfarenhet av kvantitativa metoder, och inte fann relevant stöd i litteraturen vi använt, 
så gjorde vi ett flertal misstag. Om vi gjort en pilotstudie hade vi kunnat granska våra 
frågor och ställt dem mot våra hypoteser för att se om frågorna var relevanta, hade behövt 
omarbetas eller om det fanns behov av ytterligare frågor. Vi förstod redan vid valet av 
metod att vi inte skulle kunna göra några djupa analyser av materialet då vi inte ställt den 
typen av frågor. Öppna frågor hade kunnat generera mer djupgående svar, vilket hade varit 
intressant, men en önskan om att nå fler respondenter gjorde att vi valde slutna frågor. 
Formuleringen av frågorna var en aning förhastad, och gjordes utan någon tydlig grund i 
vetenskaplig förankring vilket har lett till att flera av frågorna inte kunnat besvara det vi 
främst hade hoppats på. Till exempel kan vi på frågan om fritidslärare samtalar med 
varandra om genus i förhållande till musik inte vara säkra på att respondenterna har samma 
förståelse av genus som vi har. På frågan om vilken ålder respondenten har gjordes 
alternativen otydliga då en person som är till exempel 45 år kunde svara under båda 
intervallerna 40-45 och 45-50. Detta har inte fått någon stor betydelse för resultatet 
eftersom det var en generell fråga, men det är ändå en otydlighet vi borde ha kunnat undgå. 
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Under bearbetningen av datamaterialet kom vi fram till flera olika förslag på frågor som 
hade passat bättre eller kunnat komplettera enkäten. Tankar fanns på att lämna ut enkäten 
en gång till för att samla fler respondenter, eller att göra en reviderad/kompletterande 
version. Detta hade gett oss mer material att förhålla oss till, vilket med facit i hand hade 
varit bra. Vi har haft tankar på att kalla vår studie för en sorts pilotstudie som kan ligga till 
grund för vidare forskning, då den visar tendenser på ett arbete i fritidshem som behöver 
belysas och ytterligare beforskas. 
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8 Resultat och analys 
I detta avsnitt redogörs för enkätens innehåll samt respondenternas svar genom diagram 
utifrån procentsats. I anslutning till diagrammen kopplas resultatet till studiens teoretiska 
utgångspunkt som är genusteori. Forskningsfrågorna; Vilken medvetenhet om musikens 
roll för elevers identitetsskapande avseende genus uttrycker lärare i fritidshem? och I 
vilken grad samtalar lärare i fritidshem om genusnormer i musik? besvaras samt anknyter 
till tidigare forskning. Till sist sammanfattas resultat och analys utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

8.1 Resultat och analys 
Resultatet bygger på de 54 informanter som angav att de hade en relevant högskoleexamen. 
Det var 49 kvinnor, fyra män och en person som valde att inte ange kön. Vi fann en relativt 
jämn spridning mellan åldrarna men med majoritet var respondenterna mellan 25-50 år. 
Det finns även en jämn spridning över landet med några fler representanter från Jönköpings 
och Skånes län. 15 av 21 län är representerade och de sträcker sig från Norrbotten till 
Skåne. Övervägande delen av fritidshemmen som representeras har elever i åldrarna sex 
till nio år, men även fritidshem för de äldre åldrarna, 10-12 år är representerade.  

Frågan i figur 1 syftar till att undersöka om musik ingår i fritidshemsverksamheten i lika 
stor utsträckning som till exempel rörelse och skapande. Musik nämns på flera ställen i 
Lgr 11 som en av de estetiska uttrycksformer som ska ingå i skolans undervisning 
(Skolverket, 2016). 

Figur 1 - Anser du att ni utövar musik sett som ett praktisk-estetiskt ämne i samma 
utsträckning som andra praktisk-estetiska ämnen (skapande och rörelse) i fritidshemmet? 

 

 
 
Diagrammet visar att musik utövas i fritidshemmet men att graden av användande varierar 
från mycket hög grad till mycket låg grad. De flesta svarar att de utövar musik i någon 
grad, 33%, eller att de gör det i låg grad, 26%. 

Nästa fråga syftar till att följa upp föregående fråga och se hur musik används eller inte 
används i undervisningen i fritidshemmet och om den används på ett sätt som går att koppla 
till verksamhetens styrdokument. Tillgängligheten av musik har ökat i takt med den 
digitala utvecklingen (Lilliestam och Bossius, 2011), och i den musik ungdomarna tar del 
av kan de finna inspiration i identitetsmarkörer som de kan ta till sig och bära (Scheid, 
2009). Musik används också ofta som bakgrund vid annan aktivitet menar Lilliestam och 
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Bossius (2011) och beskriver att ett flertal av deras informanter påtalar att de mest har 
musik som en bakgrundskälla. 

 
Figur 2 - På vilket sätt används musik på ditt fritidshem? (Flera val möjliga.) 

 
 
Enligt diagrammet används musik i fritidshemmet ofta i samband med någon annan 
aktivitet, och då i bakgrunden, vilket stärker Lilliestam och Bossius (2011) slutsats. 
Diagrammet visar också att musik inte används som medel för skapande i någon stor 
utsträckning. Sång- och danslekar med digitala medier är det som flest fritidslärare i 
undersökningen använder musik för, vilket ger en indikation på hur teknologin tar en 
naturlig plats i dagens undervisning (Armstrong, 2011; Scheid, 2009). Det var ett fåtal 
respondenter som markerade alternativet ”Annat” och gav exempel: 

- Uppträdanden för publik 
- Föreställningar där eleverna tränar in sång/dansnummer. 
- Rastmusik ute på skolgården 
- Vi använder musiksalen med mikrofoner och annat på loven när den är ledig, vi 

lyssnar på musik när vi har annan verksamhet från listor som vi laddat ner via 
appar (ej Spotify eller Youtube, Spotify ej lagligt, Youtube många utmanande 
videos), vi hat musik i berättelser vi skriver och gör i Book Creator, en del barn 
vill lära sig gitarr och då gör vi det, ibland spelar och sjunger vi på fritids. 

- Talang, trumskola. 
- Rockskola, eleverna får vara med i ett rockband samt vi jobbar med en musikal, 1-

2 gånger i veckan, även i andra uppträdande ingår musik samt musikanläggning 
under utevistelsen där barnen visar olika danser. 

Vi menar att rastmusik ute på skolgården kan kategoriseras in under bakgrundsmusik vid 
annan aktivitet, likaså att lyssna när de har annan verksamhet. Att lära sig spela instrument 
har vi vägt in i skapande av musik, dock inser vi att detta inte framgått tydligt. 
Uppträdanden av olika slag kunde vi haft med som alternativ, men detta var någonting vi 
inte tänkte på varför det visade sig positivt med ett öppet alternativfält. Att denna sortens 
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musikande sker på fritidshemmet, om än i låg utsträckning, visar att det finns ett lekfullt 
inslag i musiken som vi i vår studie inte tagit hänsyn till. Eleverna får genom denna 
lekfullhet möjlighet att pröva olika identitetsmarkörer från musiken. Värt att notera är att 
det finns någon som tagit upp problem med att använda sig av Youtube och Spotify, och 
förklarar att det är olagligt att spela musik från Spotify samt att Youtube har olämpligt 
innehåll för barn. Vi tolkar dock skolverkets upphovsrättsguide om musik som att Spotify 
och Youtube får användas i undervisningssyfte men inte som bakgrund i allmänna 
utrymmen eller på till exempel skoldisco (Skolverket, 2017). 

Nästa fråga utformades med exempel på olika genrer i musik för att få en bild av om det 
presenteras en variation av musik på deltagarnas fritidshem, och för att få en bild av i vilken 
grad varje genre spelas. Ungdomar marknadsför sina identiteter genom synliggörande i 
bland annat sociala medier, via kläder, attityder och åsikter som är kopplade till 
musikgenre (Scheid 2009). Dahlberg, (2003), menar att pedagoger har ett ansvar för att 
skapa situationer där elevgruppen tillsammans med läraren kan lära känna det som är 
annorlunda och främmande, och välkomna det utan att applicera det på sitt eget jag eller 
välja att ta avstånd från det. Skolverket (2016) skriver att fritidshemmet ska ha en dialog 
med eleverna om vilka budskap det finns i till exempel musik och lära dem att vara kritiska 
mot normer i media och populärkultur. Genrer som pop och hiphop bär på tydligt 
objektifierande könsmarkörer (Aubrey och Frisby, 2011). 

 
Figur 3 - Vilka genrer av musik spelas på ert fritidshem? 

 
 
Diagrammet visar att pop är det som spelas mest på de fritidshem som är representerade i 
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studien. Rock, disco, hiphop och klassiskt når också högre värden medan genrer som jazz, 
folkmusik, punk, opera, latino, musikal, country och blues når lägre värden. Det finns även 
ett fåtal respondenter som fyllt i svaret "annat" och angett egna exempel på genrer; 

- Blandad" lugn" musik till avslappningsövningar. 
- Disney. Astrid Lindgrens filmvisor blandat med melodifestivallåtar. 
- Senaste blandad musik. 
- Eget skapande. 
- Singer/songwriter-typ som bakgrundsmusik. 
- Schlager 

Vi insåg vid granskning av detta diagram att vi inte kan förvänta oss att fritidslärare har 
den bakgrundskunskap som krävs för att kunna dela in musik i dess olika genrer. Det finns 
ett otal olika genrer som vi inte heller tagit med som alternativ därav det öppna fältet. 
Samtliga genrer är bärare av könsföreställningar (Aubrey och Frisby, 2011), dock gestaltas 
dessa på olika sätt i olika genrer. Källén (2014) menar att det i de jazz-ensembler hon 
observerat förekommer traditionella könsmönster som skapas och återskapas i skolan, dels 
genom lärare som bär på förutfattade meningar om hur jazz ska spelas. 

Figur 4 och 5 kan ge en fingervisning om de föreställningar om traditionella könsmönster 
lärare i fritidshem bär på. Frågorna om huruvida genus är viktigt för respondenten privat 
och i sin profession syftar till att ta reda på om det finns verksamma fritidslärare som rent 
av anser att genus är oviktigt och om de gör någon skillnad mellan den privata och den 
professionella rollen. En lärare som bär på traditionella föreställningar om genusmönster 
överför dessa föreställningar, genom bemötande och bedömning, på eleven (Green, 2002; 
Svaleryd, 2002; Skolverket, 2016). Hirdman (1990) förklarar att denna typ av överföring 
består av två mer eller mindre konstanta lagar, den ena att mannen är norm och den andra 
att kön separeras. I musikundervisningen kan man se hur det är killarnas till synes 
inneboende förmågor som särskilt premieras (Källén, 2014). Skolverket (2016) 
framskriver betydelsen av att den som är verksam i skolan är medveten om hur hen 
förmedlar normer och värden till eleverna. 

 
Figur 4 - Anser du som person att genusaspekten är viktig? 
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Diagrammet närmast visar att ca 17% inte anser att genusaspekten är viktig privat. 
Svaleryd (2002) anser att varje pedagog bör granska sina egna värderingar och handlingar, 
såväl medvetna som omedvetna, och se sig själva som lärande individer i lika hög grad 
som sina elever. Enligt Lgr 11 ingår det i lärarens uppdrag att synliggöra normer och 
värderingar för eleverna vilket innebär att en lärare bör ha skaffat sig en förtrogenhet med 
de faktorer som spelar in i ett återskapande av till exempel en genusnorm. Green (2002) 
presenterar i sin studie ett resultat som visar att de musiklärare som deltog hade samstämda 
åsikter om vad som skiljde killar och tjejer åt i deras musicerande. Eleverna i samma 
undersökning bekräftade dessa könsnormer. Lärarens bemötande lyfts i hennes studie som 
en av anledningarna till att normerna återskapas. Detta tillsammans med att en lärares 
privata föreställningar om normer och värden speglas i bemötandet av elever, visar att 
pedagoger har svårigheter att göra skillnad på genusaspektens vikt privat kontra sin 
profession. 

 
Figur 5 - Anser du i din profession att genusaspekten är viktig? 

 
 
För att jämföra med figur 4, där ca 17% anser att genusaspekten inte är viktig i privatlivet 
är det bara 9% som anser det vara oviktigt i yrkesrollen (figur 5). Fyra respondenter visar 
sig här skilja på sin professionella roll som lärare och sin roll som privatperson medan fem 
respondenter tar avstånd från genusaspektens vikt även i sin roll som fritidslärare. Detta 
indikerar att det finns personal i svenska fritidshem som inte följer läroplanen i sin 
undervisning, vilket är mycket oroväckande. 

Nedanstående fråga syftar till att få en bild av hur medvetna respondenterna är om musik 
som identitetsskapare och koppla det till vår forskningsfråga: Vilken medvetenhet om 
musikens roll för identitetsskapande avseende genus uttrycker lärare i fritidshem? Identitet 
måste ses som något komplext, mångfaldigt och rationellt menar Dahlberg (2003) och 
påpekar att pedagoger har ett ansvar att skapa situationer där det som är okänt och 
annorlunda, ”annanheten”, blir synligt utan att försöka göra om det till någonting eget och 
välkänt, ”samma”. Om detta ska ske i fritidshemmet är det av vikt att fritidslärare är 
medvetna om den koppling till identitetsskapande som musik, och andra uttrycksmedel, 
har. I ett förkroppsligande identitetsskapande gör människor medvetna och omedvetna val 



 

26 

 

 

utifrån det de tar till sig av sin omgivning (Connell & Pearse, 2015). Enligt Lgr11 är det 
skolans uppgift att ge varje elev möjlighet att finna sin unika egenart. Skolan ska 
exemplifiera och diskutera normer och hur dessa framställs i populärkultur. 

 
Figur 6 - I vilken grad anser du att musik är identitetsskapande? 

 
 
Diagrammet visar att ca 76% av respondenterna anser att musik är identitetsskapande i 
mycket hög till hög grad. Endast 4% anser att det är det i mycket låg eller låg grad och 
ingen har angett att musik inte alls är identitetsskapande. Detta visar att det finns en tydlig 
medvetenhet om musikens roll i identitetsskapandet, vilket besvarar en del av ovan nämnda 
forskningsfråga. Den andra delen, avseende genus, besvaras med hjälp av nedanstående 
fråga. 

Genom att undersöka om lärare i fritidshem anser att musik bidrar till genusnormen, vilket 
är meningen med nästa fråga, kan vi få en indikation på hur medvetenheten bland 
fritidshemspersonalen ser ut och besvara den hittills obesvarade delen av forskningsfrågan, 
gällande genus. I Lgr 11 står det att det i lärarens uppdrag ingår att synliggöra normer och 
värderingar för eleverna vilket innebär att en lärare bör ha skaffat sig en förtrogenhet med 
de faktorer som spelar in i ett återskapande av till exempel en genusnorm. Lilliestam & 
Bossius (2011) beskriver hur kvinnor ofta underordnar sig mäns musikaktiviteter vilket 
tyder på att dessa inlärda musikaliska könsstereotyper följer med upp i vuxen ålder. Vi kan 
alltså säga att skolan spelar en viktig roll i att befästa musikaliska könsstereotyper. 

 
Figur 7 - I vilken grad anser du att musik bidrar till en genusnorm? 

 
 
Diagrammet visar att en övervägande del av respondenterna anser att musik bidrar till en 
genusnorm i någon grad och i hög grad. Sju respondenter har svarat i låg grad, i mycket 
låg grad och inte alls medan fyra respondenter anser att det i mycket hög grad bidrar. Detta 
tyder på att det även här finns en medvetenhet, vilket skulle kunna vara svaret på ovan 
nämnda forskningsfråga. 



 

27 

 

 

Frågan i figur 8 syftar till att försöka se om det finns någon skillnad mellan den egna 
medvetenheten och den medvetenhet som synliggörs i fritidshemmet. Enligt Lgr11 ska 
undervisningen i svensk skola behandla och med eleverna problematisera och diskutera 
normer kopplat till kultur, kön, utseende och konsumtion samt hur dessa presenteras i olika 
medier. Om detta skulle vara ett inslag i fritidshemsverksamheten, så borde följande 
diagrams utfall visa att det finns en högre medvetenhet. 

 
Figur 8 - Anser du att det finns en genusmedvetenhet om musik på ditt fritidshem? 

 
 
Diagrammet visar att en övervägande del av respondenterna anser att det finns en 
genusmedvetenhet i någon grad till låg grad. Ingen av respondenterna anser att det finns i 
hög grad. Vi kan alltså se en tendens som påvisar en brist på medvetenhet avseende genus 
i relation till musik inom fritidshemsverksamheten, vilket kan ses som en kontradiktion 
mot svaren på föregående fråga och därmed visa på en paradox i svaret på vår första 
forskningsfråga som vi tidigare menat kunna vara besvarad. Vi kommer att problematisera 
detta vidare under avsnittet diskussion. Skolverket (2016) skriver att fritidshemmet ska ha 
en dialog med eleverna om vilka budskap det finns i till exempel musik och problematisera 
fram en medvetenhet om normer i media och populärkultur. Armstrong (2011) menar att 
det finns en potential att påverka de könsrelaterade relationer och könsspecifika kulturer 
där teknik används genom att låta flickor själva ta kontroll över och fatta egna beslut om 
sitt tekniska engagemang. Vi menar att det går att dra paralleller mellan det Armstrong 
(2011) säger och vad Hirdman (1990) vill påtala när hon menar att det går att förändra 
genusmönster genom att synliggöra dem. Frågan i figur 9 ställs för att få en bild av i vilken 
utsträckning respondenterna samtalar med sina kollegor om vilken musik som spelas på 
fritidshemmet och hur den i så fall kan påverka eleverna ur ett genusperspektiv, vilket ger 
en första indikation till svar på vår andra forskningsfråga: I vilken grad samtalar lärare i 
fritidshem om genusnormer i musik? 

 
Figur 9 - Samtalar du med dina kollegor om musikens påverkan på elevgruppen ur ett 
genusperspektiv?  
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31% av respondenterna svarar att de inte alls samtalar med kollegorna om musikens 
påverkan ur ett genusperspektiv. Ca 54% har angett att de i låg grad eller mycket låg grad 
för dessa samtal. Diagrammet beskriver en lärarpraktik som inte innefattar samtal kollegor 
emellan om just musik och genus. En fråga som är värd att reflektera över är om 
fritidslärare inte tolkat de styrdokument som vi presenterat på det sätt som vi gjort då vi 
pekat på vikten av att det normkritiska arbetssättet ska innefatta all praktik inom 
fritidshemmets väggar, och då även gällande genus i förhållande till musik, vi kommer att 
vidareutveckla detta resonemang under avsnittet diskussion. 

Pedagoger har ett ansvar att skapa situationer där det okända och annorlunda, 
”annanheten”, blir synligt utan påverkan till att göra om det till någonting eget och välkänt, 
”samma”. (Dahlberg, 2003). Hirdman (1990) menar att genusmönster går att förändra 
genom att synliggöra dem. Det innebär att lärare i fritidshem, genom att arbeta som 
Dahlberg (2003) föreslår, kan förändra genusmönster i sin undervisning. Enligt Lgr11 ska 
undervisningen i svensk skola behandla och med eleverna problematisera och diskutera 
normer kopplat till kultur, kön, utseende och konsumtion samt hur dessa presenteras i olika 
medier. Frågan ställs därför för att få en bild av hur medvetna fritidslärare är om deras 
uppdrag att diskutera och problematisera frågor som rör populärkulturens genusbudskap 
och innehåll med eleverna, samt om detta görs. Den besvarar även, tillsammans med 
föregående fråga, den forskningsfråga vi belyst ovan. 

 
Figur 10 - Samtalar du med elevgruppen om musikens påverkan ur ett genusperspektiv? 

 
Figur 10 visar att 26% inte alls samtalar med eleverna om musikens påverkan ur ett 
genusperspektiv. Ca 46% samtalar i mycket låg grad och i låg grad med elevgruppen. 22% 
av respondenterna anger att det sker i någon grad medan de som anser att det sker i hög 
grad är 6%. Ingen av respondenterna har angett att det samtalas i mycket hög grad. Liksom 
föregående fråga belyser detta resultat en brist på ett samtal där genusmönster synliggörs 
och normer i populärkultur, i det här fallet musik, problematiseras. 

8.2 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med studien är att problematisera användandet av musik i fritidshemmet utifrån 
genus. Studiens teoretiska utgångspunkt är en genusteoretisk ansats relaterat till 
socialkonstruktionism (Connel & Pearse, 2015). Resultatet visar att musik används i 
relativt hög omfattning i fritidshemsverksamheten vilket innebär att det är ett område som 
vi kan anta att elever influeras av i sin vardag. Detta eftersom socialkonstruktionismen 
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utgår ifrån en tanke om att allting som omger en människa påverkar denne på ett eller annat 
sätt (Luckman & Berger, 1966). Studiens genusteoretiska ansats ger oss möjlighet att 
fokusera på de genusmönster som framkommer i musik (Green, 2002; Aubrey & Frisby, 
2011; Armstrong, 2011; Källén, 2014). Det sätt som musik används på mest är vid sång- 
och danslekar via digitala medier vilket går i linje med det Lilliestam och Bossius (2011) 
skriver om hur användning av digitala medier ökar samt hur detta gör musiken mer 
tillgänglig. Ett annat användningsområde är musik som bakgrund vilket visar sig pågå i 
hög omfattning, även det går i linje med Lilliestam och Bossius (2011) som beskriver att 
deras respondenter berättar om hur musik används i bakgrunden. I tabellen där vi får en 
överblick av vilka genrer som spelas kan vi utläsa att pop, rock och disco får högst värden, 
det vill säga den sortens musik som vi valt att kalla för populärmusik. Populärkultur 
används alltså i fritidshemmet, men inte på det sätt som Ludvigsson och Falkner (2014) 
menar då de vill se att fritidshemsverksamheten tar till vara på elevernas populärkultur i 
bearbetning av till exempel texter. Det finns tydliga belägg för att musik är 
identitetsskapande (Lillestam & Bossius, 2011; Scheid, 2009). Studiens resultat visar att 
den problematisering av genusnormer som enligt vår tolkning av styrdokumenten ska ske 
i fritidshemmet inte till fullo är utvecklad gällande det umgänge med musik som sker i 
verksamheten. Respondenterna visar sig själva vara medvetna om musikens 
genusnormerande och identitetsskapande påverkan. Samtidigt menar respondenterna 
paradoxalt nog att det inte finns en medvetenhet om genusnormer i musik på deras 
arbetsplats. Den slutsats vi drar av detta är att elever riskerar att bli begränsade i 
identitetsskapandet vilket innebär att de förlorar möjligheten att utveckla den unika egenart 
som Lgr11 påtalar att svensk skola ska uppmuntra. Det visar på en tendens till att 
fritidslärare brister i att följa de styrdokument som beskriver deras uppdrag. 
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9 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion om studiens resultat kopplat till tidigare forskning 
och teoretisk utgångspunkt. Här reflekteras även över resultatets betydelse för verksamma 
i fritidshem samt en metoddiskussion. Slutligen presenteras studiens slutsatser samt förslag 
till vidare forskning. 

9.1 Resultatdiskussion 
Studien syftar till att problematisera användandet av populärmusik i fritidshemmet utifrån 
ett genusteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i socialkonstruktionism. Syftet bygger på 
en hypotes om att musik används i fritidshemmets verksamhet men utan att ett samtal pågår 
om genusnormer i musik i tillräcklig utsträckning, varken mellan kollegor eller med 
eleverna. Syftet bygger också på en hypotes om att lärare i fritidshem saknar tillräcklig 
medvetenhet om musikens roll för identitetsskapande. Vi skulle kunna förkasta denna 
hypotes, då resultatet visar på en viss medvetenhet hos respondenterna, dock kan vi 
konstatera att samtalet om genusnormer i musik saknas och därmed bekräfta vår andra 
hypotes. Studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning visar att det i musiken 
går att finna influenser och genusmarkörer, vilka är av vikt att belysa då elever enligt ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt influeras av det som finns i deras omgivning. Detta avsnitt 
innehåller en diskussion om resultatet under följande teman; Samtal, medvetenhet, digital 
användning, genus kopplat till genre samt prestation och status. Dessa teman har kommit 
fram genom en sökning av samband mellan resultat, tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt.  

Samtal 

Studien visar tendenser på att det råder en brist på samtal angående genusnormer i musik i 
fritidshemsverksamheten. Vi anser, med stöd av Hirdman (1990), att endast kunskaper om 
genusmönster kan förändra de traditionella genusnormer som musiken är bärare av. Detta 
skulle kunna uppnås genom samtal om och problematiserande av musik. Eftersom elever 
själva konstruerar sin identitet genom medvetna och omedvetna val av omgivande 
identitetsmarkörer (Scheid, 2009) är det såsom Ludvigsson och Falkner (2011) menar 
intressant att med stöd i den populärkultur som elever själva initierar synliggöra och 
diskutera de budskap och normer som mediet är bärare av. På detta vis skulle de samtal 
som studien visar en avsaknad av kunna skapas på ett naturligt sätt i enlighet med Lgr 11. 

Medvetenhet 

Lärare i fritidshem uttrycker i studien en medvetenhet om att musik är identitetsskapande 
och bär på genusnormer. De uttrycker också, paradoxalt nog, att det saknas en gemensam 
medvetenhet om detta på deras arbetsplats, såvida frågan om medvetenhet i fritidshemmet 
har tolkats som att den endast innefattar de vuxna i verksamheten. Även om elevernas 
medvetenhet skulle tas med i beräkning av resultatet så visar det på en verksamhet som 
saknar en samsyn kring musik och identitetsskapande. Tidigare forskning visar på vikten 
av medvetenhet hos lärare i det hänseendet att läraren genom sin egen medvetenhet om 
traditionella könsroller i förlängningen kan påverka hur eleven tolkar genusmönster 
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(Svaleryd, 2002; Green, 2002; Skolverket, 2016). Vi ställer oss frågan hur den personliga 
medvetenhet som lärare i fritidshem uttrycker inte kan vara kompatibel med den 
professionella uppfattningen. Vi skulle kunna resonera kring huruvida medvetenhet om 
genusnormer i musik är avhängigt det samtal som vi i tidigare stycke påtalat saknas. Om 
samtalet inte finns kollegor emellan, hur kan de då vara medvetna om varandras 
ståndpunkter? Svaleryd (2002) påpekar hur viktigt det är att skolan har en gemensam syn 
på hur de ska arbeta med jämställdhet samt att de har en samsyn för definitioner kring vad 
som menas med kön, könsroller och genusstrukturer. Vi tolkar resultatet som att en sådan 
samsyn saknas.  

Digital användning 

Studien visar tendenser på att digitala verktyg används i hög grad för musikande i 
fritidshemsverksamheten och därmed ökas tillgängligheten till olika musikgenrer. Digitala 
verktyg används då elever utövar sång och danslekar, som bakgrundsmusik och även för 
skapande av musik. Resultatet går i linje med det tidigare forskare har kommit fram till, 
det vill säga att musikens tillgänglighet har ökat i takt med den digitala utvecklingen 
(Lilliestam & Bossius, 2011), och att digitalisering är viktig i ungdomars umgänge med 
musik då konsumerande sker genom digitala medier (Scheid, 2009). Armstrong (2011) 
beskriver en skola där digitala verktyg blivit en stor del av undervisningen, vilket även 
detta styrks i vår studie. Lgr 11 gör gällande att elever ska få en möjlighet att bli förtrogna 
med digitala verktyg i undervisningen, detta gäller även på fritidshemmet. Vårt resultat 
speglar en verksamhet som anammat den digitala utvecklingen och använder den i sin 
undervisning. Tillgänglighet till musik är en aspekt som tillsammans med samtal och 
medvetenhet skulle kunna göra det enkelt att arbeta med genusnormer tillsammans med 
eleverna. 

Genus kopplat till genre 

Källén (2014) beskriver att det i de jazzensembler hon studerat finns tydliga genusmarkörer 
för hur genren bör presenteras och pekar på motsatser som ibland inte är förenliga med 
varandra. Till exempel då maskulina genusmarkörer framställs som önskvärda då bäraren 
vill anta en feminin framtoning. Hon menar vidare att genus och genre konstruerar 
varandra genom gamla föreställningar om hur genren bör framföras, till exempel jazz där 
maskulint föreställda genusmarkörer såsom improvisation inte bara premieras utan även 
anses avgörande. På vår fråga om vilka genrer som spelas framgår att pop är högre 
representerat än andra. Aubrey och Frisby (2011) menar att det finns tydliga 
objektifieringstendenser i främst pop och RnB/hiphop. Vi anser att det är av största vikt att 
allt som ingår i verksamheten används på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt. Ingen 
aktivitet som sker på fritidshemmet ska ske utan att ha tydlig koppling till styrdokumenten. 
Att endast koppla musikande i fritidshemmet till elevers intressen räcker alltså inte. Vi har 
tidigare nämnt att det ligger i en lärares uppdrag att problematisera och synliggöra normer 
i populärkultur, vilket skulle kunna ske genom musik i fritidshemmet. Resultatet tyder på 
att det inte pågår något samtal kring genus i musik varken mellan kollegor eller med 
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elevgruppen, vilket vi tolkar som att ovan nämnda problematisering inte görs genom musik 
i fritidshemmet. 

Prestation och status 

Lilliestam och Bossius (2011) menar att det finns ett förhållningssätt till musik som om 
det vore någonting som är svårt. Flera av deras respondenter påpekar vikten av kunskap 
för att kunna utöva eller prata om musik och menar att det finns en sorts hierarki kopplat 
till prestation i musikande. Även Källén (2014) påtalar denna prestationshierarki då hon 
nämner hur det verkar vara bättre att kunna spela på gehör än att läsa noter. Det går att dra 
paralleller mellan denna upplevda prestation och den brist på samtal om genusnormer i 
musik som studien påvisar. Vi menar att lärare kanske aktivt undviker att samtala om genus 
i musik på grund av att de inte känner sig förtrogna med musik som ämne. En lärare som 
är förtrogen med genus men inte är förtrogen med musik kan välja att arbeta med 
genusfrågan genom aktiviteter hen känner sig mer bekväm i.  

9.2 Metoddiskussion 
Vår enkätundersökning utgick ifrån en kvantitativ, deduktiv metod. Enkätfrågorna 
utvecklades mot bakgrund av Bryman (2011) och diskussioner oss emellan för att kunna 
ringa in de hypoteser vi ville undersöka. En av styrkorna med vår valda metod var att vi på 
kort tid kunde nå ett stort antal respondenter med bred geografisk spridning. En annan 
styrka som Bryman (2011) nämner är att webbenkäter, skapade i för ändamålet tillgängliga 
hemsidor, erbjuder mindre risk för felmarginal då sammanställningen av resultatet sker 
automatiskt. Ytterligare fördel är det strategiska urval vi gjorde då vi valde ut de forum 
som vi publicerade vår enkätlänk i, då vi kände till att dessa forum riktade sig till 
verksamma i fritidshem. För att kunna delta i diskussioner i dessa grupper behöver man 
som individ ansöka om medlemskap i gruppen, vilket godkänns av moderatorer. En 
svaghet med denna metod är dock att vi gjort en form av bekvämlighetsurval och att vi inte 
kan garantera att de som besvarat enkäten är de som de utger sig för att vara. Skillnaden 
mellan män och kvinnor som utgör studiens underlag är intressant att påpeka, det vill säga 
att deltagarna bestod av 49 kvinnor, endast fyra män och en person som avstod att lämna 
uppgift om kön. Om studien besvarats av fler män kanske utfallet blivit annorlunda. Vi kan 
inte garantera att denna medverkan speglar det forum vi publicerat vår enkätlänk i, och inte 
heller sia om huruvida det ger en reell bild av populationen, det vill säga anställda i 
fritidshem med högskoleexamen, då detta inte är någonting som vi undersökt eftersom vi 
begränsat studien till det syfte och de forskningsfrågor vi valt. Enkäten kan också beskrivas 
som experimentell då det inte gick att förutspå hur många respondenter som skulle komma 
att svara. Om antalet respondenter inte skulle falla inom ramen för önskat utfall, skulle 
detta kunna vara en nackdel med vårt metodval. Den mängd respondenter som vi baserat 
resultatet på i relation till antalet anställda i fritidshem med högskoleexamen mot arbete 
fritidshem är drygt 1% vilket vi inte kan anse ha relevans. Vi väljer därför att inte dra för 
starka slutsatser av vårt resultat utan ser det som att vi kan få en bild av de tendenser som 
skulle kunna vara representativa för fritidshemsverksamheten i Sverige. 
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9.3 Framtida forskning 
De områden som vi funnit intressanta att vidareutveckla genom framtida forskning är 
huruvida kön påverkar viljan att delta i undersökningar gällande genus, hur fritidshemslek 
som innefattar musikande kan kopplas till identitetsskapande samt att problematisera 
samtalet om musik utifrån genus. En annan sak som framträdde i vår studie var de 
uppträdanden för publik som respondenter gav exempel på, till exempel musikal, sång- 
och dansnummer samt talang vilken vi antar syftar till TV-programmet Talang där 
människor tävlar med olika förmågor där också sång och musik kan ingå.  Denna form av 
musikande i fritidshemmet är en för oss intressant aspekt eftersom den ger utrymme för 
tolkningar av identitetsmarkörer på ett lekfullt plan tillsammans med fritidslärare. Även 
detta kan vara ett intressant forskningsområde för framtida forskning. 

9.4 Slutord 
Hypoteser om bristande samtal avseende genus i musik och avsaknad av tillräcklig 
medvetenhet om identitetsskapande i musik ligger till grund för syftet med denna studie. 
Genom en webbenkät med slutna frågor erhölls ett resultat som tyder på att lärare uttrycker 
medvetenhet om musikens roll för elevers identitetsskapande avseende genus. Dock ser vi 
att det inte finns något samtal om genusnormer i musik, varken kollegor emellan eller med 
eleverna. Det skulle alltså gå att förkasta hypotesen om att det inte finns en medvetenhet 
om musikens roll för elevers identitetsskapande avseende genus men vi kan bekräfta att 
det inte pågår något samtal. En intressant omformulering av våra hypoteser skulle således 
vara: På grund av att det saknas ett tillräckligt samtal om musikens roll för elevers 
identitetsskapande avseende genus möter elever hinder och motgångar i sitt 
identitetsskapande i fritidshemmet. Tendensen visar att musikande i 
fritidshemsverksamheten är ett tidigare outforskat forskningsområde som är värt att 
beforska vidare. 

Låt oss fortsätta det scenario vi föreställde oss i inledningen: Fritidspedagogen som suttit 
och planerat nästa veckas aktiviteter tittar upp från sina papper och lyssnar till elevernas 
samtal vid datorn. Då hen märker att en elev dragit sig undan och verkar dämpad frågar 
hen hur det står till. Eleven berättar i förtroende att han inte vågat lyssna på sin favoritlåt 
eftersom kompisen menat att man inte lyssnar på den om man är kille. Pedagogen intygar 
eleven om att det inte finns någon musik som är gjord enbart för pojkar eller enbart för 
flickor och att han ska få lyssna på vad han vill utan att någon dömer. Under måndagens 
arbetslagsplanering lyfter pedagogen händelsen med sina kollegor och föreslår att detta 
blir ett av de områden som ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Vi har med vårt scenario försökt att belysa det problem som studien tar sin utgångspunkt 
i, nämligen att det saknas ett samtal om genusmarkörer avseende musik i 
fritidshemsverksamheten. Genom att beskriva hur pedagogen i slutscenariot arbetar tror 
och hoppas vi på att vi visat att det med enkla medel går att göra skillnad för de elever som 
stöter på hinder i sitt identitetsskapande.  
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Bilaga 1 
1. Kön: *   

 

 

  

Antal deltagare: 54  

49 (90.7%): Kvinna  

4 (7.4%): Man 

- (0.0%): Annat alternativ 

- (0.0%): Osäker 

1 (1.9%): Vill ej svara 

 

  

  
 

2. Ålder: *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

2 (3.7%): 60-67  

5 (9.3%): 55-60 

5 (9.3%): 50-55 

6 (11.1%): 45-50 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362774&ftid=21455802&ftid_wert=0#E9362774
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362774&ftid=21455803&ftid_wert=0#E9362774
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362774&ftid=21455804&ftid_wert=0#E9362774
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362774&ftid=21455805&ftid_wert=0#E9362774
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362774&ftid=21455806&ftid_wert=0#E9362774
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456750&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456751&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456752&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456753&ftid_wert=0#E9363252
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7 (13.0%): 40-45 

11 (20.4%): 35-40 

9 (16.7%): 30-35 

8 (14.8%): 25-30 

1 (1.9%): 20-25 
  

  
 

3. Har du en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller likvärdig examen? *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

54 (100.0%): ja  

- (0.0%): nej 

  

  
 

4. Ålder på eleverna på ditt fritidshem? (flera val möjliga) *   
 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456754&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456755&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456756&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456757&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363252&ftid=21456758&ftid_wert=0#E9363252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362798&ftid=1&ftid_wert=0#E9362798
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362798&ftid=0&ftid_wert=0#E9362798
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Antal deltagare: 54  

33 (61.1%): 6 år 

36 (66.7%): 7 år 

32 (59.3%): 8 år 

30 (55.6%): 9 år 

15 (27.8%): 10 år 

12 (22.2%): 11 år 

6 (11.1%): 12 år 

 

  

  
 

5. Vilket län arbetar du i? *    
   

 

  

Antal deltagare: 54 

5 (9.3%): Stockholms län  

3 (5.6%): Uppsala län 

4 (7.4%): Östergötlands län 

13 (24.1%): Jönköpings län 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456044&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456045&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456046&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456047&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456048&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456049&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9362939&ftid=21456050&ftid_wert=0#E9362939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456389&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456390&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456392&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456393&ftid_wert=0#E9363052
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3 (5.6%): Kalmar län 

1 (1.9%): Blekinge län 

7 (13.0%): Skåne län 

1 (1.9%): Hallands län 

6 (11.1%): Västra Götalands län 

2 (3.7%): Värmlands län 

1 (1.9%): Örebro län 

1 (1.9%): Dalarnas län 

1 (1.9%): Gävleborgs län 

3 (5.6%): Västernorrlands län 

3 (5.6%): Norrbottens län 
  

  
 

  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456395&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456397&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456398&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456399&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456400&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456401&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456402&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456404&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456405&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456406&ftid_wert=0#E9363052
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363052&ftid=21456409&ftid_wert=0#E9363052
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6. Anser du att ni utövar musik sett som ett praktisk-estetiskt ämne i samma utsträckning som andra praktisk-estetiska ämnen 
(skapande och rörelse) i fritidshemmet? *   

 

 

  

Antal deltagare: 54 

 

I mycket hög 
grad 
(1) 

I hög 
grad 
(2) 

I någon 
grad 
(3) 

I låg grad 
(4) 

I mycket låg 
grad 
(5) 

Inte 
alls 
(6)     

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø 
± 

Vi använder musik 3x 5,56 10x 18,52 18x 33,33 14x 25,93 9x 16,67 - - 3,30 1,13 
 

Aritmetiska 
medelvärdet 
(Ø)Standard 
deviation (±) 
123456 

  

  
 

7. På vilket sätt används musik på ditt fritidshem? (Flera val möjliga.) *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

47 (87.0%): Som bakgrund vid någon form av aktivitet (rörelse, yoga, 
avslappning, skapande, lek etc.) 

18 (33.3%): Skapande av musik med hjälp av digitala medier, sång eller 
instrument 

17 (31.5%): Radio (som bakgrund eller aktivt lyssnande) 

25 (46.3%): Sång och danslekar  

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363835&ftid=6929684&ftid_wert=1#E9363835
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363835&ftid=6929684&ftid_wert=2#E9363835
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363835&ftid=6929684&ftid_wert=3#E9363835
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363835&ftid=6929684&ftid_wert=4#E9363835
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363835&ftid=6929684&ftid_wert=5#E9363835
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457371&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457371&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457372&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457372&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457373&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457374&ftid_wert=0#E9363783
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48 (88.9%): Sång och danslekar med digitala medier (Youtube, Just Dance etc) 

4 (7.4%): Som hjälpmedel (T. ex. musik i hörlurar för bättre koncentration eller avskärmning) 

21 (38.9%): Aktivt lyssnande och tittande på t.ex. musikvideos via digitala medier. 

6 (11.1%): Annat 

Svar från det tillagda fältet: 

- Uppträdanden för publik 
- Föreställningar där eleverna tränar in sång/dansnummer 
- Rast musik ute på skolgården 
- Vi använder musiksalen med mikrofoner och annat på loven när den är ledig, vi lyssnar på musik när vi har annan verksamhet från listor 
som vi laddat ner via appar (ej Spotify eller Youtube, Spotify ej lagligt, Youtube många utmanande videos), vi hat musik i berättelser vi 
skriver och gör i Book Creator, en del barn vill lära sig gitarr och då gör vi det, ibland spelar och sjunger vi på fritids. 
- Talang, trumskola 
- Rockskola, eleverna får vara med i ett rockband samt vi jobbar med en musikal, 1-2 gånger i veckan. Även i andra uppträdande ingår 
musik samt musikanläggning under utevistelsen där barnen visar olika danser 
  

  
 

8. Vilka genrer av musik spelas på Ert fritidshem? (Flera val möjliga.) *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

37 (68.5%): Rock 

48 (88.9%): Pop  

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457375&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457376&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=21457377&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9363783&ftid=0&ftid_wert=0#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34582894#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34584887#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34587300#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34599909#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34599909#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34599909#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34603480#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34624259#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34624259#E9363783
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458418&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458419&ftid_wert=0#E9364210
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5 (9.3%): Jazz 

26 (48.1%): Klassiskt (Beethoven, Vivaldi etc.) 

6 (11.1%): Folkmusik 

3 (5.6%): Punk 

35 (64.8%): Disco 

25 (46.3%): HipHop 

12 (22.2%): House 

2 (3.7%): Opera/Operett 

7 (13.0%): Latino 

10 (18.5%): Musikal 

13 (24.1%): Världsmusik (musik från annat geografiskt område) 

5 (9.3%): Country 

2 (3.7%): Blues 

11 (20.4%): Dansband 

6 (11.1%): Annat 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458420&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458421&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458422&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458423&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458424&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458425&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458426&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458427&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458428&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458429&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458430&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458431&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458432&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=21458433&ftid_wert=0#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364210&ftid=0&ftid_wert=0#E9364210
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Svar från det tillagda fältet: 

- Blandad" lugn" musik till avslappningsövningar. 
- Disney, Astrid Lindgrens filmvisor blandat med melodifestivallåtar 
- Senaste blandad musik 
- Eget skapande 
- Singer/songwriter-typ som bakgrundsmusik 
- Schlager 
  

  
 

9. Anser du som person att genusaspekten är viktig? *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

45 (83.3%): ja  

9 (16.7%): nej 

 

  

  
 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34561343#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34565079#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34582001#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34587499#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34599909#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&f_rid=34600847#E9364210
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364370&ftid=1&ftid_wert=0#E9364370
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364370&ftid=0&ftid_wert=0#E9364370


 

9 

 

10. 

Antal 
deltagare: 
54  

49 
(90.7%): ja 

5 
(9.3%): nej 

 Anser du i din profession att genusaspekten är viktig? * 

  

   

 

    

  
 

11. I vilken grad anser du att musik är identitetsskapande? *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

 

I mycket hög 
grad 
(1) 

I hög 
grad 
(2) 

I någon 
grad 
(3) 

I låg 
grad 
(4) 

I mycket låg 
grad 
(5) 

Inte 
alls 
(6)     

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø 
± 

Musik är identitetsskapande 14x 25,93 27x 50,00 11x 20,37 1x 1,85 1x 1,85 - - 2,04 0,85 
 

Aritmetiska 
medelvärdet 
(Ø)Standard 
deviation (±) 
123456 

  

  
 

12. I vilken grad anser du att musik bidrar till en genusnorm? *   
 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364376&ftid=1&ftid_wert=0#E9364376
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364376&ftid=0&ftid_wert=0#E9364376
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364429&ftid=6930266&ftid_wert=1#E9364429
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364429&ftid=6930266&ftid_wert=2#E9364429
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364429&ftid=6930266&ftid_wert=3#E9364429
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364429&ftid=6930266&ftid_wert=4#E9364429
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364429&ftid=6930266&ftid_wert=5#E9364429
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Antal deltagare: 54 

 

i mycket hög 
grad 
(1) 

i hög 
grad 
(2) 

i någon 
grad 
(3) 

i låg 
grad 
(4) 

i mycket låg 
grad 
(5) 

inte 
alls 
(6)     

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø 
± 

Musik bidrar till en genusnorm 4x 7,41 20x 37,04 23x 42,59 5x 9,26 1x 1,85 1x 1,85 2,67 0,95 
 

Aritmetiska 
medelvärdet 
(Ø)Standard 
deviation (±) 
123456 

  

  
 

13. Anser du att det finns en genusmedvetenhet om musik på ditt fritidshem? *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

 

i mycket hög 
grad 
(1) 

i hög 
grad 
(2) 

i någon 
grad 
(3) 

i låg grad 
(4) 

i mycket låg 
grad 
(5) 

inte alls 
(6)     

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø 
± 

Det finns en medvetenhet - - 9x 16,67 13x 24,07 18x 33,33 5x 9,26 9x 16,67 3,85 1,29 
 

Aritmetiska 
medelvärdet 
(Ø)Standard 
deviation (±) 
123456 

  

  
 

14. Samtalar du med dina kollegor om musikens påverkan på elevgruppen ur ett genusperspektiv? *   
 

 

  
Antal deltagare: 54 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364445&ftid=6930288&ftid_wert=1#E9364445
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364445&ftid=6930288&ftid_wert=2#E9364445
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364445&ftid=6930288&ftid_wert=3#E9364445
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364445&ftid=6930288&ftid_wert=4#E9364445
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364445&ftid=6930288&ftid_wert=5#E9364445
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364445&ftid=6930288&ftid_wert=6#E9364445
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364478&ftid=6930335&ftid_wert=2#E9364478
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364478&ftid=6930335&ftid_wert=3#E9364478
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364478&ftid=6930335&ftid_wert=4#E9364478
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364478&ftid=6930335&ftid_wert=5#E9364478
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364478&ftid=6930335&ftid_wert=6#E9364478
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i 
mycket 

hög 
grad 
(1) 

i hög 
grad 
(2) 

i någon 
grad 
(3) 

i låg grad 
(4) 

i mycket 
låg grad 

(5) 
inte alls 

(6)     

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø 
± 

Jag samtalar om musikens påverkan med kollegorna 1x 1,85 2x 3,70 6x 11,11 15x 27,78 13x 24,07 17x 31,48 4,63 1,25 
 

Aritmetiska 
medelvärdet 
(Ø)Standard 
deviation (±) 
123456 

  

  
 

  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364523&ftid=6930374&ftid_wert=1#E9364523
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364523&ftid=6930374&ftid_wert=2#E9364523
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364523&ftid=6930374&ftid_wert=3#E9364523
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364523&ftid=6930374&ftid_wert=4#E9364523
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364523&ftid=6930374&ftid_wert=5#E9364523
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364523&ftid=6930374&ftid_wert=6#E9364523
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15. Samtalar du med elevgruppen om musikens påverkan ur ett genusperspektiv? *   
 

 

  

Antal deltagare: 54 

 

i 
mycket 

hög 
grad 
(1) 

i hög 
grad 
(2) 

i någon 
grad 
(3) 

i låg 
grad 
(4) 

i mycket 
låg grad 

(5) 
inte alls 

(6)     

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø 
± 

Jag samtalar med eleverna om musikens påverkan - - 3x 5,56 12x 22,22 8x 14,81 17x 31,48 14x 25,93 4,50 1,26 
 

Aritmetiska 
medelvärdet 
(Ø)Standard 
deviation (±) 
123456 

  

 

 

  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&language=1&hl=0&dateRange=&datum_einschraenken=0&status=2&submit=Uppdatera+filter
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364554&ftid=6930411&ftid_wert=2#E9364554
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364554&ftid=6930411&ftid_wert=3#E9364554
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364554&ftid=6930411&ftid_wert=4#E9364554
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364554&ftid=6930411&ftid_wert=5#E9364554
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=906371&status=2&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=9364554&ftid=6930411&ftid_wert=6#E9364554
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Bilaga 2 
 

 

Musikande i fritidshemmets verksamhet 

Hej!  

 

Vi är två studenter vid namn Mia-Terese Andersson och Amanda Wernersdotter som läser programmet grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem på Jönköping University och vi ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har valt att inrikta våra studier mot musik i fritidshemsverksamheten. Vi 

väljer att referera användningen av musik som musikande, det vill säga umgänge av musik i alla dess former, vilket inkluderar både utövande av och 

lyssnande på musik. Vi vill undersöka hur musikande sker i fritidshemmet och hur/om det finns en medvetenhet kring genus. I vår undersökning 

tillämpar vi en genusteori som bygger på att kön konstrueras utifrån sociala sammanhang. 

 

Du är när du besvarar vår enkät helt anonym. Vi kan inte spåra din identitet eller var du arbetar.  

 

Vi är mycket tacksamma för ditt bidrag till vår studie. 

Nästa
 

 
 

 

Musikande i fritidshemmets verksamhet 

 



 

2 

 

Vi börjar med några frågor om dig och din profession. 

 

Kön: * 

 Kvinna 

 Man 

 Annat alternativ 

 Osäker 

 Vill ej svara 

 

Ålder: * 

 

 

Har du en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller likvärdig examen? * 

 ja 

 nej 



 

3 

 

 

Ålder på eleverna på ditt fritidshem? (flera val möjliga) * 

 6 år 

 7 år 

 8 år 

 9 år 

 10 år 

 11 år 

 12 år 

 

Vilket län arbetar du i? * 

 
 

Bakåt Nästa
 

 



 

4 

 

 

 

 

Musikande i fritidshemmets verksamhet 

 

Denna del handlar om musikandet i fritidshemmet. 

 

Anser du att ni utövar musik sett som ett praktisk-estetiskt ämne i samma utsträckning som andra praktisk-estetiska ämnen 
(skapande och rörelse) i fritidshemmet? * 

  
I mycket hög 

grad I hög grad I någon grad I låg grad 
I mycket låg 

grad Inte alls 

Vi använder musik       

 

På vilket sätt används musik på ditt fritidshem? (Flera val möjliga.) * 

 Som bakgrund vid någon form av aktivitet (rörelse, yoga, avslappning, skapande, lek etc.) 

 Skapande av musik med hjälp av digitala medier, sång eller instrument 

 Radio (som bakgrund eller aktivt lyssnande) 
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 Sång och danslekar 

 Sång och danslekar med digitala medier (Youtube, Just Dance etc) 

 Som hjälpmedel (T. ex. musik i hörlurar för bättre koncentration eller avskärmning) 

 Aktivt lyssnande och tittande på t.ex. musikvideos via digitala medier. 

 Övrigt; nämligen:  

 

Vilka genrer av musik spelas på Ert fritidshem? (Flera val möjliga.) * 

 Rock 

 Pop 

 Jazz 

 Klassiskt (Beethoven, Vivaldi etc.) 

 Folkmusik 

 Punk 

 Disco 



 

6 

 

 HipHop 

 House 

 Opera/Operett 

 Latino 

 Musikal 

 Världsmusik (musik från annat geografiskt område) 

 Country 

 Blues 

 Dansband 

 Annat; nämligen:  

Bakåt Nästa
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Musikande i fritidshemmets verksamhet 

 

Följande frågor behandlar musikandet ur ett genusperspektiv. Vi ber Dig att svara så verklighetsnära som möjligt utifrån Dina tankar och erfarenheter 

och inte utifrån vad som anses korrekt i Fritidshemmets praktik. Vi vill påminna Dig om att Du är helt anonym då Du besvarar denna enkät och vi har 

ingen möjlighet att spåra vilket fritidshem Du arbetar på. 

 

Anser du som person att genusaspekten är viktig? * 

 ja 

 nej 

 

Anser du i din profession att genusaspekten är viktig? * 

 ja 

 nej 

 

I vilken grad anser du att musik är identitetsskapande? * 
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I mycket hög 

grad I hög grad I någon grad I låg grad 
I mycket låg 

grad Inte alls 

Musik är identitetsskapande       

 

I vilken grad anser du att musik bidrar till en genusnorm? * 

  
i mycket hög 

grad i hög grad i någon grad i låg grad 
i mycket låg 

grad inte alls 

Musik bidrar till en genusnorm       

 

Anser du att det finns en genusmedvetenhet om musik på ditt fritidshem? * 

  
i mycket hög 

grad i hög grad i någon grad i låg grad 
i mycket låg 

grad inte alls 

Det finns en medvetenhet       

 

Samtalar du med dina kollegor om musikens påverkan på elevgruppen ur ett genusperspektiv? * 

  
i mycket hög 

grad i hög grad i någon grad i låg grad 
i mycket låg 

grad inte alls 
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Jag samtalar om musikens påverkan 
med kollegorna       

 

Samtalar du med elevgruppen om musikens påverkan ur ett genusperspektiv? * 

  
i mycket hög 

grad i hög grad i någon grad i låg grad 
i mycket låg 

grad inte alls 

Jag samtalar med eleverna om 
musikens påverkan       

 
 

 

Musikande i fritidshemmets verksamhet 

 

Du har nu besvarat hela vår enkät. Tack snälla för ditt bidrag till vårt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar Amanda och Mia-Terese 

 

Bye! 
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