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Syftet med studien är att undersöka fritidshemspersonal och elevers erfarenheter och 

uppfattningar om musik som estetisk lärprocess i undervisningen i fritidshem. 

Forskningsfrågorna är hur arbetar fritidshemspersonalen med musik som estetisk lärprocess 

i sin undervisning? hur vill fritidshemspersonal och elever utveckla arbetet av musik i 

undervisningen? Studien utgår från Lindströms (2009) modell: fyra estetiska 

lärandeformerna (i, om, med och genom) och handlar om hur estetiska lärprocesser kan 

bidra till att stödja lärande på olika sätt, beroende på vilka kunskaper som eftersträvas (se 

figur 1.). Metoden som har använts i denna studie är individuella semistrukturerad intervjuer 

med fritidshemspersonal och gruppbaserade intervjuer med elever. Metoden har inspirerats 

av hermeneutik. Resultatet visar att användning av musik som estetisk lärprocess är 

begränsad. Musiken som bedrivs används främst till dans, i vissa lekar och i uppträdanden. 

Fritidshemspersonalen känner att deras egen kompetens och erfarenhet var bristande men 

såg möjlighet i att utveckla musik som estetisk lärprocess. Resultatet visar att eleverna har 

ett intresse och vill använda mer musik i fritidshemmen.  
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1. Inledning 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning arbete 

mot fritidshem. Utifrån våra arbetserfarenheter som barnskötare på förskola och under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi upplevt att användandet av musik som estetisk 

lärprocess är begränsad i fritidshemmets verksamhet i jämförelse med förskolans. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen hade vi möjlighet att samtala med våra handledare, 

samtalen handlade bland annat om tankar och funderingar som rörde verksamhetens 

arbetssätt. I och med att alla fritidshem använde musik på liknande sätt ökade vårt intresse 

om varför musik som estetisk lärprocess hamnade mer i bakgrunden till skillnad från bild 

och idrott. På förskolan är sångsamlingar en del av verksamhetens undervisning. Under 

sångsamling sjunger barn och personal olika sånger, oftast med stöd av olika 

ackompanjemang. Det kan vara att personal ackompanjerar med piano eller gitarr, eller att 

barn själva använder rytminstrument exempelvis maraccas, claves, triangel, kastanjetter 

eller tamburin. Även CD-spelare och digitala verktyg kan användas som ackompanjemang 

under sångsamlingen. Med digitala verktyg menar vi Ipads, mobiltelefon eller dator där 

tillgång till sociala medier som Youtube eller andra tjänster finns tillgängliga.  Musik utgör 

en social gemenskap där barn ges möjlighet att träna på att uttrycka känslor, arbeta med 

hjärnan, minnet och motoriken etcetera (Jederlund, 2002). Enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) ska barnen få möjlighet att utveckla olika förmågor genom att använda 

varierande uttrycksformer såsom sång och musik. Därför finns det ett syfte med att använda 

sig av sångsamling på förskolan. Eftersom musik är ett gemensamt intresse hos oss båda och 

vårt undervisningsämne vill vi undersöka hur musik som estetisk lärprocess tillämpas på 

fritidshem. Fritidshemmet har ett kompletterande uppdrag till obligatoriska skolan där 

praktiska aktiviteter samt estetiska lärprocesser såsom musik, bild, dans, lek och rörelse ska 

erbjudas utifrån elevers behov, intresse och erfarenheter (Skolverket, 2017).  
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2. Bakgrund  

Estetik kommer från grekiskans aisthēta och betyder sinnesintryck (Nationalencyklopedin, 

2018). Estetik såväl som estetiska lärprocesser kan tolkas på åtskilliga sätt men en definition 

är att kunskap erhålls via våra sinnen; öron, ögon, näsa, mun och känsel (Dahlbeck & 

Persson, 2010). Estetiska lärprocesser handlar om att estetiska ämnen kan användas på olika 

sätt för att främja övrigt lärande och inte bara i ämnena bild, idrott och musik. Lärandet sker 

i själva skapandet eller genom olika sätt att tillägna sig kunskaper. Utvecklingen innebär att 

den tidigare kunskapen fördjupas eller att vi lär oss någonting nytt (Burman, 2014). Genom 

att kombinera musik som estetisk lärprocess med ett annat ämne eller långsiktigt mål handlar 

det om ett slags långsiktigt multimodalt lärande (Rohlin, 2013). Multimodalt lärande innebär 

att olika metoder och tillvägagångssätt används för att stärka elevers generella kunskaper 

och utveckling. Det handlar alltså inte bara om specifika ämneskunskaper utan också om 

elevens identitetsutveckling (Thorgersen, 2013). 

En allmän förklaring till definitionen av musik är att det handlar om olika typer av 

sammansatta ljud som bildar en melodi med hjälp av rösten eller instrument 

(Nationalencyklopedin, 2018). Några teorier om musikens innebörd är att musik framkallar 

känslor och kan vara ett kommunikationsverktyg eller ha betydelse i olika ceremonier 

(Thorgersen, 2013). Genom intryck förstärks uppfattningar och känslor medan uttryck ger 

möjlighet att kunna formulera sig på olika sätt (Jederlund, 2002). Enligt Bamford (2009) 

kan alla människor på något vis relatera till musik. Musik bidrar till elevers sociala 

samarbetsförmåga och elevens eget självförtroende genom att de kroppsliga sinnena, syn, 

hörsel, smak, lukt och känsel används och förstärker inlärningsprocessen (Bamford, 2009). 

Med stöd av sinnliga upplevelser menar Karlsson Häikiö (2012) att kunskap kan utvecklas 

eftersom lärandet förstärks med hjälp av olika tillvägagångssätt.  

2.1 Musik och meningsskapande 

Musikens betydelse varierar beroende på människors erfarenheter och uppfattningar av 

musik, men alla har någon form av anknytning till musik (Thorgersen, 2013). Eftersom 

musikens effekt kan påverka känslor, funderingar och minnen finns det en koppling mellan 

musik och personliga upplevelser (Jederlund, 2011). "Att skapa mening handlar ytterst om 

att fördjupa en kunskap och eller öka förståelse av en händelse" (Rohlin, 2013, s. 8). 

Torgersen (2013) menar att när en elev känner mening ökar också deras förståelse. När 
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musik sätts i sammanhang kan det förstärka och främja elevers emotionella utveckling 

(Theorell, 2009). Lika väl som att använda musik för att förstärka positiva känslor kan musik 

vara ett redskap till uttrycka eller bearbeta negativa känslor, såsom aggression eller stress 

(Juslin, Liljeström, Västfjäll & Lundqvist, 2010). Musik kan därför vara betydelsefullt när 

ord inte räcker till eftersom musik kan avspegla människors olika känslor (Gabrielsson, 

2008). Musikens betydelse för den känslomässiga utvecklingen nämner också Vist (2011), 

genom att använda musik som ett medierande verktyg för att förmedla olika slags kunskaper. 

Medierande verktyg handlar om människors sätt att tänka och kommunicera (Vist, 2011). 

Exempelvis genom att använda musik under sagostunder eller i högläsning kan handlingen 

förstärkas och därmed elevers känslomässiga mognad. När en elev kan tyda egna och andras 

känslor utvecklar eleven sitt eget sätt att agera i olika situationer. Genom att lyssna på musik 

framhävs olika slags tänkande eftersom musik kan relatera till känslor (Theorell, 2009). För 

att elever ska uppleva ett lärande meningsfullt behöver elever känna motivation (Schön 

Johansson, 2013). Musik kopplas till ett spelande, sjungande och lyssnande och är en 

förutsättning för att främja ett skapande. Med skapande menas att upptäcka, iaktta, bearbeta 

och sammansätta ljud (Strandberg, 2007). Lärandet blir meningsskapande när elever ges 

möjlighet att pröva och undersöka med olika estetiska uttrycksformer som leder till aha-

upplevelser (Thorgersen, 2013). Därmed är användning av musik som estetisk lärprocess 

både identitetsskapande och meningsskapande för eleverna (Lindström, 2009).  

 

2.2 Estetik och lärande  

Genom att använda estetiska lärprocesser som en medveten metod ges elever möjlighet att 

sammanfoga egna upplevelser, erfarenheter, känslor och tidigare kunskaper i lärandet 

(Wiklund, 2015). I estetiska lärprocesser används dessutom både tal- och skriftspråk samt 

estetiska språk där exempelvis bild, dans och musik ingår (Wiklund, 2009). Lindströms 

(2009) modell: fyra estetiska lärandeformer (om, i, med och genom) handlar om hur 

estetiska lärprocesser kan bidra till att stödja lärande på olika sätt beroende på vilka 

kunskaper som eftersträvas (se figur 1.).                   
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Figur - Lindström: Fyra estetiska lärandeformer 

 

Divergent lärande, i och genom, handlar om "en förmåga att kombinera och tillämpa 

kunskaper i en ny situation och för ett bestämt syfte" (Lindström, 2009, s. 36). Medan det 

konvergenta lärandet om och med innebär att målet är förutbestämt. I ett mediespecifikt 

lärande är budskapets struktur väsentligt. Syftet är att känna en förtrogenhet om varierande 

material för att kunna välja det som lämpar sig bäst. I ett medieneutralt lärande är målet att 

de estetiska lärprocesserna ska stödja eller samspela med andra skolämnen eller elevens inre 

utveckling (Lindström, 2009):  

 Lärande om musik är att inhämta teoretiska och praktiska kunskaper om olika 

musikmetoder samt att få grundläggande kunskaper för att arbeta med musik.  

 Lärande i musik handlar om ett utforskande av hur kropp, känslor och röst kan 

användas för att uttrycka och förmedla ett budskap.  

 Lärande med musik kan vara ett tillvägagångssätt där musik blir ett verktyg för 

språkutveckling eller för att utveckla andra kunskaper i ett skolämne.  

 Lärande genom musik handlar om hur eleven kan utveckla sin personliga identitet 

och våga uttrycka sig inför andra. 

Musik i lärandesyfte kan exempelvis främja elevernas kreativitet och språkprogression 

(Wiklund, 2015). När en elev upptäcker tempot i sång och musik sker det oftast en stor 

utveckling i deras språkprogression. Om en elev ges möjlighet att använda metoden ramsor 

kan eleven oftast artikulera och uttrycka en längre text än vad eleven skulle kunnat i endast 

talspråket (Jederlund, 2011). Musik delas in i teckensystem och handlar om kommunikativ 
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betydelse. I musiken innebär det exempelvis ton, takt och rytm och musikens teckensystem 

fungerar på liknande vis som talspråkets teckensystem. Det kan vara från enstaka ord till 

olika menings - och bokstavsnivåer (Thorgersen, 2013). Till exempel kan elever med 

svårigheter i talspråket eller elev med annat modersmål genom musik som estetisk 

lärprocess utveckla sin språkprogression, eftersom det är ett meningsskapande 

tillvägagångssätt att kunna bearbeta och utveckla sina kunskaper (Jederlund, 2011). På 

uppdrag från UNESCO gjorde Bamford (2009) en global vetenskaplig studie där det 

samlades in enkäter från 170 olika länder om användandet av estetiska ämnen inom skolan 

samt dess betydelse för elevers inlärning. Rapporten visar att estetiska lärprocesser bidrar 

till att främja elevers läs- och språkutveckling eftersom de får använda alla sina sinnen i 

lärandet. Dessutom kan elevers matematiska förmågor utvecklas i och med att sinnliga 

upplevelser sätts i olika sammanhang för att förstärka den teoretiska kunskapen (Bamford, 

2009). Exempelvis i rörelsesånger, räknesånger och rytmik får elever möjlighet att använda 

musik i samband med matematik (Jederlund, 2011). Bamfords (2009) forskningsstudie 

visade att estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevernas lärande och därför finns det 

fördelar med att använda sig av de estetiska ämnena för att förstärka lärandet i övriga ämnen.  

2.3 Musik som pedagogiskt verktyg  

Inom skolväsendet är didaktikens grundfrågor vad, hur, varför och för vem utgångspunkt i 

den pedagogiska planeringen. Innehållet kan variera beroende på undervisningens mål. I 

musikundervisning kan målet vara att eleven ska lära sig spela ett ackord på ett instrument 

(Hanken & Johansen, 2013). Musik som estetisk lärprocess innebär att musiken används 

multimodalt eftersom det förstärker ett annat ämne (Rohlin, 2013). Exempelvis genom att 

kombinera rörelser med ramsor tränar barn och elever rytmik, vilket kan stödja deras 

kognitiva inlärning (Bjørkvold, 2005). Eftersom vi många gånger styrs av våra känslor kan 

musikens betydelse vara ett redskap för att erbjuda övningar och aktiviteter som främjar 

elevers känslomässiga utveckling (Theorell, 2009). För att musiken ska kunna tillämpas som 

meningsfullt verktyg på fritidshemmet krävs det ett samspel mellan eleven själv och 

fritidshemspersonal (Jederlund, 2011). I takt med den globala utvecklingen möts elever av 

nya arenor och plattformar (Alexandersson, 2010). Eftersom många elever använder digitala 

verktyg och tillbringar tid på webbsidor som Youtube kan fritidslärare utgå från elevernas 

intresse för att skapa ett lärande. På Youtube kan elever se och lyssna på olika musikinslag 

men också mötas av kontroversiella förhållningssätt. På sidor som Youtube kan vem som 
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helst som har ett konto ladda upp egna filmklipp, därför är det också väsentligt att det finns 

en medvetenhet om vad det kan innebära att ladda upp egna videoklipp. Således behöver 

elever erbjudas undervisning där ovanstående aspekter tränas (Georgii-Hemming & 

Kvarnhall, 2011). ”När skolan istället tar fasta på musiken som språk, känsla, personligt 

uttryck, röst-ljud-rörelse och social gemenskap ger den rika möjligheter till personligt och 

socialt lärande och utveckling i en lustfylld form” (Jederlund, 2011, s. 16). 

 

2.4 Styrdokumenten och estetiska lärprocesser 

Under 2016 reviderades Skolverkets läroplan (Skolverket, 2017) för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet där kapitel 4 specificerats till fritidshemmets uppdrag. 

Undervisningen ska erbjuda eleverna meningsfull fritid som stimulerar och främjar lärande 

och utveckling. Genom att möta eleverna utifrån deras intresse, erfarenhet och behov bör 

undervisningen tillämpa varierande arbetsmetoder i olika miljöer för att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla olika förmågor (Skolverket, 2017). 

 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans 

med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med 

utforskande och praktiska arbetssätt […]. Undervisningen ska också ge eleverna 

möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 

2017, s. 24–25). 

 

Fritidshemmets uppdrag är att elever ska erbjudas möjlighet att utforska och arbeta med olika 

uttrycksformer inte bara efter intresse, utan också för att uppmuntra till nya upptäckter 

(Skolverket, 2017). 

Skapande genom estetiska uttrycksformer ger eleverna möjlighet att använda sina 

sinnen, sin kreativitet och sin leklust. Att använda olika estetiska uttrycksformer kan 

uppmuntra fantasin och leda till att eleverna utforskar sin omgivning i högre grad. 

Eleverna får delta i en kreativ process där aktiviteter som att utveckla och göra om, att 

pröva sig fram och våga ta risker, är delar av skapandet. Estetiska uttrycksformer 

handlar om att kommunicera på olika sätt med hjälp av exempelvis fysiska aktiviteter, 

drama, dans, musik, bild och form. Att skapa genom estetiska uttrycksformer ger 

också möjligheter för eleverna att lära av och tillsammans med andra (Skolverket, 

2016b, s. 9). 
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3. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka fritidshemspersonals och elevers erfarenheter och 

uppfattningar om musik som estetisk lärprocess i undervisningen i fritidshem. 

 

Forskningsfrågor 

 Hur arbetar fritidshemspersonalen med musik, som estetisk lärprocess, i sin 

undervisning? 

 Hur vill fritidshemspersonal och elever utveckla arbetet av musik i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

4. Metod 

Kapitlet som följer inleds med en beskrivning av kvalitativ metod och hermeneutik. Efter 

redogörs avsnitten urval, semistrukturerade intervjuer, strukturerade gruppintervjuer, etiska 

utgångspunkter och genomförande, databearbetning och analys och slutligen tillförlitlighet. 

4.1 Kvalitativ metod  

I den här studien användes kvalitativmetod i form av intervjuer för att erhålla en djupare 

förståelse eller erhålla nya kunskaper. Kvalitativ forskning är ofta samhällsvetenskaplig och 

tar sin utgångspunkt i tolkandet (Ahrne & Svensson, 2015). Forskaren vistas i den sociala 

verklighet som undersöks och växlar mellan empirisk datainsamling och tolkning. Kvalitativ 

metod handlar inte bara om att forskaren ska fånga respondenternas uppfattning och 

erfarenhet om eller av fenomenet utan även kunna tolka dess betydelse. Empiriskt 

datamaterial som samlats in utgörs av ord och beskrivningar och inte siffror (Bryman, 2011). 

Metoden som använts i denna studie är individuella semistrukturerad intervjuer och 

gruppbaserade intervjuer.  

Studiens metod har inspirerats av hermeneutik eftersom det grundar sig på människors 

erfarenheter och uppfattningar om ett fenomen (Thurén, 2007). Studien har utgått från två 

olika riktlinjer vilka är relevanta förhållningssätt i hermeneutiken. Den första riktlinjen var 

att ställa öppna frågor som studenterna inte visste svaret på, därmed kunde förståelsen ändra 

den uppfattning som fanns från början. Den andra riktlinjen var förförståelse vilket innebar 

att redogöra för den förförståelse som fanns från början. Det väsentliga var att förtydliga 

vilka föreställningar och lärdomar som var underlag för de tolkningar som gjordes. 

Förförståelsen höll sig till det studiens undersökning har fokuserats på och även här fanns 

öppenhetsprincipen med i tolkningsprocessen (Ödman, 2007). Under intervjuerna fanns det 

en medvetenhet om den förförståelse som fanns sedan tidigare och därför kunde 

förförståelsen urskiljas för att inte påverka tolkningen. Medvetenheten om förförståelsen 

fanns även med i tolkandet av resultatet för att förhindra eventuella dilemman som skulle 

kunna uppstå som att övertolka och påverka resultatet genom tidigare erfarenheter (Öberg, 

2015). Tolkningen baserades på ett intresse i att öka insikt och förståelse om fenomenet som 

undersöktes. Genom att använda sig av den hermeneutiska spiralen kunde ny förståelse 

konstrueras utifrån förförståelse. För att kunna tolka och förstå fenomenets helhet behövdes 

fenomenets olika delar sättas i ett sammanhang. Likt ett pussel behövs olika delar för att 
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skapa en helhetsbild av fenomenet (Ödman, 2007). Tolkningsprocessen var alltså i ständig 

rörelse där utökad förståelse ledde till nya eller fördjupade insikter (Öberg, 2015).  

4.2 Urval 

I studien har två olika skolområden och fritidshem valts ut genom ett geografiskt 

bekvämlighetsurval vilket innebar att det valts närliggande fritidshem med tanke på 

tidsaspekten för studien (Bryman, 2011). Valet av fritidshem grundande sig på att det inte 

fanns någon tidigare anknytning till verksamheterna. Syftet var att det skulle bli genuina 

samtal utan tidigare erfarenheter eller förutfattade meningar kopplat till fritidshemmens 

verksamhet. Målinriktat urval har använts för att få deltagare som kan besvara på 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I studien är det fritidshemselever i förskoleklass för att 

de har en närmare anknytning till förskolan och fritidshemspersonal. Studien omfattades av 

två fritidshemspersonal och tio förskoleklasselever. I resultatet går eleverna under de fiktiva 

namnen Olle, Hasan, Axel, Mohammed, Emma, Irma, Isabella, Ayla, Maja och Farah. 

Förväntningen var att möta utbildade fritidshemslärare men i början av intervjuerna framgick 

det att ingen av respondenterna var utbildade mot fritidshem. Fritidshemspersonalen bestod 

av en förskollärare med många års erfarenhet, men främst inom förskola och förskoleklass. 

Den andra respondenten hade varken utbildning eller någon längre erfarenhet inom 

fritidshemmet. Det som ändå bör nämnas är att den sist nämnda respondenten hade längst 

erfarenhet av sina kollegor och att alla som arbetade i verksamheten saknade utbildning. Av 

den anledningen används begreppet fritidshemspersonal i studiens undersökning. I resultat 

har fritidshemspersonalen tilldelats de fiktiva namnen Johan och Andrew.  

4.3 Semistrukturerad intervju  

Semistrukturerad intervjuer har genomförts med fritidshemspersonal. Valet av 

semistrukturerad intervju var för att kunna ge utrymme till en öppen dialog där de 

förutbestämda frågorna inte behöver följa en viss ordning. Metoden gav även möjlighet till 

att ställa följdfrågor utefter vad respondenten berörde under samtalet. Flera respondenter 

fick därmed möjlighet och utrymme att samtala om egna erfarenheter och uppfattningar. Alla 

respondenter som deltog fick samma huvudfrågor men följdfrågorna blev utformade olika 

beroende på respondentens svar. Själva formen på intervjun upplevs mer som ett samtal 

vilket kan skapa trygghet (Bryman, 2011). Viktigt är att forskaren som intervjuar inte 

påverkar respondentens svar med egna värderingar eller uppfattningar, samt att intervjun 

håller sig till det studien går ut på att undersöka (Bjørndal, 2015).  
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4.4 Strukturerad gruppintervju  

Strukturerad gruppintervju har genomförts med elever. Användningen av strukturerad 

intervju innebär att forskaren utgår från förutbestämda frågor i en speciell ordning (Bryman, 

2011). Intervjufrågorna följde en strukturerad ordning för att få svar på elevernas 

erfarenheter och uppfattningar. Att utgå från ett barns perspektiv betyder att barnet blir den 

primära källan för att få kunskaper om deras uppfattningar och erfarenheter (Klerfelt, 2016). 

Skillnaden att använda sig av barns perspektiv och inte barnperspektiv är att personalens 

svar om vad de uppfattar om sina elever kan skilja sig mot vad eleverna själva hade svarat 

(Dahl, 2013). Därmed utgick intervjun från barnens perspektiv för att få reda på deras 

uppfattningar och erfarenheter (Harcourt, 2011). Att flera elever intervjuas samtidigt kan 

skapa trygghet för att de kan få hjälp av varandra vilket kan vara en förutsättning för att få 

rikare svar (Källström Cater, 2015). När unga respondenter intervjuas behöver forskaren 

anpassa frågorna så att innebörden förstås, vilket betydde att frågorna formulerades på ett 

sätt att respondenterna kunde svara förbehållslöst. Vidare menar Källström Cater (2015) att 

det är viktigt att forskaren är lyhörd och flexibel under intervjun utifrån elevernas 

förhållningssätt, det kan till exempel innebära att intervjun kan behöva avslutas tidigare eller 

att oväntad information framkommer. Det som dessutom bör tänkas på under intervjun är att 

elevernas svar kan påverkas av olika faktorer. Till exempel kan svaren påverkas av det 

allmänna eller enskilda välmående samt att deras svar kan vara svårtolkade utifrån 

forskarens förförståelse av fenomenets innebörd, exempelvis att fel ord använts för vad 

eleverna egentligen menade (Källström Cater, 2015).  

4.5 Etiska utgångspunkter och genomförande 

Studien utgår från de fyra grundprinciperna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet med hänsyn och omtanke för att värna om 

respondenternas individskydd. Individskyddet omfattas av informationskravet, som innebär 

att deltagarna informeras om studien och vilka villkor som gäller. Samtyckeskravet innebär 

att de som deltar bestämmer över sin egen medverkan och då eleverna som intervjuas är 

under 15 år behövs även samtycke från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att 

det ingen ska kunna ta reda på vilka som deltagit och nyttjandekravet innebär att empirin 

som är insamlad endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). 
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Det första steget var att formulera ett informationsbrev (se bilaga 1) till rektorer på två olika 

skolenheter. I informationsbrevet framgick upplysning om studiens fokusområde och 

förfrågan om fritidshemslärare och elever hade möjlighet delta i studiens undersökning. 

Därefter togs telefonkontakt med fritidshemspersonalen i två olika fritidshemsverksamheter 

där två datum bestämdes för att besöka fritidshemmen. Det första datumet var för personlig 

presentation och för att dela ut samtyckesblanketter till fritidshemspersonalen, eleverna och 

deras vårdnadshavare.  På varje fritidshem delades det ut samtyckesblanketter, dels för att få 

ett så pass stort antal medgivande samt att det skulle finnas utrymme för bortfall. Under en 

eftermiddag skedde andra besöket då intervjuerna genomfördes. Innan intervjuerna 

påbörjades samlades samtyckesblanketterna in för att säkerhetsställa att vårdnadshavarna 

och eleverna gett sitt samtycke. Alla intervjuerna med både fritidshemspersonal och elever 

genomfördes i ett rum på respektive fritidshem och lokalerna bestämdes av 

fritidshemspersonal. Det ena rummet användes som ett bibliotek och alla deltagande satt vid 

ett runt bord. Det andra rummet var ett större grupprum där deltagande satt runt ett ovalt 

bord placerat vid ett fönster med utsikt över skolgården. Inför varje intervju gjordes en kort 

presentation där namn och syftet med studien framgick. Respondenterna fick sedan 

information utifrån de fyra grundprinciperna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att nämna ett exempel 

informerades fritidshemspersonal och elever att intervjun spelades in och den digitala 

utrustningen som användes var redskap till det syftet. Det framgick också att ljudfilerna som 

spelades in endast var till för studiens undersökning och att det som sagts under intervjuerna 

var konfidentiellt. Ljudinspelningen skedde via två mobiltelefoner för att öka säkerheten ifall 

något tekniskt problem skulle uppstå. Därefter startade ljudinspelningen och första frågan 

ställdes. När alla frågor besvarats och varken elever eller fritidshemspersonal hade något 

mer att tillägga var intervjun klar och inspelningen avslutades. Intervjuernas längd varierade 

beroende på elevernas och fritidshemspersonals erfarenheter och uppfattningar om 

intervjufrågorna.  

4.6 Databearbetning och analys  

Efter att intervjuerna genomförts påbörjades databearbetningen. En av hermeneutikens 

väsentliga arbetsmetoder handlar om förhållningssättet vid tolkningen. Med tanke på tidigare 

erfarenheter och förförståelse var det viktigt att inte blanda in egna värderingar utan tolka 

empirin utifrån det som sagts under intervjuerna (Ödman, 2007).  
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Tre grundläggande arbetsmetoder som användes i databearbetningen var sortera, reducera 

och kunna argumentera för det som studerats (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sortera 

innebar att skapa en ordning och struktur i empirin (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Materialet i ljudfilerna bearbetades genom transkribering på dator vilket är en effektiv metod 

att dokumentera och samla material på (Ahrne & Svensson, 2015). I 

transkriberingsprocessen synliggjordes en tydligare överblick av den insamlade empirin 

(Bjørndal, 2005). Intervjuerna strukturerades upp lättläst i Word där benämningar gavs på 

olika respondenter och intervjuare för att sedan kunna tolka och analysera. Reducera 

handlade om att sovra i det insamlade materialet för att därmed få fram det viktigaste i 

studien (Rennstam & Wästerfors, 2015). Efter transkriberingen började analysen av empirin 

där en intervju granskades i taget genom att färgkoda. Det gjordes för att tydligare kunna 

systematisera materialet och markera olika teman (Bjørndal, 2005). Argumentera innebar att 

påvisa relevans för studien med grund i empirin. Det framkom åtta väsentliga teman utifrån 

fenomenet som studerats (Rennstam & Wästerfors, 2015). Teman för fritidshemspersonal 

blev musik och tidigare erfarenhet, musik som arbetsmetod och lärande, faktorer som 

påverkar användandet av musiken och utveckling av musik. Teman för elever blev tankar 

om musik, användandet av musik på fritidshemmet, tidigare erfarenhet av förskola och om 

eleverna får välja. Därefter började tolkningen och analysen utifrån syfte och 

forskningsfrågor.  

4.7 Tillförlitlighet  

Validitet innebär att det finns en giltighet i det som mäts. Reliabilitet handlar om att det finns 

en trovärdighet i studien (Bryman, 2011) och att studien formuleras på ett lättläsligt sätt så 

att personen som läser förstår studiens innehåll (Kihlström, 2007). Det är viktigt att ha en 

medvetenhet om sin förförståelse som finns inför fenomenet och därför bör forskaren ha ett 

så öppet förhållningssätt som möjligt (se 1.). I strukturerade intervjuer får respondenterna 

förberedda intervjufrågor vilket leder till mer precisa svar. Denna metod kan vara till fördel 

i sammanställningen av resultatet eftersom fokus blir på det som ska mätas (Bjørndal, 2002). 

Under handledningsträffarna har studiens design fortlöpande granskats och analyserats 

vilket har ökat studiens giltighet (Kihlström, 2007). Att använda sig av verktyget 

ljudinspelning medför att det empiriska datamaterialet blir mer tillförlitligt i och med 

möjligheten att gå tillbaka och lyssna om. Det egna minnet är också ett redskap men inte 

lika pålitligt eftersom människans minnesbild sorterar information och kan leda till att vissa 

detaljer uteblir (Bjørndal, 2002). Enligt Kihlström (2007) ökar studiens trovärdighet 
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ytterligare eftersom två forskare är delaktiga, det kan ge en större kvantitet av information 

och djupare förståelse för att kunna tolka och urskilja uppfattningar. Förförståelsen om 

fenomenet och egna värderingar har diskuterats innan för att inte påverka respondenterna 

under intervjun och för att utgå från öppenhetsprincipen (Ödman, 2007). Det är också av 

vikt att forskarna är samstämda om hur intervjuerna ska vara utformade för att skapa en 

trygg miljö för den intervjuade (Kihlström, 2007). Intervjufrågorna har formulerats med 

utgångspunkt i studiens syfte. För att erhålla fler svar utfördes intervjuerna på två olika 

fritidshem med ett medverkande antal på tolv respondenter.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Först följer fyra avsnitt med 

fritidshemspersonal. Avsnitten är indelade efter de teman som analyserats fram ur empirin. 

Dessa är: musik och tidigare erfarenhet, musik som arbetsmetod och lärande, faktorer som 

påverkar användandet av musiken och slutligen utveckling av musik. Därefter följer fyra 

avsnitt med eleverna: tankar om musik, användandet av musik på fritidshemmet, tidigare 

erfarenhet av förskola och om eleverna får välja.  

5.1 Musik och tidigare erfarenheter  

Både Johan och Andrew associerar musik till avkoppling. Johan berättar även att musiken 

framkallar olika känslor hos honom och nämner glädje. Johan beskriver att innebörden i 

låttexten i musiken har på senare år blivit mer betydelsefullt för honom. Johan berättar: 

För mig själv är det mycket avkoppling, lust och glädje och faktiskt rätt mycket texter 

också har det blivit på senare år.  

 

Andrew lyfter också fram musikens betydelse för honom på liknande sätt. Andrew 

berättar: 

 
Ja, det är väl egentligen en viktig sak också det är ju någonting man kan sjunka in i 

som avslappning.  

 

Johan och Andrew nämner att de endast har liten erfarenhet om musik som estetisk 

lärprocess på fritidshemmet. Båda berättar dock att de ibland har musikinslag i form av 

talangjakt. Andrew berättar att talangjakten är något som alla avdelningar på fritidshemmet 

erbjuder varje år. Eleverna får själva avgöra om de vill delta med ett bidrag där det vinnande 

bidraget på varje avdelning möts i en final. Andrews erfarenhet är att musiken endast 

används på initiativ av eleverna. Johan berättar att hans erfarenhet av musik är att den bara 

används vid enstaka tillfällen, som när de är i idrottshallen. Johan berättar:  

Just när det gäller fritids är det väl inte så jättemycket eftersom jag jobbar bara två 

eftermiddagar på fritids för vi har ju inte så mycket tjänstgöring. Jag jobbar ju mest i 

förskoleklass.  

 

Johan har liten tjänstgöring på fritidshemmet eftersom han till största del arbetar i 

förskoleklass och han arbetar endast två eftermiddagar i veckan på fritidshemmet. Andrew 

berättar att han bara har några års erfarenhet av att arbeta i fritidshem och det är från den skola 

där han arbetar nu.  
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5.2 Musik som arbetsmetod och lärande 

Johan och Andrew har liknande erfarenheter av hur de arbetar med musik som estetisk 

lärprocess i sina respektive fritidshem. Inslagen av musik är begränsad och den används 

framförallt i samband med aktiviteter, men oftast inte i ett lärandesyfte. Johan beskriver: 

Det blir mer alltså i samband med gympa och sådant då kan vi ha mycket musik, dans 

och dom här klassiska dansstopp, Macarena, Cotton eye Joe och de där låtarna. 

 

Johan berättar att i deras verksamhet använder de musik mest i samband med gympan och 

att de inte har några sångsamlingar med bara musik. Både Johan och Andrew berättar att de 

brukar ha talangjakter och Johan nämner även att de brukar ha egna Mellon. Uppträdandena 

hänger ihop med melodifestivalen som Johan och hans kollegor brukar diskutera 

tillsammans med eleverna. Johan nämner även att de brukar ha lite lugn musik i bakgrunden 

ibland på morgonfritids för att skapa en lugn atmosfär. Andrew berättar utifrån sin 

erfarenhet:   

Ja musik för min del är inte någonting som jag kan utbilda i eller någonting sådant, 

jag är lite tondöv själv om man säger så. Det är inget vi håller på med här men de är 

ju duktiga på musik och sådant. Jag känner att även lärarna inte har det utan det är ju 

mer dom själva då som anordnar lite smådiscon här på eftermiddagarna på fritids. 

 

Andrew berättar att han själv inte skulle kunna hålla i musik för att han inte har någon 

kunskap eller erfarenhet av musik. Andrew nämner att musik främst används på elevernas 

egna initiativ i verksamheten i form av discon, teater och uppträdanden. Både Andrew och 

Johan kan se ett lärande med musik som estetisk lärprocess. Andrew berättar: 

En del kanske blir lugnare av det också om de får musiklektioner eller nått det kanske 

är något som många skulle uppskatta, att komma in på den banan överhuvudtaget med 

instrument och musik. 

 

Andrew kopplar musiken till musiklektioner i den obligatoriska skolan som erbjuds från 

årskurs ett till nio och även till musikskolan. Han menar på att om eleverna vill utveckla sig 

i musik kan de kanske med hjälp av sina föräldrar få börja spela instrument på musikskolan. 

Johan berättar om sitt arbete i förskoleklass och beskriver hur musik kan vara ett redskap 

för hans elever. Han nämner att musik och texter är ett av hans redskap i framförallt läs- och 

skrivinlärning. Till exempel beskriver Johan:  

Det finns rätt mycket bra klipp idag på Youtube till exempel Alfabetssången. Där 

avslutas det alltid med låtar och det är alltså både musik och rytmik.  Rytmiken är ju 
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idag ett redskap för en del elever som har problem med läsinlärningar, man kanske får 

jobba lite hårdare med rytm och sådant. 

 

Johan berättar att på förskolor börjar de oftast dagen med en sång på morgonen eller har 

sångsamling under dagen. Därför tror han att sång och musik används i mycket högre grad 

på förskolan än vad det görs på fritidshemmet. Johan menar att:  

Vi har med musiken på lite olika sätt men inte alls som vi skulle kunna ha och vi är 

chanslösa mot förskolorna när det gäller deras sätt att jobba med musik och 

sångsamlingar och sådant.  

 

Johan menar att förskolor har ett annat arbetssätt där musik och sångsamlingar har en mer 

naturlig del i verksamheten.  

5.3 Faktorer som påverkar användningen av musik 

Både Johan och Andrew berättar att de saknar kunskap och tidigare erfarenhet av musik som 

estetisk lärprocess i fritidshem. Andrew berättar: 

Det är klart finns det en musiklärare som kanske har andra ämnen också då kanske det 

blir mer naturligt att man kan lägga till sådant. 

 

Andrew menar att det vore bra om en musiklärare kunde komma och hålla i undervisning. 

Johan berättar om en rad olika faktorer som påverkar verksamheten. Johan nämner olika 

faktorer som påverkar användandet av musik. Ett exempel som nämns är vilka som är 

anställda på fritidshemmet. Han menar vilken inställning och intresse personalen i 

arbetslaget har och hur det kan påverka val av aktiviteter i fritidshemmet. En annan faktor 

han nämner är att fritidshemmets lokal ligger vägg i vägg med en sal där det fortfarande 

pågår undervisning i årskurs fyra när fritids börjar. Johan beskriver det som en nackdel 

eftersom de måste ha en mer dämpad ljudnivå fram till dess att eleverna i årskurs fyra slutat. 

En annan faktor Johan nämner är att det finns mycket eleverna ska få chans att träna på och 

det är svårt att hinna med allt. Något både Andrew och Johan berättar är att de tror att 

personen som skulle kunna hålla i musik som aktivitet på fritidshemmet behöver vara 

musikalisk och duktig på musik. Vidare berättar Johan:  

Vi har tid men det handlar mycket om vilka som jobbar, alltså har du någon som är 

duktig och musikalisk som brinner för det ja då har man instrument och kör 

sångsamlingar och sådant. Medan min kollega har jättemycket för bild och jag 

jättemycket för idrott och rörelse då blir det nischen när man får en ledig stund. Jag 

tror det handlar minst lika mycket om oss. Det handlar mer om oss än om något annat 
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så att sitta här och säga att det är läroplanen eller skolan då ljuger jag, det handlar 

faktiskt om oss.  

 

Johan förklarar att det är personalen som skapar förutsättningar eller begränsar vilka 

aktiviteter som erbjuds mer eller mindre och såg intervjutillfället som en möjlighet att 

utvärdera sin egen verksamhet. 

5.4 Utveckling av musik på fritidshem 

Johan och Andrew berättar att de skulle vilja utveckla användandet av den estetiska 

lärprocessen musik. De ser vad musiken skulle kunna bidra till och utveckla hos eleverna. 

Båda problematiserar svårigheter och hur musiken skulle kunna användas och komplettera 

deras verksamheter. Johan beskriver: 

Vi pratar om hur får vi in det, hur gör vi och hur kommer vi igång. Ska vi ha musik på 

schemat till exempel att vi träffas varje fredag? Vi hade förra veckan frivilligt och då 

var det 7–8 stycken som kom in och hade musikstund med en kollega. Åh andra sidan 

det var 14 som var kvar med mig ute och det var för att det var fint väder och hade det 

regnat hade det varit tvärtom. Jag tror det gäller att få med det från början i skolans 

värld. Man ska få det från början och få in det i ett schema för sen försvinner dagarna 

till så fruktansvärt mycket annat. 

 

Johan berättar att hela hans arbetslag problematiserar hur de skulle kunna gå tillväga och har 

testat att ha en frivillig musikstund för de elever som ville. Johan tror att om musiken funnits 

där redan från första början när eleverna börjar i förskoleklass hade det blivit en mer naturlig 

del i fritidshemmet. Johan menar att planera in musik både i fritidshemmet och den 

obligatoriska skolan för att använda musik som estetisk lärprocess. Andrew berättar om 

deras verksamhet och vad eleverna får välja för aktiviteter under veckan på fritidshemmet. 

Andrew berättar: 

Vi har ju att de får välja skapande eller sportklubben på onsdagar och gymnastik 

kommer till där också nu, då skulle man kunna ha musik också. Att de fick var där en 

timma de som vill och att det är en pedagog som följer med och håller koll på barnen, 

det skulle vara kul. Det är många som gillar musik. Jag tycker det är jättekul när de 

får välja själva vad de vill göra någon dag i veckan, det blir lite elevens val. Det tror 

jag faktiskt det skulle gynna dem.  

 

Andrew nämner att han själv inte känner att han kan undervisa i musik, men det vore roligt 

om någon annan skulle kunna göra det men det är inte något de pratat om i arbetslaget. 

Andrew tycker att musiken borde få utrymme i fritidshemmets planering likväl som pyssel 

och gymnastik. Andrew berättar att han tror att musik som estetisk lärprocess skulle kunna 
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vara ännu ett komplement för elevernas lärande och utveckling.  Andrew tycker det vore 

roligt att kunna erbjuda eleverna den möjligheten eftersom eleverna har ett intresse för 

musik. Både Johan och Andrew har en medvetenhet om att användandet av musik som 

estetisk lärprocess är begränsat, men de skulle vilja se en förändring och utveckling i deras 

verksamheter genom att skapa bättre rutiner.  De ser att musik kan ha ett lärandesyfte och 

vara ett tillvägagångssätt att stimulera eleverna på. 

 

5.5 Elevers erfarenhet om musik  

Samtliga elever berättar att de blir glada när de lyssnar på musik och att det är roligt med 

musik. Eleverna berättar att det är särskilt roligt att lyssna på låten Shuffla för att de som 

sjunger verkar glada och då blir de själva glada. 

Axel: Jag tänker på låten Shuffla. 

Mohammed: Jag blir glad. 

 

Ayla: Bara när jag hör låtar så brukar jag bli glad. 

Olle: Det är kul att höra och det är liksom oftast bra låtar. 

Emma: Jag tycker inte det är precis så roligt om dem bara spelar så här lugnt. Jag tycker om 

lite mer takt och sånt. 

Axel frågar: Får man tänka på vad man vill eller är det bara låtar? 

Intervjuare: Vad man vill. 

Eleverna fortsätter med att berätta andra saker som de tänker på. Saga nämner att hon tänker 

på sin speldosa som hon fick av en släkting. Pelle berättar att han tänker på en bandspelare 

och att han har en stor bandspelare hemma. Kalle berättar att han tänker på att sjunga i 

mikrofon och Maja nämner att hon tänker på ett piano. Eleverna associerar musik med glädje 

och att lyssna på musik. De nämner att de gillar att dansa och beskriver det som något de 

tycker om. 

5.6 Musik på fritidshemmet 

Farah: Ibland använder vi det när vi har gympa. 

Intervjuare: Hur använder ni musik då? 
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Hasan: När vi ska göra nåt, typ kanske hinderbana. 

Irma: Karin (Fritidshemspersonal) brukar gå ner med flickorna i gympasalen men då 

gympar vi inte då tar vi bara lite musik. 

Intervjuare: Vad får ni göra då? 

Isabella: Då rör vi på oss. 

Maja: A vi dansar. 

Gemensamt för båda fritidshemmen är att musik används främst i idrottshallen när eleverna 

ska dansa och i vissa rörelselekar. Musiken används också som bakgrundsmusik när de gör 

en hinderbana eller har spring-tävlingar. Utöver ovanstående aktiviteter används musik när 

eleverna har uppträdanden eller disco. 

Hasan: De gjorde vi idag. 

Intervjuare: Vad gjorde ni då för någonting? 

Olle: Talangjakt. 

Irma: Bidrag. 

Intervjuare: Vad var det för bidrag? 

Emma: Asså man skulle sjunga eller dansa eller nått sånt till talangjakten. 

Ayla: Och den går upp till fritids stora talangjakt.  

Farah: Där är alla klassarna men man måste inte vara med om man inte vill.  

Hasan: Jag ville vara med men kunde inte det för jag kunde inte spela min låt eller 

hade inte någon låt i mitt piano. 

Olle: Varför tar du inte då på en Ipad, herregud. 

Intervjuare: Vad roligt! Brukar ni använda musik annars på fritids när det inte är 

talangjakt? 

Mohammed: Nej, typ aldrig bara när det är disco. 

Elevernas erfarenhet är att musik används i olika uppträdanden, när de har disco och i 

samband med olika aktiviteter i idrottshallen.  

5.7 Erfarenheter från förskolan 
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Samtliga elever beskriver att de hade sångsamling på förskolan. I sångsamlingen fick de 

lyssna på musik, önska olika låtar, sjunga sånger och dansa till takten. Eleverna berättar 

också att de fick lyssna på musik när de lekte eller om fröknarna ville att det skulle vara lite 

lugnare när de lekte spelades musik i bakgrunden. De fick även lyssna på musik när de 

målade och när de hade gympa.  

Maja: Vi lyssnade på musik och så fick vi dansa till takten och lite sånt. 

Irma: Lite på gympa också. 

Farah: Vi brukade på samling ha lite musik och då var det önskelåtar och då fick vi va 

med och välja låtar som vi skulle sjunga och ibland när vi lekte eller då fröknarna 

tyckte det lät jättemycket då brukade dom sätta på musik och då brukade det alltid bli 

lugnt. 

Axel: Det var nån låt vi brukade ha på samling typ innan maten och då så va det nån 

låt som man skulle göra, typ som huvud axlar tår fast helt annorlunda.  

5.8 Om eleverna får välja 

Om eleverna får välja svarar nio av tio elever att musik är något de vill ha mer av på fritids.  

Maja: Jag tycker vi skulle ha lite mer musik. 

Axel: Vet du en sak! Hade det varit fritt hade jag ju dansat som en, vad ska man säga... 

som en galning! 

Emma: Kanske sjungit med lite i låtarna. 

Ayla: Jag skulle bara vilja dansat. 

Irma: Ha fritt. 

Isabella: Lek. 

Farah: Ha disco. 

Eleverna ger förslag på hur musiken skulle kunna användas i verksamheten och vad de skulle 

vilja göra. Förslagen är att använda musik mer till sång och dans. De nämner också att de 

vill ha mer musik under den fria leken och fler discon. 
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6. Diskussion  

I första avsnittet presenteras en resultatdiskussion som följs av en metoddiskussion. Därefter 

ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I och med tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning ville vi få mer kunskaper 

om hur musik som estetisk lärprocess används och hur användandet av musik skulle kunna 

utvecklas på fritidshemmen. Studiens resultat visar att musik som estetisk lärprocess i de 

undersökta fritidshemmen är begränsad. Enligt Lindströms (2009) modell fyra estetiska 

lärandeformer använder verksamheterna endast två av fyra lärandeformer, vilka är lärande i 

musik och lärande genom musik i låg grad. Lärande i och genom musik används i samband 

med talangjakt och egen melodifestival en gång per år. Musiken används även i samband 

med fysiska aktiviteter till exempel. i idrottshallen. Här får eleverna uttrycka sig i form av 

rörelse, känslor och röst. Eleverna får även chans att uttrycka sig inför andra människor 

(Lindström, 2009). Övrig musik som sker på fritidshemmen berättar Johan och Andrew är 

på elevernas egna initiativ genom disco, teater och uppträdanden. Det eleverna inte får är 

lärande med musik som kan vara ett verktyg för att utveckla andra kunskaper i skolämnen 

eller till exempel elevens språkutveckling. I lärande om musik missar eleverna 

grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med musik. Lärande om musik handlar om 

att fritidshemspersonal behöver få grundläggande kunskaper om olika musikmetoder för att 

kunna tillämpa musik som estetisk lärprocess i fritidshemmets undervisning. När 

fritidshemspersonal använder musik är det främst som bakgrundsmusik men fokus är på 

själva aktiviteten, exempelvis i killer-ball eller dansstopp, inte på musiken. Genom att 

exempelvis kombinera musik med dans eller rörelse stärks modaliteterna (Bjørkvold, 2005). 

Ett exempel skulle kunna vara att låta eleverna röra sig till musikens takt och melodi för att 

fånga känslan i låten för att främja deras känslomässiga utveckling (Theorell, 2009). Med 

tanke på att fritidshemspersonalen har tillgång till idrottshallen ser vi möjligheter där musik 

som estetisk lärprocess kan komplettera olika aktiviteter. En faktor som begränsar 

användandet av musik enligt Johan är att deras fritidshems lokal är placerad vägg i vägg 

med årskurs fyra. Begränsningen blir att ljudvolymen måste dämpas eftersom årskurs fyras 

lektion fortfarande pågår när fritidshemsverksamheten startar. Lokalens form och inredning 

har betydelse beroende på vilken typ av verksamhet som ska ha sin undervisning i lokalen. 

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag 
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bildar och skapar tillsammans en helhet (Björklid, 2005). Miljön i fritidshemmen ska 

erbjuda en balans mellan ordning, ro och kreativitet som inspirerar och stimulerar elevers 

estetiska skapande och utforskande (Skolverket, 2017). Alla elever har gått på förskola och 

samtliga elevers erfarenheter är att musik används mer på förskolan än på fritidshemmen. 

Användningen av musik skedde i samband med sångsamlingar, i fria leken, när de målade 

och på gympan samt för att skapa lugn i barngruppen. Musiken på förskolan sattes i ett 

sammanhang kombinerat med en annan aktivitet där musiken fick ett syfte. För att skapa ett 

lärande behöver musiken sättas in i ett sammanhang (Theorell, 2009). Utifrån tidigare 

erfarenheter av arbete i förskolan är att användandet av musik inte begränsas till ett rum utan 

används i olika miljöer. Vår upplevelse är även att musik används mycket mer i ett 

lärandesyfte och det finns en medvetenhet i att tillämpa den på förskolan. 

Fritidshemsverksamheten borde också se det som en utgångspunkt i användandet av musik 

som estetisk lärprocess. Ett exempel är att låta eleverna kombinera musiken i samband med 

en skapandeaktivitet. Eleverna kan få lyssna på en låt och samtidigt måla de känslor, tankar 

eller bilder som uppstår av låten för att bearbeta olika känslor som kan uppstå i samband 

med musiken (Jederlund, 2011). Musiken kan även främja elevers kreativa sida att uttrycka 

sig (Jederlund, 2002). Johan berättar hur han använder musik i ett lärandesyfte med eleverna 

i förskoleklass. Till exempel berättar Johan att eleverna kan lära sig baskunskaper via musik, 

exempelvis genom verktyget Youtube. Det kan handla om allt från alfabets - och 

veckosånger till samhällskunskaper. Johan nämner även att musik kan vara ett redskap för 

läs- och skrivinlärning där elever som har problem med läsinlärning kan arbeta med rytm i 

musik och texter. Skolinspektionens (2018) senaste granskning undervisning i fritidshemmet 

visar resultatet på att fritidshemmen bland annat behöver arbeta mer med elevernas 

kommunikativa färdigheter. Eleverna behöver ges möjlighet att utveckla olika förmågor 

med hjälp av berättande, läsning, matematiskt tänkande och samtal om erfarenheter. 

Eleverna behöver också erbjudas möjligheter att använda digitala verktyg 

(Skolinspektionen, 2018). Med utgångspunkt i Skolinspektionens resultat menar vi att musik 

som estetisk lärprocess skulle kunna vara ett komplement för att främja och utveckla just 

kommunikativa förmåga. Johan visar en medveten om att det är fritidshemspersonalen som 

både begränsar och skapar försättningar av vilka aktiviteter som erbjuds. I studiens resultat 

vill nio av tio elever ha mer musik på fritidshemmet. Eleverna associerar musik med glädje, 

dans, olika låtar, lyssna på musik, instrument och beskriver det som något de tycker om. 

Eftersom eleverna vill ha mer musik bör deras intresse och idéer tillvaratas. I Skolverket 

(2017) står det att fritidshemmen ska göra eleverna delaktiga i verksamheten och att de ska 
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ges möjlighet till inflytande och ansvar. Det är väsentligt att elevernas tidigare erfarenheter 

inte stannar vid det de redan kan utan att de ges möjlighet att vidareutvecklas (Qvarsell, 

2015).  Skolinspektionens (2010) granskning Kvalitet i fritidshem visar att fritidshemmen 

brister i progression. Oftast blir erbjudandet av variation begränsat och eleverna behöver ges 

mer stimulation i deras utveckling och möjlighet till nya upptäckter och utmaningar 

(Skolinspektionen, 2010). Vår uppfattning är att personal i fritidshemmet erbjuder elever 

tillfällen för pyssel och fysiska aktiviteter i idrottshallen oavsett om de har behörighet i bild 

eller idrott men detsamma gäller inte musik. Musik kopplas oftast till ämnet musik i den 

obligatoriska skolan eller till kommunens musikskola. Musikundervisning i obligatoriska 

skolan och musikskolan fokuserar mer på teoretiska och praktiska kunskaper där personal 

behöver ha någon form av behörig kunskap i musik (Hanken & Johansen, 2013). En 

bidragande faktor som kan påverka användandet av musik som estetisk lärprocess i 

verksamheten är personalens begränsade erfarenhet och kunskaper samt intresse för 

området. Uddén (2004) problematiserar ett dilemma som oftast uppstår i undervisningen av 

musik och det är att användningen av musik läggs på den person som anses vara bäst 

musikalisk. Resultatet blir att de andra lärarna inte undervisar i aktiviteter med musik 

eftersom de anser sig själva som mindre erfarna. Fokus borde ligga på barn och elever utifrån 

deras behov och inte på vem som har bäst färdigheter att undervisa med (Uddén, 2004). Vår 

erfarenhet är att personal ofta värderar sin egen kompetens som låg och anser sig själva som 

omusikaliska och därför inte använder sig av musik i ett lärandesyfte. Andrew nämner att 

han är tondöv men känner ändå att han uppskattar musik som en avslappningsmetod. 

Andrew berättar att han är omusikalisk men de flesta människor har en förmåga att bli 

musikaliska trots att de kallar sig omusikaliska (Sacks, 2007). Att vara tondöv betyder att 

det finns svårigheter att hålla tonen och därmed blir sången falsk och att personen ifråga har 

det problematiskt med att uppskatta intervaller. Även om en person är tondöv kan personen 

ofta värdesätta eller knyta an till musik. Oftast handlar det om att personen behöver precis 

som i andra situationer ges möjlighet att träna på musik (Sacks, 2007). Under vår utbildning 

har vi erbjudits workshops för att utveckla kunskaper i användandet av estetiska lärprocesser 

och uttrycksformer. I musiken har vi bland annat fått göra en musiksaga där musik och 

ljudeffekter förstärkt berättelsens handling.  Vi har också fått pröva att arbeta med takt och 

rytm i ett lärandesyfte. Genom workshopen har vi fått redskap och tips på hur musik som 

estetisk lärprocess kan användas. Vi tror därför att mer estetisk undervisning skulle kunna 

bidra till att blivande fritidshemslärare känner en större säkerhet i att tillämpa musik som 

estetisk lärprocess. Trots att Andrew och Johan känner en osäkerhet och tycker att musik 
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som estetisk lärprocess är svårt att tillämpa ger båda intryck av att vilja förändra användandet 

av musik. Johan har en medvetenhet om att musik kan vara till hjälp för att utveckla 

elevernas lärande och utveckling. Johan ger flera förslag på hur musik kan bidra till ett 

lärande och berättar hur han använder musik som arbetsmetod i förskoleklassen. 

Medvetenheten och arbetsmetoder som används i förskoleklassen tror vi skulle kunna vara 

tillvägagångssätt att vidareutveckla under fritidsverksamheten. Fritidshemsverksamheten 

kan tillsammans med eleverna utforma undervisning som blir meningsfull för eleverna 

(Skolverket, 2016b). Vi tycker att det finns utvecklingsmöjligheter i båda fritidshemmen 

eftersom både Johan och Andrew vill utveckla användandet av musik och eleverna vill ha 

mer musik. Musik finns i alla kulturer och har troligen existerat genom alla tider i 

människans historia (Bjørkvold, 2005). Enligt Jederlund (2011) har musik en betydelsefull 

inverkan och kan påverka eller förstärka olika känslor exempelvis i form av glädje eller sorg. 

Musik kan dessutom relateras till gamla minnen, skapa funderingar och motivation. 

Användningen av musik som estetisk lärprocess kan således vara ett tillvägagångssätt för att 

främja elevgruppen och den enskilda eleven genom att bearbeta känslor i musiken (Bamford, 

2009). Vi hoppas att med denna undersökning kunna visa att man inte behöver vara 

musiklärare eller musikalisk för att kunna erbjuda musik som estetisk lärprocess. 

Förhoppningen är att musik som estetisk lärprocess ska ses som en möjlighet att förstärka 

elevers lärande och utveckling i fritidshemmet. 

6.2 Metoddiskussion  

Kvalitativ studie har använts för att få reda på fritidshemspersonals och elevers erfarenheter 

och uppfattningar om musik som estetisklärprocess i undervisningen i fritidshem. Det 

innebar samtal med respondenter för att få en djupare förståelse av fenomenet (Bjørndal, 

2002). Hermeneutiken användes för att kunna tolka och analysera elevers och 

fritidshemspersonals svar under och efter intervjuerna (Ödman, 2007). Semistrukturerade 

intervjuer med fritidshemspersonal och strukturerade gruppintervjuer med elever. Vår 

förväntan var att möta utbildade lärare i fritidshem eftersom vi efterfrågade fritidshemslärare 

av rektorerna. Rektorerna skulle vidarebefordra vår förfrågan om studiens undersökning och 

arbetslagen på respektive fritidshem skulle återkomma med svar. Personal i respektive 

verksamhet hörde av sig och vi berättade om syftet med studien. Hade det under samtalen 

med rektorer och personal innan besöken på fritidshemmen framgått att varken Johan eller 

Andrew hade utbildning som fritidshemslärare hade studien utförts i andra fritidshem. Johan 
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är utbildad förskollärare och har många års erfarenhet av att arbeta i förskola och 

förskoleklass. Andrew däremot hade ingen högskoleutbildning utan några års erfarenheter i 

fritidshemmet. Samtidigt var Andrew den person som hade längst erfarenhet av att arbeta i 

verksamheten eftersom kollegorna också saknade högskoleutbildning och inte arbetat lika 

länge i fritidshemmet som Andrew. Det kan vara faktorer som påverkar användningen av 

musik som estetisk lärprocess på respektive fritidshem och kan ha påverkat studiens resultat. 

I Skolinspektionens (2018) senaste granskning av undervisning i fritidshemmet nämns det 

olika utmaningar som påverkar kvaliteten i fritidshemsundervisningen. Faktorer som 

påverkar är elevgruppens storlek, personaltäthet och antal utbildade lärare i fritidshem 

(Skolinspektionen, 2018). Det är inte bara vår erfarenhet utan även Skolinspektionen visar 

att det finns brist på behörig personal i fritidshemmen. Från början var tanken att använda 

semistrukturerad gruppintervju således ställdes en förfrågan om två fritidshemslärare från 

respektive fritidshem kunde närvara under intervjun. Tanken med semistrukturerad 

gruppintervju var att respondenterna i varje arbetslag skulle kunna föra en dialog med 

varandra. Eftersom det innebar att personaltätheten skulle minskas och det var många elever 

på eftermiddagen behövdes fritidshemspersonalen i verksamheten. Vi har tillsammans mött 

åtta fritidshem under den verksamhetsförlagda utbildningen i två olika kommuner och har 

därmed erfarenhet av totalt tio fritidshem. Den gemensamma upplevelsen är att ingen av 

fritidshemmen använde musik som estetisk lärprocess utan den användes mer som 

bakgrundsmusik utan lärandesyfte. Oavsett om det finns utbildade lärare mot fritidshem, en 

kombination eller bara outbildad personal i en verksamhet har ingen av de tio fritidshemmen 

arbetat mer eller på ett annat sätt med musik som estetisk lärprocess än det som nämnts i 

resultatet. Utifrån dessa erfarenheter hade troligtvis inte resultatet förändrats märkbart även 

om fler respondenter sökts för intervju. Under respektive intervju fick vi svar på 

fritidshemspersonal och elevers erfarenheter och uppfattningar om musik som estetisk 

lärprocess utifrån forskningsfrågorna. Metoden gruppintervjuer gjorde att eleverna fick 

hjälp och inspiration av varandra. Ett dilemma var att eleverna påverkades av varandras svar 

och ibland svarade samma som klasskamraten. Vår upplevelse är att de gjort det på vissa 

frågor men i de flesta frågor utgick eleverna från egna erfarenheter, tankar och minnen. En 

annan metod skulle kunna vara enskilda intervjuer med eleverna men vi tror att det skulle 

resultera i mindre uttömmande svar då dialogen mellan eleverna och stödet av varandra 

försvinner. Upplevelsen var att gruppintervju stärkte studiens resultat snarare än att viktig 

information uteblev. I ena gruppintervjun var det tre elever som deltog och den andra sju. I 

gruppen med tre elever var det från början meningen att fem elever skulle närvara men på 
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grund av att två elever gått hem tidigare från fritidshemmet blev det bortfall. Denna 

information erhölls på plats när de resterande elever som skulle delta samlats. I intervjun 

med tre elever påverkade miljön runtomkring. Intervjun tog plats i ett rum med ett fönster 

ut på gården där eleverna kunde se sina klasskamrater. Efter halva tiden sattes sig 

klasskamraterna utanför fönstret för att äta mellanmål vilket påverkade elevernas fokus på 

intervjun. Intervjun med sju elever tog plats i ett rum som var omgjort till ett mindre 

bibliotek. Till en början var eleverna fokuserade och samtalade om sina tankar men sen 

började böckerna att distrahera tre av sju elever. Eftersom eleverna var sju stycken i 

intervjun blev det svårare för vissa elever att ta för sig men vi försökte se till att alla elever 

vid något tillfälle fick svara om de ville. Något att tänka på till en annan gång skulle kunna 

vara att när kontakt tas med skolor ge önskemål om en lämplig lokal som inte har 

distraherande miljö. Omgivningen kan påverka elevernas fokus och svar, särskilt när 

oväntade händelser inträffar (Källström Cater, 2015). Eftersom vi ville möta elever som inte 

börjat med obligatorisk musikundervisning och har ett relativt nära minne från sin förskole-

tid intervjuades förskoleklasselever i fritidshemmet. Elevernas ålder kan vara en faktor som 

påverkade gruppens dynamik. Metoden intervju lämpade sig bra eftersom studien syftade 

på att få kunskaper om respondenternas erfarenheter och uppfattningar. En fördel med 

metoden är möjligheten att ställa följdfrågor och reda ut oklarheter. Intervjuerna höll sig till 

de frågor som skulle besvaras utifrån forskningsfrågorna (Bjørndal, 2015). Eftersom 

erfarenhet och användande av musik som estetisk lärprocess var begränsad i båda 

verksamheterna tror vi inte att en annan metod som till exempel observation gett studien ett 

annorlunda resultat.   

 

6.3 Vidare forskning  

Vidare forskning och problemområde skulle kunna vara att tillämpa metoden 

aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att söka vetenskap och djupgående insikt om de 

frågor forskaren vill problematisera. Forskningsmetoden utgår i att det ska ske en 

förändring. Det handlar om att besöka en skola kontinuerligt och utföra flera moment, följa 

upp dess utveckling för att sedan kunna reflektera vad som händer (Rönnerman, 2012). 

Under en längre tid skulle forskaren kunna besöka ett och samma fritidshem, kanske ett 

halvår för att hålla i olika undervisningsmoment med musik som estetisk lärprocess. Efter 

varje gång skulle forskaren kunna ha fokusgrupper med elever för att få syn på vad de lärt 
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sig och om det är ett uppskattat inslag. Forskaren skulle även kunna ha workshops med 

fritidshemspersonal för att de ska få redskap i hur de kan använda musik. Forskaren skulle 

sedan kunna ha fokusgrupper med fritidshemspersonal för att få svar på om tillämpningen 

av musik påverkat verksamheten positivt eller negativt samt hur de ser på sin egen 

utveckling.  
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Anderberg (red.), Skolnära forskningsmetoder (s. 27-45). Lund: Studentlitteratur. 

 

Källström Cater, Å. (2015). Att intervjua barn. I G. Ahrne & P. Svensson. Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 68-79). Stockholm: Liber. 

 

Lindström, L. (2009). Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. KRUT 133/134 

(nr 1–2 2009). 

 

Nationalencyklopedin. (2018). Estetik. Hämtad 9 april, 2018, från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/estetik. 



 30 

Nationalencyklopedin. (2018). Musik. Hämtad 12 maj, 2018, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/musik. 

 

Qvarsell, B. (2015). Kultur och estetik i pedagogiken. I A. Klerfelt & B. Qvarsell (red.). 

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken (s. 61-76). Malmö: Gleerups. 

 

Rennstam, J & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. 

Svensson. Handbok i kvalitativa metoder (s. 220-234). Stockholm: Liber. 

 

Rohlin, M. (2013). Meningsskapande fritidshem - studio som arena för multimodalt 

lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rönnerman, K. (2012). Vad är aktionsforskning? I Karin Rönnerman (red.), 

Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund (s. 21-38). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Schön Johansson, G. (2013). Utmana och utmanas. I M. Rohlin, (red.). Meningsskapande 

fritidshem – studio för multimodalt lärande (s. 115-140). Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolinspektionen. (2010). Kvalitet i fritidshem. Stockholm: Skolinspektionen.  

 

Skolinspektionen. (2018). Undervisning i fritidshemmet - inom områdena språk och 

kommunikation samt natur och samhälle. Stockholm: Skolinspektionen.  

 

Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan. (rev. 2016a). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (rev. 

2017). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016b). Fritidshemmet- Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Strandberg, T. (2007). Varde ljud!:Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945. 

D-uppsats. Umeå universitet, institutionen för estetiska ämnen, Umeå. 

 



 31 

Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Stockholm: Karolinska Institutet 

University Press. 

 

Thorgersen, K. (2013). Musik som estetisk kommunikation i fritidshemmet. I M. Rohlin, 

(red.). Meningsskapande fritidshem – studio för multimodalt lärande (s. 57- 77). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber. 

 

Uddén, B. (2001). Musik pedagogik med kunskapande barn. Stockholm: KMH Förlaget. 

 

Uddén, B. (2004). Tanke, visa, språk: musisk pedagogik med barn. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vist, T. (2011). Music Experience in early childhood: Potential for emotion knowledge?. 

International Journal of Early Childhood, 43, 277-290. DOI:10.1007/s13158-011-0045-7 

 

Wiklund, U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges 

utbildningsradio. 

 

Wiklund, U. (2015). Musik för alla barn?. I Y. Hofvander Trulsson & A. Houmann (red.). 

Musik och lärande i barnets värld (s- 79-93). Lund: Studentlitteratur. 

 

Öberg, P. (2015). Livshistorieintervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson. Handbok i kvalitativa 

metoder (s. 55-66). Stockholm: Liber. 

 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. 

Finland: Norstedts akademiska förlag. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! Vi heter Emelie Friman och Lillemor Stadelmann och är två studenter 

som läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning arbete 

mot fritidshem på HLK.  

Vi skriver vårt examensarbete som handlar om musik som estetisk lärprocess 

i fritidshemmet. 

För att få kunskaper om området undrar vi om det finns möjlighet för oss att 

komma ut till förskoleklassen för att samtala och intervjua fritidslärare och 

elever om deras erfarenheter och uppfattningar om musiken, under 

fritidsverksamheten? 

 

Vi bifogar även blanketter till lärarna och eleverna (elevernas blankett behövs 

för godkännande av både vårdnadshavare och barnen). 

  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att 

varken elever eller lärare kan bli identifierade. Dessutom kommer all 

information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det 

försvinner t ex genom stöld. 

  

Det skulle vara roligt om er förskoleklass och fritidshemspersonalen kan 

tänka sig delta i vår studie. 

 

Du når oss på; 

Emelie Friman xxx-xxx xx xx, emailadress 

Lillemor Stadelmann xxx-xxx xx xx, email-adress 

  

Vänliga hälsningar 

Emelie & Lillemor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

Bjørndal (2015) påtalar vikten av produktiva frågor för att syftet med 

undersökningen ska vara av värde, därav ser frågeställningen ut följande; 

Frågor till eleverna  

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet musik? Berätta vad ni tänker? (Minnen, 

erfarenheter, upplevelser, känslor). 

2. Vad är roligt med musik? Vad är tråkigt med musik? 

3. Berätta hur ni använder musik här på fritids?  

4. Har några av er gått på förskolan? Berätta hur ni använde musik på 

förskolan?  

5. Skulle ni vilja ha mer/ mindre musik på fritids? Vad skulle ni vilja göra/ lära 

er då? / Vad är det som gör att ni vill ha mindre musik? 

 

Frågor till fritidslärare 

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet musik? Berätta!  

2. Vad har ni för erfarenheter av musik i fritidshemmet? Berätta! 

3.  Hur arbetar ni med musik i fritidshemmet? Berätta! 
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____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer. 

__X__ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli 
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kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller examinator, Ann Ludvigsson 

(ann.ludvigsson@ju.se) 
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