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Abstract 
Title:  Hip Hop - Knowledge, Language Development and Enjoyable Learning. 

Autumn: 2012 

Author: Dania Markarian 

Supervisor: Katrin Goldstein Kyaga 

The purpose of this study is to investigate the educational opportunities that exist within hip 

hop music, i.e. to highlight the possible strengths and opportunities in informal learning. The 

aim was to answer the following questions: 

In what way do young people acquire knowledge through music? 

How can hip hop music affect language learning / vocabulary? 

How can hip hop motivate and support young people in school? 

The study was based on qualitative semi-structured interviews with six youths, three hip hop 

directors and a well-known researcher who has investigated that Hip Hop pedagogy. 

The results show that there are many benefits of learning that takes place in the context of hip 

hop music; from my informants’ statements one can accordingly see the role of hip hop music 

plays in the absorption of knowledge. The conclusion is that hip hop music can lead to 

alternative learning about politics and society, as the music often deals with various social 

conditions and policy issues. This I have been able to deduce from my informants' statements 

where they through hip hop creation gain knowledge, partly by listening to hip hop music and 

partly by writing hip hop lyrics which in its turn developed their political thinking. I have also 

come to the conclusion that young people through hip hop creation expand their vocabulary, 

developing their ability to express themselves in different ways during the composition of hip 

hop lyrics. It also shows that young people become motivated for school work. This is 

because hip hop stimulate young people in becoming more interested in the Swedish 

language, given that many write their hip hop lyrics in Swedish. 

Keywords: Hip hop, hip hop learning, music motivation, hip hop knowledge, informal 

learning.  
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Förord 
Idé och inspiration till ämnesvalet fick jag genom den verklighetsbaserade filmen ”Freedom 

Writers”. Filmen handlar om en lärare vid namnet Erin som bestämmer sig för att arbeta på en 

mångkulturell skola. Eleverna är omotiverade och har gett upp hoppet om att klara sig i 

skolan. Även lärarna, förutom Erin, har gett upp hoppet om dessa elever. Genom en envis 

kamp och starka förhoppningar visar hon vad pedagogik går ut på. Hon anpassar sina 

utlärningsmetoder efter sina elevers behov. Ett exempel på det är när de skall lära sig poesi. 

Hon tar upp rapparen Tupac då hon vet att majoriteten av eleverna lyssnar på hiphop. Hon 

skriver en av hans låttexter på tavlan och talar om för dem att detta är ett bra exempel på 

inrim, och det han gör är väldigt sofistikerat. På så sätt använder hon sig utav musik som ett 

pedagogiskt verktyg för att kunna stimulera språkutvecklingen hos sina elever. Man får följa 

henne när hon förändrar eleverna från att varit frånvarande och helt ointresserade av 

undervisningen till raka motsatsen: de vill lära sig mer och de älskar engelska lektionerna.  

Med filmen som inspirationskälla vill jag på egen hand bygga min studie på att undersöka hur 

ungdomar själva tänker och uttrycker sig kring hiphop samt verksamhetsledarnas 

beskrivningar och tankar om sina respektive hiphopverksamheter. 

Jag vill tacka mina informanter som har tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter. 

Utan er hade inte den här studien varit genomförbar. Jag vill även tacka Nadia för hjälpen 

med att hitta informanter till min studie.  

Ett stort tack vill jag även rikta till min handledare, Katrin Goldstein-Kyaga som ställt upp 

med tips, idéer och kommentarer under arbetets gång. Jag vill även tacka kursansvarige María 

Borgström för rådgivning.  

Tack också till min familj för all stöd och ett stort tack till Izla som kom med värdefulla råd 

och förslag. 
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Inledning 

Hiphop-pedagogikens budskap är att möta eleverna där de är och därifrån öppna dörrar till 

för eleverna okända kunskapsvärldar. Den får eleverna att inse att kunskap är makt och att 

utbildning gör skillnad. Denna bild bekräftas också internationellt, inte minst i amerikanska 

studier. 
1
 

Den kursiverade texten ovan ger en ögonblicksbild som ska introducera läsaren in i det ämnet 

jag har valt för min C – uppsats.   

På Ungdomsstyrelsens hemsida kan man läsa att det idag förutom de traditionella metoderna 

(till exempel projekt där man hjälper ungdomar till arbete och utbildning), också finns idéer 

för verksamheter där man vill utgå från ungdomarnas intressen inom de olika estetiska 

områdena som till exempel musik och dans. 
2
 Ungdomskulturforskaren Ove Sernhede menar 

att det är viktigt att utgå från ungdomarnas intressen då ungdomarna får stå i centrum, där 

möjlighet för delaktighet och inflytande ges till ungdomarna och på så sätt kunna stärka deras 

självförtroende. 
3
 Vidare menar han att musik sätter igång läroprocesser hos ungdomar som 

inte känner sig motiverade eller inte har klarat av skolan.
4
  

Med anledning av mitt intresse för informella lärandesituationer finner jag det intressant att 

undersöka musikens relation till det informella lärandet. Valet av musik är för att jag anser att 

de estetiska ämnena är betydelsefulla för oss. Vi både lär oss och kan kommunicera via 

musiken där man har möjlighet att uttrycka sig. Roger Säljö som är professor i pedagogik 

menar att lärandet inte endast ska ses som något begränsat till utbildningssammanhang, utan 

lärandet kan också ske i miljöer där huvudsyftet inte är att förmedla kunskaper, han menar 

med andra ord att de färdigheterna individer behöver får man oftast i andra sammanhang som 

till exempel föreningar, arbetsplatser men även vänner och familj. Lärandet handlar alltså om 

vad man tar med sig från olika sociala situationer och inget som endast behöver vara bundet 

till skolan.
5
 

 

                                                           
1
 Johan A. Lundin & Johan Söderman 2012: http://www.cisionwire.se/studieforbundet-vuxenskolan/r/hiphop-

pedagogiken-battre-an-skolans-visar-forskarrapport,c9263106  
2
 Ungdomsstyrelsen 2004: http://www.ungdomsstyrelsen.se/search_res/0,2074,4,00.html  

3
 Sernhede (2009) 

4
 Beckman, Marja 2011: http://www.nordvux.net/object/28011/urutanforskapetskapasegetlarande.htm  

5
 Säljö (2000) 

http://www.cisionwire.se/studieforbundet-vuxenskolan/r/hiphop-pedagogiken-battre-an-skolans-visar-forskarrapport,c9263106
http://www.cisionwire.se/studieforbundet-vuxenskolan/r/hiphop-pedagogiken-battre-an-skolans-visar-forskarrapport,c9263106
http://www.ungdomsstyrelsen.se/search_res/0,2074,4,00.html
http://www.nordvux.net/object/28011/urutanforskapetskapasegetlarande.htm
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Bakgrund 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hiphopens bakgrund för att öka förståelsen för 

dess historia och betydelse. 

Hiphopkulturen fick sin början i mitten av 1970 talet i Södra Bronx, New York. Till en början 

bestod den av en liten grupp av diskjockeys som spelade rapmusik, men kort därefter spred 

musiken sig snabbt och rapmusiken blev stor över hela USA och därpå gjorde den sig snabbt 

känd och spred sig hastigt till övriga i världen.
6
  

Den första hiphoprörelsen 

Zulu Nation var den första hiphoprörelsen som startade i slutet på 1970 talet av diskjockeyn 

Afrika Bambaataa som är den mest kända av hiphopens pionjärer.
7
 Han var den som förde 

ihop musiken, dansen och konsten till en enhetlig kultur. Hans mål var att samla alla 

människor, oavsett hudfärg och ursprung, för att sedan låta musiken, dansen och konsten 

motverka de konflikter som härjade i de utsatta områdena. Hans syfte var helt enkelt att med 

hjälp av hiphoprörelsen motverka de konflikter som uppstod, som till exempel våld, droger 

och rasism.
8
 Han ville även bygga en ungdomsrörelse ur kreativitet där ungdomar kan samlas 

för att sedan skapa musik. 
9
 Sedan dess har man delat in hiphopkulturen i fyra så kallade 

element: b- boying (breakdance), graffiti, deejaying och emceeing (rappning). Bambaataa har 

också argumenterat till att föra in ännu ett element till hiphopen och det är kunskap. Han 

menar att hiphopmusiken är full av kunskap och lärdomar, han vill få de marginaliserade 

ungdomarna över hela världen att utnyttja denna kunskap för att ge de möjligheterna att få 

sina röster hörda.
10

 

Hiphopens relations till kunskap och lärande 

Det finns många diskussioner kring hiphopen och dess relation till kunskap och lärande, 

Söderman har bland annat skrivit att det just nu”… pågår en akademisering och 

institutionalisering av den globala hiphopkulturen”. Söderman menar att det har gjorts en 

studie som visat att det finns ca 300 kurser om hiphop i amerikanska lärosäten. De mest kända 

universiteten som har dessa kurser är bland annat Colombia universitet, Harvard universitet 

och California universitet. I USA har hiphoppedagogiken introducerats till skolor där syftet är 

                                                           
6
 Keely, Jennifer (2001) 

7
 Chang, Jeff (2005) 

8
 Hiphop. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/hiphop/203149  

9
 Chang, Jeff (2005) 

10
 Lindgren, Simon (2009) 

http://www.ne.se/hiphop/203149
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att kunna nå ungdomar från hem som saknar studietradition. 
11

 Grunden för 

hiphoppedagogiken kommer från den kritiska pedagogiken som i sin tur har fått inspiration 

från Paulo Freires frigörande pedagogik.
12

 

Hiphop har alltså under de senaste tio åren dykt upp i kursinnehållet på flera hundra 

amerikanska lärosäten och även i Sverige har den gjort avtryck inom utbildningssfären.
 13

  

Hiphopen har med andra ord gjort entré i utbildningsvärlden.  

Hiphop och förorten 

Kulturforskaren Ove Sernhede menar att hiphopkulturen har fått starkare fäste i städer som 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Bilden av förorten har i media framstått som ett liv fyllt av 

kriminalitet, arbetslöshet och våld. 
14

 Detta leder till att ungdomarna känner sig utanför det 

svenska samhället. Hiphop blir på så sätt en samlingsplats för dessa ungdomar där de 

använder hiphopen för en rad olika syften, men oftast används den som ett politiskt verktyg, 

där ungdomarna har möjlighet att genom musiken och texterna beskriva de orättvisor, sociala 

förhållanden och känslor av utanförskap och diskriminering som de lever med. 
15

 Sociologen 

Chang menar att hiphopen gjorde sig känd på grund av att den berättar historier vilket gav 

ungdomarna möjligheten att uttrycka sig genom musiken. 
16

 Rapparen Chuck D kallade 

hiphopmusiken för ”de svarta Amerikas CNN”. Med det menade han att rappen är de svartas 

enda ärliga nyhetskanal i USA.
17

  På så sätt användes texterna som information om samhället 

där man genom musiken skildrar ungdomarnas vardagsliv. Musiken används alltså som ett 

sätt att belysa de ungas livsvillkor för allmänheten. 
18

 Man brukar ta upp likheter med rappen 

och de gamla afrikanska historieberättarna från byarna. Söderman och Sernhede menar att 

rappen har fått inspiration därifrån då dessa afrikanska historieberättare brukade bland annat 

sjunga sånger om folket i byn. De framförde hyllningsånger till gudarna och berättade sitt 

folks historia genom sångerna, och på så sätt undervisades folket i byn. 
19

 

 

 

                                                           
11

 Hill, Lamont Marc (2009) 
12

 Paulo Freires frigörande pedagogik går ut på att människor ska ges möjligheten att kritiskt granska sin 
situation, och att dem genom medvetenhet och kunskap får verktyg att förändra världen.   
13

 Lindgren, Simon (2009) 
14

 Sernhede, Ove (1996) 
15

 Sernhede & Söderman, (2010) 
16

 Chang, Jeff (2005) 
17

 Sernhede & Söderman (2010): 19 
18

 Sernhede, Ove (2007) 
19

 Sernhede & Söderman (2010) 
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Två olika teman inom hiphop 

Söderman och Sernhede menar att det finns två olika teman inom hiphopmusiken: ”Party” 

hiphopmusik som beskriver gangsterlivet medan politisk hiphopmusik inriktar sig på att sända 

politiska budskap och belysa de livsvillkoren dessa ungdomar lever med. 
20

 Den politiska 

hiphopmusiken slog igenom under slutet av 1980 talet då de kända rapparna Public Enemy 

och L.L. Cool J. diskuterade rasism i sina låtar. De tog bland annat upp frågor som handlade 

om de icke-vitas situation i samhället. Detta fick en stor uppmärksamhet av många vita då 

man menade bland annat att musiken öppnade upp ögonen för människor, på så sätt skulle 

leda till en förändring. 
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Sernhede & Söderman (2011) 
21

 Keely, Jennifer (2001) 
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Problem, forskningsfråga, avgränsningar och förklaring av relevanta 

termer  

Problemområde 
I en forskningsrapport från Malmö Högskola har några forskare diskuterat hur viktig 

hiphoppedagogiken är för ungdomar som annars riskerar utanförskap. De menar att det ger 

dem möjligheten att upptäcka att kunskap är makt. Vidare menar de att Sverige bör, i likhet 

med USA, ta till vara de kulturella uttrycken hos invandrarungdomar där ungdomarna själva 

startar sina personliga bildningsresor på sina egna villkor. De belyser hur viktigt det är att 

möta ungdomarna där de är för att sedan öppna dörrar för dem. 
22

  

Då jag är intresserad av det informella lärandet som sker utanför det formella 

utbildningssystemet finner jag det intressant att undersöka vilka pedagogiska möjligheter det 

finns inom skapandet och utövandet av hiphopmusiken. Med det menar jag de läroprocesser 

som äger rum inom hiphopmusiken. Tanken är att lyfta fram de eventuella styrkor och 

möjligheter som ligger i det informella lärandet, representerat av ungdomarnas 

fritidsintressen.  

Övergripande forskningsfråga och frågeställningar 
Min forskningsfråga är: Vilka pedagogiska möjligheter existerar inom hiphopmusiken?  

Mot denna bakgrund skapades följande frågeställningar: 

a) På vilket sätt tillägnar sig ungdomarna kunskap genom musik?  

b) På vilket sätt kan hiphopmusiken påverka språkinlärningen/ordförrådet? 

c) På vilket sätt kan hiphopen motivera och stödja ungdomarna i skolarbetet? 

Avgränsningar 
I den här uppsatsen har jag enbart valt två hiphopverksamheter där jag intervjuat tre 

verksamhetsledare. Anledningen till att jag valde två verksamheter är inte för att se skillnader, 

utan för att bättre spegla verksamheternas arbete ur olika synvinklar där jag får ta del av 

personalens egna erfarenheter kring det lärandet ungdomarna tillägnar sig. Mina informanter 

deltar i hiphopverksamheten Stockholm. På grund av avstånd har jag inte haft möjligheten att 

intervjua ungdomar som deltar i hiphopverksamheten Malmö, dock samarbetar båda 

verksamheterna med varandra, därav anser jag att båda har en betydelse för min studie där får 

nyanserade svar. 

                                                           
22

 Johan A. Lundin & Johan Söderman 2012: http://www.sv.se/upload/82439/forskningsrapport%20UNITY.pdf  

http://www.sv.se/upload/82439/forskningsrapport%20UNITY.pdf
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Förklaring av termer 
I följande avsnitt presenteras förklaringar av relevanta termer som förekommer i intervjuerna i 

resultatavsnittet.  

Flow: Enligt mina informanter är flow när man rappar med flyt och rytm. 

Rap: Står för rytm och poesi i hiphopmusiken. 
23

 

Underground hiphop: Enligt min informant är underground hiphop musik som är okänt, det 

som inte visas i musikkanalerna.  

Allitteration: Kan även kallas för stavrim eller bokstavsrim. Med allitteration menas att det 

är flera ord i rad med samma klanger. 
24

  

Rimschema: Enligt mina informanter är rimschema där slutordet i varje rad ska rimma.  

Rimstruktur: Är enligt mina informanter ”hur man leker med orden”. Om man har en ”bra 

rimstruktur” har man ett bra ”flow”. 

Mixtape: Enligt den ena av mina informanter är en mixtape nästan som ett album fast gratis 

och kan innehålla alltifrån fyra till tjugo+ låtar.  
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Centrala begrepp och teoretisk ram 
Under denna rubrik kommer jag att presentera de centrala begrepp som har relevans för 

studien och som förekommer i uppsatsen.  Det är av yttersta vikt att förklara dessa begrepp, 

då de ligger till grund för och genomsyrar hela studien.  

Musik 
Ordet musik kommer från latinets ”musica” som i sin tur kommer från det grekiska 

”mousiké”. Förutom konsten (musiken) omfattar musiken för grekerna också språket, 

diktningen och dansen. Musiken var en viktig faktor i formandet av människan, framförallt 

för den pedagogiska verksamheten.
25

 Filosofen Platon framhäver musiken som en inledande 

fas till filosofin, som kan leda till den högsta formen av kunskap.
26

 I en dialog med Protagoras 

framhåller Platon att: 

Musiken kan förstärka de poetiska orden med melodi och harmoni, levandegöra dem och rista 

in deras innehåll i själen(…) 
27

 

Även den romerske musikteoretikern Boethius belyser musikens relation till kunskap. Han 

menar att musiken är ett pedagogiskt medel. Musik är inte endast en konst, utan det ger även 

praktisk kunskap. 
28

  

Musiken användes redan tidigt för att utbilda och fostra, framförallt inom kyrkan då musiken 

har varit en stor del av kyrkans liv. 
29

 I början användes den av munkar men sedan även i 

psalmer där syftet var att förmedla budskap. För de tidiga kyrkofäderna sågs psalmsången 

som ett pedagogiskt hjälpmedel. 
30

  

Musik som akademiskt ämne hade sin plats bland det man kallar för ”medeltidens sju 

konster”. Dessa omfattade förutom musik; grammatik, dialektik, retorik, arimetik, geometri 

och astronomi. Man menade att musiken är viktig och ansågs ge den högsta kunskapen. 
31

 

Under slutet av 1800 talet började man ifrågasätta musikens roll som ett pedagogiskt verktyg. 

Man hävdade att musiken varken hade en fostrande eller pedagogisk roll i människors liv. 

Man menade att man istället borde fokusera mer på det konstnärliga. Men under 1900 talet 

                                                           
25

 Oivind, Varkoy (1996) 
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fick musiken snabbt tillbaka sin ställning som ett pedagogiskt hjälpmedel. Skolorna började 

återigen använda musik som ett pedagogiskt verktyg för att bilda och fostra. 
32

 Psalmböcker 

var de vanligaste läromedlen i skolan under 1900talet. Musiken hade stor betydelse för både 

religionen och politiken. År 1962 kom den första läroplanen för grundskolorna i Sverige (Lgr 

62) och det var för första gången musikämnet legitimerades. Läroplanen syftade till att ge 

eleverna möjlighet att kunna uppfatta och njuta av de olika estetiska områdena, bland annat 

konst och musik, detta för att de skulle kunna frigöra deras uttrycksmöjligheter och vidare 

kunna få utlopp för fantasi och spontan skaparlust. Musikpedagogen Varkoy menar att syftet 

var att med musikens hjälp träna elevernas kritiska tänkande och fungera som ett verktyg för 

att bland annat fördjupa elevernas förståelse för kultur och traditioner. 
33

 

(…)Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt 

redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för 

gestaltning och förmedling av idéer och tankar (…) I dagens internationella ungdomskultur 

förenas musik och text, ofta i kombination med bild, till nya uttrycksformer som speglar och 

påverkar den växande individens livssyn. 
34

 

Gudmundsson menar att musiken främjar människors lärande då det framkallar olika känslor 

och sinnesstämningar hos människor. 
35

 Vare sig man är invandrare eller svensk så är musiken 

en fördel för att kunna lära sig det svenska språket. Även Uddholm belyser det pedagogiska i 

musiken, hon menar att det kan vara svårt för en del av flyktingar att börja i en svensk skola, 

men att musiken kan ses som ett verktyg som tillgodogör en bredare variation av klanger, 

rytmer och ljud, vilket hon menar är positivt för inlärningen då bland annat sjungandet gynnar 

tal- och läsförmågan.
36

 Även musikhandledaren och författaren Jederlund beskriver musikens 

kraft och menar att det stärker språkinlärningen hos människor. Han menar att musik är 

kommunikation och därför skapar musiken miljöer där språket utvecklas. Vidare menar han 

att musiken ger en ökad vilja och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 
37
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Lärande  
Det finns två huvudsakliga sätt att se på människans lärande. Enligt det ena synsättet är 

människan vid födseln som ett oskrivet blad som fylls med erfarenheter under livets gång. Det 

andra sättet att se på lärande är att det är något som redan är medfött. Pedagogen Roger Säljö 

finner brister i dessa synsätt. Istället tar han upp Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 

lärande enligt vilket alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang och i samspel 

med människor.
38

 Med det menas att lärandet inte endast förekommer i 

utbildningssammanhang, utan det existerar även utanför, i det vardagliga livet. Här är det 

viktigt att skilja på det som kallas formellt lärande respektive informellt lärande. Med det 

formella lärandet menas lärande som är målinriktat och planerat, det som sker i skolor och i 

andra utbildningssammanhang. Det informella däremot syftar på det lärande som sker utanför 

skolan, det lärandet som sker i vardagslivet. Lärandet är alltså inte något som endast 

förekommer inom skolans väggar som många kan tro, utan det förekommer även i många 

andra sammanhang, långt utanför klassrummets väggar.
39

 Det informella lärandet är något 

som sker till största delen spontant och omedvetet, då vi lär oss hela tiden trots att vi inte har 

någon avsikt att lära oss något. Det informella lärandet baseras på våra erfarenheter i vår 

vardag.
40

 Dock kan det informella lärandet också vara något medvetet. Men till skillnad från 

det formella lärandet så är det inte ett välplanerat lärande, utan det är ett lärande som är 

självstyrande där man själv kan påverka innehållet.
41

 I likhet med Säljö och det 

sociokulturella perspektivet kommer jag att behandla lärandet i min uppsats som en aspekt av 

all mänsklig verksamhet. Lärandet handlar i det här fallet om vad man tar med sig från olika 

sociala situationer och är inget som knutet till skolan.
42

 

Fornäs, Lindberg och Sernhede har presenterat en modell för att förstå musicerandets 

informella läroprocesser vilket de kallar ”kunskapsmässiga insikter”. De menar att man 

genom musicerandet får en del kunskaper, detta genom att intensivt lyssnande på musik och 

skrivande av musiktexter, vilket de menar ger kunskaper om världen med tanke på att 

låttexterna oftast behandlar filosofiska eller sociala problem. 
43
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Kunskapsinlärning och motivation 
Pedagogen John Dewey menar att kunskap måste ha en verklighetsanknytning och att det som 

står i böcker är ”död kunskap”. Det viktiga är att kunskapen sätts i ett sammanhang, detta för 

att få läsaren att inspireras till att söka vidare efter information. Dewey står för kritiskt 

tänkande istället för memorering. Han menar även att det är viktigt att man lär sig saker som 

man själv anser vara viktiga. Pedagogernas uppgift är att stimulera, skapa intresse och ge 

eleverna chansen att själva vara aktiva i sitt lärande. På så sätt menar han leder det till att 

eleverna blir motiverade. Han menar vidare att lärandet bör vara kontextbundet, men det 

måste enligt honom anpassa sig efter de förhållanden och situationer som individen befinner 

sig i.
44

 I likhet med Dewey var Paulo Freire professor i pedagogik. Freire var en av grundarna 

av den frigörande pedagogiken. Han var kritisk mot den skolundervisning som bestod av 

envägskommunikation och en bestämd människosyn, det han kallar för ”bankundervisning”, 

vilket är en metafor som används av Freire som för att eleverna ses som tomma bankkonton 

som förblir öppna för insättningar av lärarna. Han ansåg att denna typ av undervisning var 

förtryckande. Freires pedagogik gick istället ut på dialog och diskussion vilket han menade 

var en viktig del av undervisningen. Genom dialog och diskussion kan eleven bli en medveten 

människa och kritiskt reflektera. Han menar att det är viktigt att utgå från 

elevens/medborgarens livsvärld, där man lyssnar och för en dialog med dem om deras 

problem, möjligheter eller drömmar. Man ska även ge de utrymmen till att reflektera och hitta 

egna svar. 
45

 

Både Dewey och Freire syftar till att sätta eleven i centrum. Dewey menar att lärandet bör 

vara kontextbundet och att man bör ta hänsyn till dem förhållanden som finns medan Freire 

tar upp betydelsen av att låta eleven tänka fritt där möjlighet till kritiskt tänkande ges. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Dewey, John (2009) 
45

 Freire, Paulo (1974) 



16 
 

Tidigare forskning 

Forskning om hiphop förekommer oftast i USA, eftersom hiphopen ursprungligen kommer 

därifrån. En del av denna forskning rör hiphopen i relation till lärande och utbildning.  

Inom forskning som har genomförts i USA har man bland annat kommit fram till att hiphop är 

ett utmärkt sätt för att motivera ungdomar till lärande. En av dem som hävdar det är den 

engelske musikern och författaren David Toop som skrivit boken Rap attack, no 3: African 

rap to global hiphop (2000). I boken berättar han bland annat om hiphop som 

motivationsverktyg som använts på skolor i New York. Ett exempel som han tar upp är 

diskjockeyn Gary Byrd som arbetade med flera projekt i skolor på missgynnade områden 

runtom New York under 70-talet. Han använde hiphop som ett pedagogiskt verktyg för att 

motivera eleverna i dessa områden. Byrd menar att han försökte lista ut ett sätt att förbättra 

elevernas läsningsnivå och kom på att han kunde använda hiphop som ett pedagogiskt verktyg 

för att visa ungdomarna att man behöver kunskaper och färdigheter för att kunna skriva en låt 

och framföra den. På så sätt kunde han öka elevernas intresse för läsning, vilket han sedan 

lyckades med. 
46

  

Pedagogen Dr. Christopher Emdin som är professor vid Columbia universitet har med 

inspiration från författaren Sam Seidel (se citat) gett hopp om att ändra lärarnas bemötande av 

minoritetsstudenter i New Yorks skolor. 
47

Emdin har bland annat gjort ett pilotprojekt där 

lärare använder hiphop för undervisning i tio offentliga skolor i New York. Han menar att 

hiphop är effektivare än den traditionella undervisningen där lärare står framför klasser och 

levererar information för att sedan betygsätta elevernas förmåga att upprepa den på tester. 

Han hävdar att det är viktigt att använda studenternas intressen för att engagera dem i 

skolarbetet.  Rapparen GZA berättar själv i boken om sina egna skolupplevelser och menar att 

han ogillade skolan, men att hiphop blev hans sätt att visa upp kunskaper. Han rappar om 

vetenskap för att få unga att bli intresserade av astrofysik. Med det vill han locka 

afroamerikanska och latinamerikanska studenter till vetenskaper, där de är starkt 

underrepresenterade. 
48

 

Through hip hop, kids learn ways to count, sequence computer and to do the most involved 

tasks. Because we learn when we´re interesting in learning. If you can find a way to get 
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somebody interested enough to learn how to learn, then you are able to appreciate things. So 

why are not more people creating schools that understand and value this? 
49

 

Inom svensk forskning är emellertid studier inom hiphop väldigt begränsade. När jag söker i 

sökmotorn Google hittar jag för det mesta endast tidningsartiklar och diskussioner kring 

ämnet. Men jag lyckades hitta två viktiga hiphop forskare som berör ämnet ur ett pedagogiskt 

perspektiv. En av dem är sociologen och pedagogen Johan Söderman som disputerade år 2007 

med Sveriges första doktorsavhandling om hiphopmusiker: Rap(p) i käften. Hiphopmusikens 

konstnärliga och pedagogiska strategier. Söderman är intresserad av hiphopens relation till 

lärandet, där han genom sin forskning hittat flera beröringspunkter mellan dessa två. Han 

menar bland annat att hiphopen är en del av ett livslångt lärande och belyser hiphopen som en 

folkbildningsrörelse för ungdomar, där han beskriver det informella lärandet som de tillägnar 

sig. Med det vill han lyfta upp hiphopen på folkbildningsagendan. Johan Söderman har även 

gjort en annan pedagogisk forskning om hiphop med titeln: Kunskap genom rap – hiphop som 

hantverk, pedagogik och aktivism (2008). Här har han bland annat intervjuat två rappare som 

använder hiphop som ett pedagogiskt och politiskt verktyg i sina respektive verksamheter. 

Rapparen och pedagogen Behrang Miri som är en av Södermans informanter menar att syftet 

med hiphopverksamheten är att man genom hiphop ska kunna ge ungdomarna möjligheten att 

genom musiken kunna öka de språkliga kunskaperna och öppna deras ögon för skolan. 

Behrang använder hiphop i sin verksamhet för att hjälpa ungdomarna att klara sig i skolan och 

menar att hiphop kan ses som ett pedagogiskt verktyg som hjälper ungdomarna med språket. 

Nabila som också är en av Södermans informanter använder hiphopen ur ett mer politiskt 

perspektiv. Hon menar att skrivadet av hiphop går till på samma sätt som journalistiskt arbete. 

50
  

Samhälls- och kulturforskaren Ove Sernhede är en av dem få som också har forskat kring 

hiphop i Sverige. Han har bland annat skrivit boken Alienation is my Nation. Hiphop och 

unga mäns utanförskap i det nya Sverige (2002). I sin forskning har Sernhede bland annat 

genom etnografisk studie under två år följt ungdomar i Angered, en förort till Göteborg. 

Genom intervjuer och deltagande observation har han bland annat kommit fram till att 

hiphopkulturen växer bland ungdomarna i förorten. Han menar att hiphopmusiken ger oss en 

inblick i ungdomarnas vardag, om de sociala och kulturella villkor som majoriteten av dessa 
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ungdomar lever och kämpar med. De flesta av Sernhedes informanter är 

”invandrarungdomar”, vilket han menar präglar både musiken och uttrycksformen. Många av 

de intervjuade känner sig inte delaktiga eller önskvärda i det svenska samhället, de använder 

sig av hiphop för att ge uttryck åt sin situation. 
51

 Ungdomarna känner samhörighet med 

hiphopmusikens beskrivningar av verkligheten, och de kan genom musiken och texterna 

hämta styrka och på så vis kunna visa motstånd mot förtryck och diskriminering. Genom 

hiphopen kan ungdomarna uttrycka sig och skapa en berättelse om sin plats i samhället. 
52

 

Ove Sernhede och Johan Söderman har vidare skrivit en bok tillsammans, där de lyfter 

hiphopen som folkbildning och social mobilisering. De diskuterar även hiphopens 

läroprocesser där de lyfter fram betydelsen av det informella lärandet inom hiphopkulturen. 

Sernhede och Söderman menar att hiphopen är ett politiskt verktyg, då musiken oftast är 

politiskt laddad. De belyser även hiphopen som en folkbildning och menar att det är ett sätt att 

starta läroprocesser för ungdomarna, framförallt för dem som är skoltrötta och saknar 

motivation till skolarbete. 
53

  

Fornäs, Lindberg och Sernhede har tillsammans skrivit en bok där de har studerat 

rockmusicerandet. De tar upp betydelsen av de informella läroprocesser som sker inom dem 

estetiska ämnena och hur det kan leda till intresse för till exempel skolan. De menar att 

skapandet av musiken hänger ihop med lärandet. De har bland annat kommit fram till att 

lärande inte endast är bundet till institutioner som till exempel skolan. Enligt dem finns det 

olika typer av läroprocesser inom musicerandet som till skillnad från lärandet i skolan är mer 

”öppna, frivilliga och spontana”. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Toop tar upp betydelsen av att använda hiphop som ett motivationsprojekt för att motivera 

ungdomar att lära sig och satsa på skolan. Christopher Emdin kritiserar den traditionella 

undervisningen och menar att man bör utgå från studenternas externa intressen för att 

engagera de för skolarbete. Södermans forskning berör lärandet och folkbildningen. Han 

menar att lärandet inte är något som är begränsat till skolan, då han bland annat tar upp de 

informella läroprocesser som uppstår inom hiphopkulturen. Sernhede lyfter fram betydelsen 

av ungdomarnas intressen och menar att det är viktigt att lyfta fram dessa och på så sätt skapa 

en plats för kreativt skapande.  Fornäs, Lindberg och Sernhede lyfter upp de läroprocesser 

som sker inom rockmusicerandet, dock nämner de att dessa läroprocesser även går att finna i 

ungdomsgrupper som ägnar sig åt andra typer av aktiviteter. Samtliga av de tidigare 

forskningsprojekten har tagit upp vikten av att lärandet inte bör vara något som är knutet till 

skola och institutioner.  

 

Valet av dessa tidigare forskningsprojekt som jag här redovisat sammanhänger med att jag 

anser att de är mest besläktade med min studie och att de tangerar mitt syfte och 

frågeställningar. Med tanke på att jag vill undersöka de eventuella styrkor som finns i det 

informella lärandet och ungdomarnas intresse av det anser jag att dessa tidigare 

forskningsprojekt har relevans för min uppsats. Samtliga författare har tagit upp vikten av att 

lärandet inte bör vara något som är knutet till skola och institutioner samt att det är viktigt att 

utgå från ungdomarnas intressen för att sedan öppna upp deras intresse för skolan. De har 

även en stor relevans för min uppsats med tanke på den pedagogiska och didaktiska 

inriktningen vilket jag haft stor nytta av i min analys av insamlade data.  
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Metod 
Med metod menas ”väg till målet”. Det handlar om hur man på bästa sätt ska gå tillväga för 

att besvara studiens forskningsfråga. I denna studie har jag utgått ifrån en kvalitativ metod då 

syftet med denna studie är att lyfta fram det informella lärandet och vilka pedagogiska 

möjligheter som uppstår inom hiphopmusiken. Detta anser jag med svårighet kunna uppnås 

med hjälp av kvantitativ metod, och därför föll valet på den kvalitativa metoden. Jag har 

utgått från en kvalitativ intervjuundersökning. Med kvalitativa intervjuer ges möjlighet att 

med hjälp av intervjupersonen skapa en aktiv process där intervjuaren och den intervjuades 

relation medför kunskap. 
54

 Som forskare ska man genom den kvalitativa intervjun kunna 

sätta sig in i intervjupersonens upplevelsevärd mot bakgrund av den intervjuades erfarenheter, 

beskrivningar, ord, kunskaper och tankar som därefter med hjälp av tolkning och analys 

utveckla betydelsen av dem. Trots att man som forskare undersöker valda teman, så 

analyserar man även hur dessa teman sammanhänger och skapar ett helhetsperspektiv. 
55

 

Valet av den kvalitativa metoden föll sig ganska naturligt med tanke på att den kvantitativa 

inte skulle ge mig möjligheten att få tillgång till de intervjuades subjektiva upplevelser av de 

läroprocesser som uppstår genom skapandet och utövandet av hiphopmusik. Jag vill med 

denna metod få en djupare förståelse av mina informanters kontext, vilket är lättast att uppnå 

genom intervjuer. Detta är något jag i svårligen skulle kunna uppnå med svarsalternativen i 

enkätundersökningar, där jag inte kommer att ha möjlighet att fånga upp sådant som 

respondenter oftast inte skriver ner vid enkätundersökningar. Kvale menar att den kvalitativa 

metoden handlar om att förstå ämnen från den levda världen utifrån den intervjuades egna 

perspektiv, vilket jag strävade efter. 
56

 

Jag har använt mig av ”halvstrukturerade intervjuer”, där jag har pendlat mellan en 

professionell intervju och ett ”vardagsamtal” som varken har varit ett öppet vardagssamtal 

eller ett slutet frågeformulär. 
57

 Detta för att ha möjligheten till öppenhet och utrymme för 

improvisation. Det finns olika sätt att gå tillväga i genomförandet av intervjuer. Jag använde 

mig både utav direkta muntliga intervjuer och en kortare e-post intervju.  

                                                           
54

 Kvale & Brinkmann (2009) 
55

 Ibid 
56

 Ibid 
57

 Ibid 



21 
 

Hermeneutik 
Hermeneutiken är den äldsta formen av kvalitativ bearbetning som står för tolkningslära eller 

förståelselära. 
58

  Hermeneutik är en forskningsansats som har tolkning som mål. Med 

hermeneutik menas att man genom tolkning ”försöker förstå mänskliga erfarenheter och 

människors situationer”. 
59

  Syftet med hermeneutik är att tolka texter, intervjuer, 

observation, samtal eller tidigare teorier. Med det vill man även förstå och tolka innebörder 

och mening i bland annat texter, upplevelser, handlingar och symboler. 
60

 

Då jag tolkar ungdomarnas intervjuer anser jag att den hermeneutiska ansatsen är bäst lämpad 

som analysmetod för min uppsats. Med hjälp av den vill jag söka vilka pedagogiska 

möjligheter det finns inom hiphopmusiken, detta genom att tolka och analysera mina 

informanters utsagor.  

Inom hermeneutiken menar man att det inte finns några absoluta sanningar, detta stämmer 

överens med min uppfattning där jag inte heller söker efter den absoluta sanningen. 
61

 Mitt 

syfte är mer att åskådliggöra de läroprocesser som uppstår inom hiphopmusiken och 

undersöka de möjligheter som finns inom det informella lärandet.  

Urval och tillvägagångsätt 

Studiens intervjuer är genomförda med sammanlagt tio intervjupersoner, sex ungdomar i 

åldrarna 16-18 år, tre hiphopverksamhetsledare och en forskare inom hiphoppedagogiken. 

Anledningen till detta var att jag intresserade mig för att ta del av tre olika perspektiv, dels 

ungdomarnas eget, dels hiphopverksamhetsledarnas och forskarens egna erfarenheter.  

Jag kontaktade hiphopverksamheten i Malmö via mejl där studiens syfte presenterades. 

Vidare fick jag kontakt med en person som arbetar i Malmö hiphopverksamheten men som 

bor halvtid i Stockholm. En kurskamrat gav mig tips om en hiphopverksamhet i Stockholm 

som bor på samma område som hiphopverksamheten ligger i. Hon har också hjälpt mig med 

att kontakta informanter och även två av personalen, varav hon känner en utav dem. Vidare 

har jag använt mig utav det så kallade ”snöbollsurvalet”. Det innebär att man tar hjälp av en 

informant för att vidare få kontakt med andra informanter och på så sätt har bollen rullat 

vidare. Inom ramen för det fick mina informanter även informationsbrev (se bilaga), där jag  
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presenterat syftet med min uppsats, som de även vidare gav till de personer de kunde tänka sig 

ställa upp på en intervju.  

Utöver ungdomarna och personalen valde jag att intervjua en mer etablerad person inom 

hiphop, närmare bestämt Johan Söderman som själv har forskat kring hiphop pedagogiken. 

Det gick till så att jag kontaktade honom via mejl, där jag presenterade studiens syfte vilket 

han fann vara intressant och därmed ställde han upp med en intervju via e-post, detta med 

tanke på att han inte bor i Stockholm.  

Samtliga informanter fick information om studiens syfte i förväg, både i informationsbrevet 

och muntligt. Jag berättade bland annat om vad intervjun skulle handla om, att det skulle 

finnas absolut anonymitet samt att jag skulle använda mig av bandspelare men att jag kunde 

avstå från det ifall de kände obehag.  

Samtliga informanter har fiktiva namn förutom två då en av de gärna ville ha med sitt namn i 

uppsatsen och Söderman för att han samtyckt till att hans namn fick nämnas i uppsatsen. 

Detta medför till att studien kännetecknas av ”semianonymitet”. Jag har även av integritet och 

konfidensskäl valt att inte sätta ut namn på varken hiphopverksamheterna eller den undersökta 

förorten. Förorterna kommer att presenteras som ”Rapp-dalen” och ”Rapp-höjden”, och 

hiphopverksamheterna kommer att presenteras som ”hiphopverksamhet i Stockholm” och 

”hiphopverksamhet i Malmö”, detta för att bevara konfidentialitet i studien.   

Intervjuer 

Som nämnts var intervjuerna med ungdomarna och personalen halvstrukturerade, där jag även 

använde mig utav en intervjuguide (se bilaga). Fördelen med en intervjuguide är att det 

minskar risken att man som forskare för mycket styr i samtalen. 
62

  Istället fungerade 

intervjuguiden som en mall som jag utgick ifrån, vilket gav mig struktur och en översikt över 

det jag ville få reda på. Intervjuguiden följdes dock inte slaviskt. Det finns olika sätt att gå 

tillväga i genomförandet av intervjuer. Jag använde mig både utav direkta muntliga intervjuer 

och en kortare e-post intervju. Meningen var att jag skulle utföra direkta muntliga intervjuer 

med samtliga informanter, men på grund av avstånd kom vi överens om att utföra intervjun 

via e-post, där jag skickade ut frågor till den utvalda.  
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E-post intervju 
Det finns både för- och nackdelar med en e-post intervju. Fördelen är att den intervjuade får 

frågorna i förväg, vilket skapar en större möjlighet för reflektion över intervjufrågorna. 

Intervjupersonen kan även gå tillbaka om han/hon i efterhand kommer på att något ytterligare, 

vilket leder till att svaren blir mer genomtänkta. Nackdelen är dock att man förlorar en viss 

spontanitet och att man har mindre möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång, 

vilket man annars kan göra via en muntlig intervju.  

Bearbetning av data 
Jag har transkriberat samtliga intervjuer där informanternas naturliga språk har bevarats. Jag 

har dock inte tagit med skratt, störmoment eller liknande som uppstått under intervjuerna då 

jag anser att det inte påverkar innebörden. Syftet är snarare att koncentrera mig på själva 

innehållet. Jag har vid transkriberingen satt dit punkter och kommatecken när jag själv känt att 

det har passat. Tre punkter i rad innebär en liten paus, störning eller dylikt.  

Analys 
Det transkriberade materialet har kategoriserats under tre olika teman. Som nämnts använde 

jag mig utav ett hermeneutisk förhållningsätt. Det gick till så att jag först skrev ut 

intervjuerna, klippte alla intervjusvar för sig och läste dem ett antal gånger och prövade dem 

mot varandra för att sedan kategorisera dem efter liknande teman. På så sätt försökte jag få ut 

en helhetsförståelse av materialet.  

Validitet  
Det är viktigt att man både inom kvantitativ och kvalitativ metod försöker uppnå en hög 

validitet. Det handlar om att man mäter det man avser att mäta.  

Validiteten i denna uppsats bedömer jag vara god.  Jag har vänt mig till personer som själva 

utövar och skapar hiphopmusik, personal som jobbar i hiphopverksamheter samt forskare 

inom hiphop.  Intervjuguiden (som även har kontrollerats av lärare och kurskamrater) 

tillsammans med de kompletterande följdfrågorna gör att intervjuerna mäter det som avses att 

mätas. Vidare har jag delat ut informationsbrev med en presentation av studien och dess syfte 

till samtliga informanter, detta för att tydliggöra vad som ska undersökas. På så sätt hade mina 

informanter fått tydlig information om uppsatsens syfte, detta gjorde att de var mentalt 

förberedda. Intervjusvaren från informanterna gav en samstämmig bild. Med detta innebär att 

mina informanter hade uppfattat mina frågor lika. I detta avseende anser jag att min validitet 

är god.   
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Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om undersökningen har utförts på ett tillförlitligt sätt och om mätningarna 

har gått rätt till.
 63

  

En positiv sak med kvalitativa intervjuer är att respondenten har kunnat ställa frågor om 

denne inte förstått frågan, jag har även kunnat ställa frågor för att försäkra mig om att jag har 

förstått vad respondenten menat. Med tanke på att intervjuerna har spelats in har jag haft 

möjligheten att lyssna på det inspelade materialet ett antal gånger för att försäkra mig att det 

som har sagts har uppfattats rätt. Men med eftertankens klokhet hade jag kunnat låta 

respondenten läsa igenom intervjusvaren för att bekräfta att deras ord är korrekt givna vilket 

hade kunnat stärka reliabiliteten ytterligare. Dock försäkrade jag mig om att jag förstått svaren 

korrekt genom att bland annat ställa följdfrågor.  

Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet menas att resultaten från studien kan stämma överens på fler än de som 

deltagit i min studie. 
64

 Jag anser att min studie till viss del kan generaliseras med hänvisning 

till tidigare forskning.  

Etiska överväganden 
Det är viktigt att man ska vara försiktig med att forska om människors privata liv för att sedan 

presentera det offentligt. Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som gäller 

det så kallade individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att man inte ska kränka, 

förödmjuka eller överhuvudtaget utsätta undersökningspersonerna för fysisk eller psykisk 

skada. Därav är det viktigt att man utgår från Vetenskapsrådets individskyddskrav. 
65

 

Inför varje intervju informerade jag mina intervjupersoner om de forskningsetiska principerna 

vilket jag kommer att presentera i kommande avsnitt.  

Inom individskyddskraven finns det fyra huvudkrav. Den första är informationskravet, det är 

viktigt att man som forskare informerar deltagarna om studiens syfte. Jag har varit noga med 

att informera om mitt syfte, och jag har även delat ut informationsbrev till deltagarna i förväg 

så att de får en mer noggrann information och att de kunde läsa det i lugn och ro och därefter 

höra av sig till mig vid intresse. Jag har även informerat mina informanter om att de kan få 

tillgång till det färdiga resultatet via e-post utskick vilket även står i informationsbrevet. 
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Andra kravet är samtyckeskravet där jag har informerat deltagarna om att intervjun är helt 

frivillig och att de närsomhelst kan avbryta intervjun, ångra sig eller hoppa över en fråga om 

de känner för att de inte vill svara. Jag har även informerat dem om att de kommer att vara 

anonyma och att de inte kommer att kunna identifieras i någon del av uppsatsen. Som nämnts 

är samtliga av mina informanter anonyma, förutom två. Jag har vidare berättat för mina 

informanter att en bandspelare kommer att finnas med, dock med deras tillåtelse. Jag har varit 

noggrann med mina intervjufrågor så att de inte på något sätt ska kränka eller leda till obehag 

för mina informanter. Det tredje kravet är konfideskravet, vilket innebär att varken plats eller 

deltagarna får nämnas vid namn. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att den 

information jag får endast är ämnad för studies syfte och ingenting annat. Jag har även 

meddelat mina informanter att inspelningarna från bandspelaren kommer att raderas så fort 

jag har transkriberat materialet, och att datainsamlingen kommer att raderas så fort jag är klar 

med min studie, samt att inga obehöriga kan ta del av dem. På så sätt har jag skapat en 

tillitsfull atmosfär mellan mig och mina informanter. Det är viktigt att förmedla de etiska 

riktlinjerna innan man påbörjar en intervju. 
66

 

En av mina informanter fick avbryta efter en stund då han skulle på ett ärende, dock fick jag 

med hans samtycke använda materialet jag hunnit spela in.  

Metoddiskussion 
Mitt val av att genomföra kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk tolkning, anser jag har 

passat väl i förhållande till mitt syfte. I början sammanställde jag intervjuerna där jag 

illustrerade med intervjucitat, dock ändrade jag detta i efterhand i och med att jag tyckte att 

det blev för rörigt och att jag inte kunde få med så många citat från intervjuerna som jag ville. 

Detta resulterade sig i att jag istället valde att separera resultatdelen och analysdelen där jag i 

min resultatdel illustrera med citat för att skildra intervjupersonernas erfarenheter. Detta kan 

eventuellt påverka läsbarheten, men jag ser ändå värdet att läsaren med hjälp av citaten kan få 

en bild av mina informanters kontext. Jag har även resonterat kring min intervjuteknik, då jag 

med eftertankens klokhet insett att jag kunde ha utvecklat och ställt följdfrågor till vissa svar 

jag fått. 
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Resultat 
Här följer en presentation av resultatet baserat på tio intervjuer som gjorts (sex ungdomar, en 

forskare och tre av personalen i hiphopverksamheterna i Stockholm respektive Malmö). 

Frågor som jag sökt svar på är på vilket sätt ungdomarna tillägnar sig kunskap genom musik, 

på vilket sätt hiphopmusiken påverkar språkinlärningen/ordförrådet och på vilket sätt 

hiphopen kan motivera och stödja ungdomarna i skolarbetet.  

Det finns en uppdelning av uppsatsens resultat. Jag vill bland annat veta vad 

hiphopverksamhetsledarna själva framhåller om deras respektive hiphopverksamheter. Utifrån 

resultatet av intervjuerna med de tre verksamhetsledarna har jag sammanställt intervjuerna för 

att sedan föra en analys kring det. Sedan tar jag fasta på resultat från intervjuer från 

ungdomarna själva för att sedan föra en analys kring det, jag kommer även att illustrera med 

citat från intervjuerna med personal och forskare. Slutligen sammanfattar jag uppsatsens 

resultat. 

I kommande avsnitt kommer jag att presentera de två verksamheterna som arbetar med hiphop 

– i Stockholm och Malmö. Jag har sammanfattat intervjuerna i en löpande text så att man får 

en kort uppfattning om respektive verksamhet. Vidare kommer jag att koppla dem till Paulo 

Freires och John Deweys tankegångar.  

Hiphopverksamhet i Stockholm 

Anledningen till att man startade hiphopverksamheten var att det fanns många ungdomar i 

förorten ”rapp-dalen” som sysslar med musik. Man ansåg därför att det fanns ett behov för att 

samla alla musikintresserade och skapa en mötesplats för ungdomarna där de kan utvecklas. 

Verksamhetsledarna menar även att det fanns ett stort behov för ungdomarna att känna 

samhörighet och känslor av gemenskap i ”rapp-dalen” som är ett av Stockholms mest utsatta 

områden. Genom hiphopverksamheten vill man få ungdomar att sysselsätta sig med något 

som de finner vara intressant, detta för att bland annat minska ungdomsbrottsligheten och 

användandet av droger. Genom hiphopverksamheten erbjuds ungdomarna en plats för kreativt 

skapande. Ungdomarna i hiphopverksamheten får stå i centrum. Det gör att de känner sig 

betydelsefulla, och på så sätt blir de motiverade att göra det de älskar att göra. Det ger dem 

möjligheter att utvecklas och hiphopverksamheten blir en plats där ungdomar kan förverkliga 

sina drömmar.  

Hiphopverksamhetsledarna menar att ungdomar har ett politiskt innehåll i det de gör: ”Vi ger 

dem papper och penna och de bidrar själva med sitt engagemang (…)Vi har resurserna och 
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tillbehören och de har idéerna och skaparförmågan”. I hiphopverksamheten används 

musiken för att lära ut. Man erbjuder ungdomarna möjligheten att skapa egen hiphopmusik 

med hjälp av varandra och med handledning av personal.   

I hiphopverksamheten finns det en studio där man kan spela in egen musik och skriva egna 

hiphoplåtar. Ungdomarna brukar hjälpas åt med musikskapandet.  

Målet med hiphopverksamheten är att samla både invandrarungdomar, men även 

svenskfödda. Man vill få ungdomar att skapa ett intresse för skolan, de har bland annat ett mål 

att komma in i skolans värld. ”Tänk om man kunde få in en ungdomsinriktad verksamhet på 

skolschemat?” 

 

Hiphopverksamhet i Malmö 
Hiphopen har världen över varit ett sätt att beskriva orättvisor. Hiphopen har gett människor 

en vilja till samhällspåverkan och engagemang i utsatta områden, och det är det som är basen i 

hiphopverksamheten i Malmö. Man vill ge ungdomarna möjlighet att aktivt delta i och 

förändra sin omgivning. Man vill även få dem att bli aktiva i samhällsdebatten. 

Verksamhetsledaren menar att man vill få ungdomarna att höras och synas; det är även viktigt 

att man ger dem chansen att kunna konstruktivt ventilera sina tankar och känslor. 

Verksamheten utgår från frigörande pedagogik. Den bygger alltså på ungdomarnas idéer och 

kreativitet. Man vill även få ungdomar att bli aktiva i demokratiska processer, framförallt de 

ungdomar som kommer från socialt utsatta områden, och man vill ge dem möjligheten att 

synas och höras. Syftet är att man vill främja integrationen och delaktighet hos ungdomar 

vilket senare minskar destruktiviteten mot sig själva och i samhället.  Man vill ge ungdomarna 

möjligheten till att själva finna sin personliga motivation och styrka. Syftet är att ungdomarna 

ska få stå i centrum, man vill lära dem att kunna kritiskt iaktta, reflektera och uttrycka sig på 

ett konstruktivt sätt vilket de tillämpar genom att skriva hiphoptexter och spelar sin musik. I 

hiphopverksamheten använder man hiphop för att öka de språkliga kunskaperna bland 

ungdomar som bor i förorter.  

Majoriteten av ungdomarna är 13-20 år gamla. Målgruppen är ungdomar som lever i ett 

utanförskap, därför ligger fokus på just förortsområdena.  
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Hiphop som kunskapsform/inhämtning 
I denna del av resultatredovisningen tar jag fasta på intervjuer med ungdomarna själva när det 

gäller hiphopens betydelse för kunskapsinhämtning och redovisar deras svar illustrerade med 

intervjucitat.  

Samtliga av mina informanter tar upp betydelsen av kunskap inom hiphop. Man kan på så vis 

tolka deras utsagor så att hiphop fungerar som ett verktyg för kunskapsinhämtande där 

ungdomarna tillägnar sig och skaffar sig kunskaper genom skapandet och utövandet av 

hiphopmusiken. När jag frågar Kenneth om han tror att han lär sig något genom hiphop som 

han kan använda i andra sammanhang, svarar han: 

Kenneth:  

Jo mycket, till exempel jag har lärt mig nyligen om Nibiru och Guden Annunaki. 

Intervjuaren:  

I vilket sammanhang har du lärt dig det? Har det haft något med hiphop, dina låtar eller 

texter att göra? 

Kenneth:  

Jag lärde mig det efter att jag hade hört om det i hans låt Nibiru… jag lärde mig det därför 

att jag tycker om astrologi och mytologi… jag har funderat på använda… berätta om dom i 

mitt mixtape men jag är inte helt säkert om jag ska. 

Utifrån Kenneths svar kan man tydligt se hur han tar till sig kunskap genom en hiphoplåt. Han 

menar att han nyligen lärt sig om Nibiru och guden Annunaki efter att han har hört det i en 

hiphoplåt. Andra av mina informanter uttrycker även lärandet av politiken: 

Elias:  

(…) Sen får man mycket om politik och så… alltså de flesta låtar man lyssnar på då... sen inte 

bara svensk politik utan även politiken i USA och så... man lär sig typ hur det fungerar och 

allt sen det väcker nya tankar… alltså saker som man inte ens annars tänker på… jag lärde 

mig typ… alltså jag blev intresserad när jag lyssnade på låten tystas ner av Malcolm och 

Nimo och dem typ de sjunger om SD och så. 

Intervjuaren:  

Vad handlar låten om?  
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Elias:  

Alltså det handlar om svensk politik och Sverigedemokraterna och att dom är som ett gäng 

rasister.  

Jonathan resonerar också kring betydelsen av politik och den kunskapsinhämtning han 

tillägnar sig genom att lyssna på hiphopmusik: 

Jonathan: 

 Jag lyssnar mycket på underground hiphop också men också andra svenska hiphoplåtar för 

det är … äkta och de tar upp mycket politiska frågor och så man lär sig då om politik för jag 

brukar aldrig läsa tidningar eller nyheter och så… alltså inte aldrig men det händer inte ofta 

… så man får inspirations därifrån … men vi får alltså de pratar mycket om sånt i Rapp-

dalen och ibland det är viktigt att veta sånt … alltså det beror på vad man vill skriva om. 

Intervjuaren:  

Är det något speciellt du har lärt dig på sistone? 

Jonathan:  

Kan inte komma på något nu … eller jo förresten sist lärde vi oss om Martin Luther King för 

rapparen Willami har del av hans tal … som vi lyssnade … i sin låt så jag ville läsa mer om 

det tyckte det var intressant.  

Till skillnad från Jonathan som lyssnar på hiphopmusik för att lära sig därifrån, så brukar 

Jocke använda sig av nyheter eller liknande för att kunna använda sig utav dem i sina texter.  

Jocke: 

(…) Jag vill också lära mig mer… mest för musikens skull men också för min skull…så man 

blir insatt liksom. 

Intervjuaren:  

Vad vill du lära dig? Du säger för musikens skull, vad menar du då? 

Jocke:  

Alltså om allt möjligt … typ för att få inspiration till att skriva … det brukar vi få tips att göra 

… men då är jag mest … då tittar jag på debatter och typ nyheter om det är något som är 

intressant … och då blir man typ arg och skriver som ett svar på det man har läst eller så.  
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När jag ställer frågan om vad hiphop sänder ut för budskap så nämner alla mina informanter 

om bland annat det politiska budskapen i hiphoptexterna/musiken. De menar att 

hiphopmusiken handlar om orättvisa, förorter, livet mm.  

Danne:  

(…) De pratar… eller ja… sjunger… saker som händer i världen. Det gör att man lär sig så.  

Jakob:  

Det finns de låtar man sjunger mycket om orättvisa och politiska frågor och sånt. Rapparna 

sjunger mycket om sina egna upplevelser om förorter och det de har varit … gått igenom… så 

man skulle nästan kunna säga att hiphop är en berättelse som man sjunger.  

Elias:  

Alltså som jag sa det är mycket politik också typ… det finns en rappare… han gjorde en låt 

där han rappade om Göran Persson och typ vad han borde göra och inte göra och vad han 

ska se efter och så och som jag sa låten av Malcom och dom… dom rappar om SD och sånt.  

Utifrån mina informanters utsagor kan man se vikten av politik och som Danne uttryckte 

”saker som faktiskt händer i världen” det vill säga världsnyheter som förmedlas inom 

hiphopmusiken. På så sätt kan man utläsa att samtliga av mina informanter skaffar sig 

kunskaper inom politik och i Kenneths fall inom astrologi och mytologi genom hiphopen som 

innehåller mycket politiska budskap och övrig kunskap som de fångar upp till bland annat 

sina texter.  

 

Även Jonathan brukar ”googla” upp det han inte förstår för att finna inspiration till att skriva 

en rapplåt.  

Jonathan:  

(…) Jag brukar också googla de saker som typ jag inte förstår och så… man lär ju sig 

mycket… jag får ju inspiration från andra rappare och så typ vad de rappar om och jag söker 

vidare och får inspiration från andra ställen också… när man skriver en rapplåt alltså.  

När jag frågar en av mina informanter om det han gör i hiphopverksamheten liknar något det 

han gör i skolan, svarar han. 
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Kenneth:  

Nej jag lär mig det jag vill lära mig… jag läser det jag vill läsa… i skolan är man tvungen att 

göra som läraren säger. 

Utifrån mina informanters utsagor går det att utläsa att mina informanter skaffar sig kunskaper 

tack vare hiphopen. Detta bekräftas även hos hiphopverksamheten i Stockholm där man bland 

annat har olika klassrum där ungdomarna lär sig många saker om till exempel styrelser, musik 

och folkbildning. De får även erfarenhet av bland annat politikers uttalanden. Mina 

informanter belyser även att de lär sig det de vill lära sig. Till skillnad från undervisningen i 

skolan som har formella regler blir hiphopverksamheten en del av deras ”fria lärande”, där 

kunskap inhämtas på frivillig grund. Utifrån mina informanters utsagor går det också att 

utläsa att det inte endast handlar om att ungdomar tillägnar sig kunskap inom olika områden 

via hiphopen, utan det går att utläsa att hiphopmusiken även ger dem möjligheten till att utöka 

sitt ordförråd.   

Hiphop – motiverande effekt och en väg till språkutveckling 
I denna del av resultatredovisningen kommer jag att redovisa resultat illustrerade med citat 

både från intervjuerna med ungdomarna, personalen och forskare. 

Utöver kunskapsinhämtandet, är samtliga av mina informanter eniga om att man lär sig nya 

många ord, detta för att de vill veta vad artisterna sjunger och vad det är för ord dem 

använder. Men tydligast är det för att de vill finna ord som rimmar till deras hiphoptexter. 

En av personalen i hiphopverksamheten i Malmö berättar om sina egna erfarenheter som han 

har mött i verksamheten: 

Mikael: 

Lärosätten har förändrats i så många år, det traditionella lärosättet funkar inte idag. Man 

måste hitta nya sätt att lära ut. Våra sätt att lära ungdomar är till exempel ibland kommer de 

in och säger: ”Mikael jag vill skriva en text”. Då säger jag okej vad ska den handla om? Så 

säger de till exempel: ”Jag var på Ica och sköt en snut tog med mig några brudar och så 

drack vi och rökte på (…)”. Och så bryter jag ner de på ett konstruktivt sätt, jag brukar fråga 

de: ”hur många har du skjutit idag?” Då svarar de” jag har inte skjutit någon”. Men det står 

ju här jag sköt polisen, hur många poliser har du skjutit?  
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Men sen pratar vi kring det och får de att tänka på att om de ska skriva någonting då måste 

det vara något äkta, det måste komma från dem och så börjar de skriva egna texter som 

kommer från dem själva.  Jag hade till exempel en kille som var jätte dålig på svenska och 

hade problem i skolan. Men hos oss så hade han 16 GB musik som han hade skrivit. I skolan 

så hade han inte ens skrivit sitt namn på sitt block. Det visade ju liksom att någonting var det 

hos oss som fick honom att känna sig trygg, han fick känna sig betrodd, han fick känna sig 

som att han var viktig och han kunde göra saker, han fick utrymme till att skriva, och jag 

lovar, den killen skriver bättre än mig, textmässigt, då skriver han bättre än mig.  

Han menar vidare att han själv lärde sig det svenska språket genom rappen:  

Mikael:  

(…) Det går nästan att säga att det var genom rappen jag började lära mig det svenska 

språket när jag först kom till Sverige. Jag höll på med ordlekar där jag trixa med orden vilket 

gav mig ett stort ordförråd.  

När jag frågar en av personalen i hiphopverksamheten i Stockholm ifall de har upplevt att 

ungdomarna har blivit bättre på de språkliga kunskaperna svarar hon: 

Sara:  

Vi har ungdomar som precis har kommit till Sverige. Man märker att de blir bättre och bättre 

på det svenska språket, då de tränar mycket på att skriva texter och träna uttal på grund av 

flow och rytmer. Detta leder till att dom snabbt lär sig att formulera sig både muntligt och 

skriftligt. 

En av mina informanter menar att man ibland inte tänker på att man lär sig något. Men när 

man till exempel ska skriva en hiphoptext så dyker det upp vissa uttryck i bakhuvudet.  

Elias:  

(…) Och ibland… ibland så när jag ska börja skriva… då kommer de här orden upp i mitt 

huvud från ingenstans så jag söker upp det ordet… alltså det man har hört tidigare i en låt… 

så fattar man liksom… jag tror det är då man lär sig. 

Även Jakob resonerar kring orden som han omedvetet tar till sig.  

Jakob: 

(…) Sen när jag lyssnar på musiken så brukar jag oftast inte tänka på eller alltså jag brukar 

inte fastna i ett ord eller så… man förstår hela om man lyssnar på en hel mening eller hela 
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musiken men ibland sådär saker som tas upp i skolan… böckerna eller någon annanstans 

man tänker att man känner igen det där, och sen så börjar man intressera sig mer och så det 

blir intressant… Man tänker inte att man lär sig, fast man gör det egentligen hela tiden, för 

det kommer alltid något nytt.  

Vidare menar Jakob menar att han känner att han lär sig skriva bättre på fritiden då han 

skriver sina hiphoptexter: 

Jakob: 

Om jag jämför med skolan? ... alltså skolan det är tråkigt tycker jag så men det är viktigt … 

det här är bara något jag gör på fritiden liksom … men man känner… jag känner att jag lär 

mig att skriva bättre när jag skriver mina hiphoptexter för typ jag lägger mycket tid på det… 

allt i skolan känns alltså att man är tvungen att gå och man måste lära sig vissa saker för att 

få godkänt och sen är det framtid också … i hiphopverksamheten får vi ingen betyg eller så 

och det är frivilligt…jag behöver inte gå varje dag. 

En av mina informanter hävdar också att det är viktigt att man kollar upp vissa ord om man 

ska skriva något, för annars blir det bara fel att skriva något som man inte själv förstår. Han 

jämför det med glosorna i skolan.  

Jocke:  

Ja… jag tror det… alltså som jag sa typ vi lär oss mycket nya ord, och så när man skriver och 

så sen i skolan typ man kan… man lär sig skriva… sen typ alltså när jag är hemma till 

exempel... jag skriver låtar hemma också ibland så som jag sa jag brukar… lyssna på musik 

när jag är ensam då jag typ får inspiration och så sen kan jag skriva och så… jag brukar gå 

också in på hiphoptexter.se och där jag läser och så sen det kommer upp många nya ord 

sådär sen jag kollar upp det på Google och då man lär sig… man kan inte bara skriva massa 

saker som man inte förstår… man måste förstå det… alltså det var som när man var liten och 

gjorde glosor på engelska till svenska men nu är det svenska till svenska…ja du förstår… så 

det är bra… ja. 

Även Danne resonerar kring lärandet som han tillägnar sig genom hiphopen 

Danne:  

Ja, alltså jag lär mig... nästan nya ord varje gång jag håller på med det (…)man använder 

ganska många synonymer och så brukar typ använda word på datorn och skriva där och sen 

typ försöka hitta så det ska rimma…och sen vad heter det… går jag på olika workshops där 
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jag får en inbjudan på Facebook där olika rappare och så ställer upp på att lära oss som är 

intresserade… typ grunderna hur man skriver texter och så och hur man spelar in en låt på 

olika studios som vi har på fritidshuset också… och skrivarverkstan. 

Jonathan menar att han använder sig av rimlexikon, ordböcker och synonymböcker när han 

ska skriva en hiphoptext.  

Jonathan:  

(…) Man brukar… alltså… hur ska jag säga… det är liksom varje gång man skriver… man 

lär sig något nytt.  

 

Intervjuaren: 

Vad lär du dig för nytt? 

 

Jonathan:  

Alltså som jag sa typ… man lär sig nya ord och så sen typ alltså det är svårt tänk du får 

papper och penna sen ska du bara skriva ner… men jag tror… eller jag känner att det har 

gett mig mycket och sen kompisarna och så vi hjälps åt mycket… och i… det finns liksom 

rimlexikon, ordböcker och synonymböcker som vi använder för att skriva… och vi har lärt oss 

mycket om rimstruktur och rimschema och så.  

Även Jakob, i likhet med Jonathan, använder sig av rimlexikon för att hitta ord som ska passa. 

Jakob:  

(…) Som många vet det är mycket rim och så... det är viktigt… så jag brukar använda mig av 

rimlexikon som finns på nätet… orkar inte kolla igenom böckerna… finns vad heter det 

rimlexikon.com… eller punkt se kanske… ja… på nätet det är bara att skriva något ord sen 

kommer det upp massa rim och så sen är det bara att välja det man tycker passar bäst… det 

är viktigt med metaforer och allitteration och så... sånt är viktigt. 

Utifrån Elias utsaga går det att utläsa att det krävs mycket att skriva en hiphoptext. 

Elias:  

(…)Vi lär oss olika tekniker och så för att skriva en text... det är mycket arbete i det vi skriver 

typ rim och så som jag sa det finns synonymböcker både på engelska och svenska och så 

ibland… och så alltså det är svårt att få ihop en text… men sen alltså jag brukar skriva en 

text då jag brukar alltid börja med att skriva ner det jag vill få fram i texten och efter det går 



35 
 

jag igenom och byter orden och så… och när jag byter orden … det blir enklare för mig 

tycker jag… alla gör på olika sätt … men ja… jag gör så iallafall. Det är enklast för mig för 

annars fastnar jag… det är inte så lätt som man tror.  

Mina informanter menar att de har lärt sig nya ord tack vare skrivandet av hiphoptexter. Jocke 

menar att han söker på olika hiphoptexter och dem orden han inte förstår ”googlar” han upp. 

Danne använder sig av word för att finna synonymer till sin text. Jonathan menar att han 

använder sig av ordböcker, rimlexikon och synonymböcker för att skriva. Vidare menar han 

att man i hiphopverksamheten lär sig om rimstruktur och rimschema. Jakob använder sig av 

rimlexikon på nätet för att söka upp synonymer. Elias menar att det finns synonymböcker 

både på engelska och svenska som han kan använda sig av för att skriva en hiphoptext.  

Att använda sig utav dessa hjälpmedel för att skriva en hiphoptext leder automatiskt till att 

ungdomarna utvecklar sitt ordförråd. Det handlar inte endast om att informanterna lär sig nya 

ord, utan hiphopen hjälper dem också att lära sig att formulera sig, kunna sätta ihop ord till 

meningar och det ger dem även möjligheten att träna på uttal.  

Detta bekräftas även av personalen på hiphopverksamheten i Stockholm, hon menar bland 

annat att ungdomarna lär sig en mängd nya ord genom hiphopen och att det hjälper dem att 

utveckla språket på. Vidare menar hon att skolorna fortfarande använder sig av den 

traditionella undervisningen och att de har ett gammalt tänk, dock har hiphopverksamheten 

lyckats göra ett samarbete med en skola där eleverna haft som uppgift att skriva eller spela in 

hiphoptexter/musik.  

Johan Söderman menar att intresset för hiphop leder till att ungdomarna blir intresserade för 

bland annat det svenska språket. När jag frågar honom på vilket sätt ungdomarna tillägnar sig 

kunskap och blir motiverade till att lära sig svarar han:  

Johan Söderman:  

Genom hiphop kan barn och ungdomar starta individuella bildningsresor som kan leda 

vidare till t ex högre studier. Intresset för hiphop kan leda till ökat intresse för svenska 

språket, då många skriver just på svenska. SO-kunskaper eftersom hiphopparna ofta får 

kunskaper om afroamerikansk historia genom hiphopmusiken. Rappare som jag intervjuat 

har även berättat om hur de pluggat till prov i olika ämnen genom att skriva rapptexter (…) I 

USA förekommer hiphop-pedagogik i urbana miljöer. I en skola i Bronx kan eleverna få 

skriva rapp-texter när de ska redovisa ett område som de just läst om. 
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Söderman menar att hiphop kan ses som ett sätt att motivera ungdomarna som har det svårt i 

skolan då de blir intresserade för bland samhällsorienterade ämnen och det svenska språket då 

ungdomarna kan använda dessa ämnen i skolan som utgångspunkt för deras musik eller 

texter. 

Detta kunde jag utläsa i en av mina informanters utsagor: 

Jocke:  

(…) Man blir också bättre i skolan typ när man ska skriva och så… jag kan typ… skriva eller 

ja... använda de orden jag precis lärt mig typ när vi ska skriva… i skolan när vi ska skriva 

något… sen samma sak man lär sig andra saker från skolan när man ska skriva 

hiphoptexter… sen man blir bättre på att formulera sig bättre (…) i skolan typ… i början gick 

till hiphopverksamheten vågade jag inte rappa… framför de andra… det var mest för mig 

själv men sen man märker efter ett tag man vågar och så samma sak det blir i skolan man 

vågar.  

Intervjuaren: 

Vågar vadå?  

Jocke: 

Alltså allt… typ när vi ska redovisa och sånt… förut gillade jag inte det men sen man måste 

samma sak när vi ska rappa vi måste … jag kan inte rappa för mig själv alltså.   

Utifrån Jockes utsaga går det att utläsa att hiphoputövandet fått honom att våga framföra en 

text, både i skolan och i hiphopverksamheten.  

En av personalen i hiphopverksamheten Stockholm menar att hon av egna erfarenheter har 

upplevt att ungdomarna har fått bra resultat genom att använda sig av hiphop i deras 

skolarbete. 

Sara: 

(…)Vi har sett ungdomarna få bra resultat genom att blanda hiphop med deras skolarbete, 

detta efter att de haft svårigheter med att uttrycka och formulera sig på svenska… och även 

engelska. 

I en intervju med Johan Söderman belyser han att hiphop kan leda till intresse för skolan. 
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Johan Söderman:  

Hiphop och musik stödjer lärandet i skolan på olika vis. Framförallt när det gäller motivation 

vilket medför att skoltiden känns meningsfull. På ett allmänbildande plan stödjer musiken 

såklart och den tränar hjärnan. Man blir smartare av musik menar flera hjärnforskare. 

Mikael i hiphopverksamhet Malmö menar att: 

Mikael: 

De ungdomar vi möter har ofta dålig erfarenhet från skolan, när de kommer till 

hiphopverksamheten gör de det av intresse för musik eller dans. Och det är just intresset som 

skapar motivation till lärande. Du kan lära dig nästan vad som helst bara du har 

motivationen. Det här är kreativa ungdomar, det är bara det att skolan inte lyckats nå dem på 

det sätt som behövs för att sätta igång de positiva processerna. Vi pratar om att intresset styr, 

i hiphopverksamheten kallar man de kreativa områdena för elevernas passioner och där finns 

mycket sanning. Det man tycker är roligt och stimulerande skapar intresse för lärande.  

Vidare menar han att: 

Mikael: 

Många ungdomar har flera misslyckanden med sig från uppväxt och skola, misslyckanden 

som ger dem dålig självkänsla och gör att de tappar tron på sin egen förmåga. Genom att få 

växa och utvecklas inom sitt intresse, i detta fallet hiphopen ökar självkänslan och förståelsen 

för att de kan. För att sedan bli ännu bättre inom sitt hiphop element ser de själva kopplingen 

till de som de måste lära sig i skolan, svenskan för texter mm. Där skapas motivation till att 

också vara i skolan och delta i undervisningen. 

Utifrån Mikaels och Södermans utsagor går det att utläsa att intresset är den mest avgörande 

orsaken till motivation. Genom ungdomarnas intressen, i det här fallet hiphop, ger man 

ungdomarna möjligheten att genom sina intressen utvecklas och skapa en plattform för 

lärande. Både Söderman och Mikael menar att ungdomarna ser en koppling mellan hiphopen 

och skolarbetet där ungdomarna bland annat blir intresserade för det svenska språket för att 

kunna skriva hiphoptexter.  
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Analys 

Efter genomförandet av samtliga intervjuer i föregående avsnitt har jag valt att sammanställa 

mina intervjuades utsagor där jag även utreder hur resultaten kan ställas i relation till tidigare 

forskning och centrala begrepp/teorier, samt föra en analys kring det.  

Huvudsyftet med min uppsats har varit att ringa in de pedagogiska möjligheterna som finns 

inom hiphop utifrån mina informanters svar. 

Hiphopverksamheterna  

Hiphopverksamheten i Malmös huvudsakliga målgrupp är invandrarungdomar som lever i 

utanförskap. Därför ligger deras fokus på den typen av förortsområden i Malmö, detta gäller 

även hiphopverksamheten i Stockholm där syftet är att samla invandrarungdomar med hiphop 

som en gemensam bas. Detta för att de anser att hiphoputövandet ger dem möjligheten att 

utöka deras ordförråd och språkliga kunskaper, samt att de genom hiphoputövandet intresserar 

sig för bland annat det svenska språket, vilket leder till att de blir motiverade till skolarbete. 

Vad gäller hiphopverksamheten i Malmö belyser informanten betydelsen av frigörande 

pedagogik, vilket även hiphopverksamheten i Stockholm verkar arbeta med, även om det inte 

är något uttalat. Med den frigörande pedagogiken vill man göra människor medvetna, vilket 

Freire menar inte uppnås genom envägskommunikation. Fokus för hans pedagogik är 

dialogen och diskussionen, vilket han menar är centralt för människors medvetandegörande. 

Han menar att läraren ska ge eleven möjligheten att reflektera över sin situation. Läraren ska 

ställa frågor om elevens situation och försöka se den ur dennes perspektiv och på så sätt 

kunna sätta sig in i individens föreställningsvärld.
67

 Detta är något som hiphopverksamheten i 

Malmö arbetar med då man menar att de vill få ungdomarna att kritiskt kunna reflektera över 

sin situation för att sedan föra över det på papper och på så sätt skapa sina hiphoptexter. 

Hiphopverksamheterna vill bland annat få ungdomarna att bli aktiva i demokratiska processer. 

Det går precis i linje med Freires pedagogik, där man bland annat vill låta människan kritiskt 

betrakta sin verklighet med en vilja och förmåga att ändra den. 

Anledningen till att just hiphop är tilltalande för ungdomarna är att de känner igen sig i 

musiken och kan relatera sig till den. Detta bekräftades ett antal gånger av mina informanter. 

Detta styrks av Deweys pedagogik, där han menar att för att gynna inlärningen bör den som 

lär sig känna att det han/hon lär sig har en betydelse, att det har en anknytning till hans/hennes 

verklighet. Båda verksamheterna har som mål att låta ungdomarna själva få vara delaktiga och 
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aktiva i sitt lärande. Man vill lyfta ungdomarna att tro på sig själva, detta för att det ska öka 

självkänslan och förståelsen för att de kan. Detta är även något som ungdomskulturforskaren 

Ove Sernhede (2002) belyser i sin avhandling. Han menar att det är viktigt att utgå från 

ungdomarnas intressen då ungdomarna får stå i centrum, där möjlighet för delaktighet och 

inflytande ges till ungdomarna och på så sätt kunna stärka deras självförtroende. Ett friskt och 

en frigörande pedagogisk verksamhet kan i det här fallet vara att man ska vara lyhörd för en 

individs eller grupps behov, vilket dessa hiphopverksamheter arbetar med. De erbjuder 

ungdomar en plats för kreativt skapande, där de ges möjligheten att konstruktivt ventilera sina 

tankar och känslor med stöd och vägledning av personal. Båda hiphopverksamheternas 

huvudsakliga mål är att samla marginaliserade ungdomar som bor i förorter för att delta i 

hiphopverksamheterna. Här kan jag koppla det till filosofen John Deweys tankar kring att 

undervisning måste vara kontextbunden. Man bör ta hänsyn till de omständigheter som finns i 

det bostadsområdet ungdomarna lever i och utgå från ungdomarnas egna perspektiv. Detta 

kan jag dra paralleller med när det gäller båda hiphopverksamheterna. Båda ligger i 

förortsområden och har invandrarungdomar som sin huvudsakliga målgrupp. Man arbetar 

utifrån ungdomarnas intressen, låter dem stå i centrum, och utgår från ungdomarnas livsvärld.  

Hiphopverksamheternas mål är att främja ungdomarnas möjligheter att utöva sina intressen 

för att de på så sätt ska kunna utvecklas, både genom deras musikkunskaper, men även 

språkliga kunskaper. På så sätt kan ungdomarna tillägna sig kunskap, de kan utveckla sina 

språkliga kunskaper och även skapa en alternativ lärandemiljö, och detta leder även till 

motivation till skolan.  

Hiphop som kunskapsform/inhämtning 

I denna del av analysen kommer jag att tolka resultaten genom ett hermeneutiskt synsätt, där 

jag analyserar mina informanters svar för att komma fram till en slutsats. Inledningsvis 

kopplar jag till tidigare forskning och centrala begrepp/teorier.   

Den första frågan jag ställde var på vilket sätt mina informanter tillägnar sig kunskap genom 

hiphopmusik.  

I skolsammanhang är kunskapen sorterad efter ämnen där eleven får kunskap under 

avgränsade lektioner. Skolan har även ett mål om vad som ska läras ut inom varje ämne. Då 

syftet men min uppsats är att lyfta fram det informella lärandet så är det i det här fallet 

kunskap som mina informanter tillägnar sig utanför skolan, den kunskap dem får genom 
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hiphopmusiken, vilket enligt mina informanter, framstår som en motpol mot den formella 

skolans ”tråkighet” och obligatoriskhet.   

Jag kunde peka på flera av mina informanters svar om betydelsen av kunskap och 

hiphopmusiken, vilket kan återföras till Bambaataas argumentation om att betrakta kunskap 

som hiphopens femte element och även koppla det till Changs resonemang kring att det 

uppstår ”skollikande” lärandemiljöer inom hiphopen. Utifrån mina informanters utsagor 

indikerar det generellt att hiphopmusiken bidrar till kunskap och lärdomar, då hiphop som 

kunskapsform blir tydliga i mina informanters svar genom att samtliga exemplifierar den 

kunskapsinhämtning de tillägnar sig genom hiphopmusiken. 

Fornäs, Lindberg och Sernhede diskuterar i boken Under rocken: Musikens roll i tre unga 

band (1989) om formella och informella läroprocesser. Utifrån mina informanters svar kunde 

jag erhålla flera exempel på det Fornäs m.fl. diskuterar, bland annat begreppet 

”kunskapsmässiga insikter” som jag har funnit ett samband till genom tolkningen av 

informanteras utsagor.  Med det menar de att man genom musicerande skaffar sig kognitiva 

kunskaper genom att man lyssnar på musik eller skriver texter. Även Sernhede (2010), i likhet 

med Fornäs m fl. tar upp de kognitiva kunskaperna ungdomar tillägnar sig via 

hiphopmusiken. Sernhede menar att ungdomar skaffar sig kunskaper om det man vill uttrycka 

i sin hiphoptext. Genom att informanterna lyssnar på hiphopmusik, där olika problem och 

samhällsfrågor tas upp får ungdomarna kunskaper om omvärlden och intresse för det som 

texterna och musiken förmedlar. Detta kan utläsas av samtliga av mina informanters utsagor; 

de menar bland annat att de tillägnar sig en del kunskap genom att lyssna på hiphopmusik, där 

olika politiska åsikter och samhällsförhållanden tas upp. Informanterna får även kunskap om 

bland annat politiker och styrelser i ”klassrum” som finns i hiphopverksamheten i Stockholm, 

detta för att ledarna vill få ungdomarna att bli medvetna om det samhälle de bor i och för att 

låta dem kritiskt reflektera och ge dem inspiration till att skriva. Detta står i likhet med Säljö 

(2005) och Södermans (2007) resonemang kring lärandet, där de belyser att lärandet inte ska 

vara något som är begränsat till skolan eller andra utbildningssammanhang, utan lärandet även 

kan ske utanför skolan. Detta kunde jag utläsa av samtliga av intervjuer som belyser det 

lärande informanterna tillägnar sig utanför miljöer som skolan. Vidare menar Sernhede (2010) 

att det formella lärandet som uppstår i skolsammanhang inte alltid ger möjligheten till 

experiment. Han menar att skolan har ett krav på vad som ska läras in och inte läras in, vad 

som är rätt och vad som är fel.  Utifrån mina informanters svar kan man se att det informella 

lärandet ger handlingsutrymme på ett annat sätt än skolan; här bestämmer ungdomarna själva 
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vad de vill lära sig och vad de vill fördjupa sig i för att sedan ”googla” det och fördjupa sig 

vidare i innehållet och på så sätt utveckla sina kunskaper för att kunna skriva en bra 

hiphoptext. Istället för att bara ta in den kunskap som förmedlas av lärarna, böcker eller 

liknande, blir det för mina informanter mer av ett öppet sökande efter saker de finner vara 

intressanta och som ”snappats upp” från hiphopmusiken. Detta kan återkopplas till Fornäs 

m.fl. diskussion kring läroprocesser vid musicerandet, där det till skillnad från lärandet i 

skolan är mer ”öppna, frivilliga och spontana”. Hiphopverksamheterna har till skillnad från 

den formella skolan och dess auktoritetsundervisning, en mer elevcentrerad undervisning där 

eleverna själva får vara delaktiga och aktiva i sitt eget lärande. Detta kan härledas till Freires 

kritik mot den så kallade ”bankundervisningen”, där läraren ”sätter in kunskap i elevens 

bankkonto”.  I hiphopverksamheterna och inom hiphoputövandet finns det till skillnad från 

skolan och den så kallade ”bankundervisningen”, en mer ”frivillighet” till att lära sig det 

ungdomarna finner vara intressant, ett tema som även Dewey belyser, vilket med det han 

menar att lärandet ska vara intressant för att starta läroprocesser hos elever. Detta går i linje 

med det Fornäs m.fl. (1989) menar, att ungdomar blir motiverade när det är en självvald 

aktivitet. Detta kunde jag se i tre av mina informanters utsagor; en av mina informanter 

menade bland annat att man inom hiphopen lär sig saker som man vill lära sig, det man själv 

vill läsa. Mina informanter går till hiphopverksamheten och till olika workshops, där de bland 

annat lär sig olika skrivtekniker på sin fritid, på så sätt blir det en frivillig aktivitet. Detta är 

något som även bekräftats av en av hiphopverksamhetsledarenas resonemang kring 

motivation, där han menar att det just är intresset som skapar motivation till lärande. Detta 

framgår av samtliga av mina informanters utsagor, där de tycks vara engagerade i sitt 

kunskapsinhämtande för att de ska kunna skriva en bra hiphoptext. Till skillnad från skolan, 

är denna typ av kunskapsinhämtande, något som ligger närmare deras intressen. Då flera av 

mina informanter har tagit upp betydelsen av att känna igen sig i musiken, och framförallt 

förstå musiken, leder det till att innehållet känns mer ”äkta” och betydelsefullt för lyssnaren 

och på så sätt skapar det en meningsfull lärandemiljö, vilket bekräftas av Sernhede, där han 

menar att intresset för hiphopmusik just väcks på grund av att den fungerar som en 

identifikationsfaktor. Även Söderman (2007) menar att hiphopmusiken sprider en del budskap 

och information som ungdomar kan relatera till, vilket leder till att ungdomarna tar till sig det 

och skapar ett intresse för att lära sig om det som förmedlas i låtarna. Detta skapar en inre 

vilja hos mina informanter att lära sig mer om dem olika budskapen och informationen som 

förmedlas inom hiphopmusiken.  
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Genom att lyssna på hiphopmusik tog de till sig kunskap om framförallt politik, men även 

som en av mina informanter uttryckte, om mytologi och astrologi. Mina informanter tar till 

sig kunskaper i olika former både medvetet och omedvetet. Två av mina informanter menade 

bland annat att de inte tänker på att de lär sig men att det ibland dyker upp vissa uttryck i 

bakhuvudet som de omedvetet har tagit till sig. En annan menar att han väldigt sällan tittar på 

nyheter, utan han får den informationen oftast genom att lyssna till hiphoplåtar. Han menar att 

han bland annat lärde sig om vad Sverigedemokraterna stod för och både om svensk och 

amerikansk politik. En annan menar att han läser nyheterna och olika debatter för att få 

inspiration till att skriva. På så vis blir hiphop ett exempel på informell lärandesituation, en 

plats för alternativt lärande och ett utmärkt verktyg för kunskapsinhämtning. Detta kan 

således kopplas till musikteoretikern Boethius som menar att musik inte endast är en konst, 

utan det är ett pedagogiskt medel som leder till kunskap.  

Skolan och hiphopverksamheter är givetvis olika arenor för lärande, det är formella respektive 

informella lärandemiljöer. Till skillnad från formella situationer skapar hiphopen en mer fri 

kunskapsinhämtning. Denna aspekt bidrar även till motivation i skolan vilket jag kommer att 

presentera i kommande avsnitt.  

Hiphop – motiverande effekt och en väg till språkutveckling 

Mina två andra frågeställningar är på vilket sätt hiphopmusiken gynnar 

språkinlärningen/ordförrådet och på vilket sätt hiphopen motiverar och stödjer ungdomarna i 

skolarbetet. Dessa går mer eller mindre in i varandra tillsammans med min första 

frågeställning vilket jag kommer att resonera mer kring i nedanstående avsnitt.  

I denna del av analysen kommer jag att tolka resultaten genom ett hermeneutiskt synsätt. 

Inledningsvis utreder jag hur resultaten kan ställas i relation till tidigare forskning och kopplar 

till mina centrala begrepp/teorier.  

Mina informanter talar om vikten av språkutveckling de tillägnar sig via hiphopmusiken. 

Utifrån mina informanters utsagor går det att utläsa att de lär sig en del när de ägnar sig åt 

hiphop. Det handlar om allt ifrån att skriva, uttala, utveckla ordförråd och förbättra 

självförtroendet. De menar bland annat att dem lär sig många nya ord vid textskrivandet. De 

uttrycker även att det krävs mycket för att skriva en hiphoptext; de använder sig bland annat 

av synonymböcker, ordböcker, rimlexikon och så vidare för att hitta nya ord som ska rimma i 

deras hiphoptexter. Samtliga av mina informanter brukar även söka upp ord via lexikon om de 

inte förstår innebörden av dem. Mina informanter berättar även om att de får inspiration av 
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andra rappare. En av dem berättar bland annat att han söker efter hiphoptexter för att kunna 

finna inspiration till att skriva. Detta kan kopplas till Sernhede och Söderman (2010) 

resonemang kring att analys av hiphoptexter utökar ordförrådet hos ungdomarna och 

stimulerar deras lust för poesi och kreativt skrivande. Hiphoputövandet blir på så sätt ett 

verktyg för att gynna språkutvecklingen hos mina informanter och främja ett bättre språk. Det 

mina informanter beskriver liknar mer eller mindre det man gör i skolan, de läser och lyssnar 

på texter/musik för att få inspiration och skriver även egna texter som de sedan framför 

muntligt, vilket man skulle kunna koppla till ämnena svenska och engelska. Det går även att 

utläsa utifrån mina informanters svar och hiphopverksamhetsledarnas erfarenheter av att 

ungdomarna presterar bättre i skolan tack vare hiphopen. Detta kan jämföras med Sernhede 

och Södermans (2010) resonemang kring att hiphop är en utmärkt väg för elever som är 

skoltrötta och saknar skolmotivation. 
68

 Detta för att hiphopen leder till ökat intresse för bland 

annat det svenska språket då många skriver just på svenska vilket styrks av Söderman (se 

intervju s.35) och av Mikael (se intervju s.37). Därför ökar intresset för lektionerna i svenska, 

då ungdomarna skaffar sig kunskaper i skolan som stödjer deras textskrivande och 

textskrivandet i fritiden leder till att dem skaffar sig bättre ordförråd vilket gynnar deras 

skolstudier. Detta leder till en ”win-win situation” där det finns en ömsesidig relation mellan 

ungdomarnas intressen och deras skolstudier, vilket bekräftades av några av mina 

informanter, bland annat en av mina informanter som menar att han lär sig saker som han kan 

använda i skolan och vice versa. Detta går i linje med Jederlunds (2012) resonemang kring att 

musiken skapar en större vilja till att uttrycka sig i tal och skrift, detta för att man vill lyckas 

musikaliskt. 
69

 Detta styrks av hiphopverksamheten i Stockholm, där man menar att man 

märkt av förbättringar på ungdomarnas resultat genom att de har använt hiphop inom ramen 

för deras skolarbete. Här finns också en tanke som följer Södermans (2010) diskussion, där 

han kommit fram till att hiphop hjälper ungdomarna att klara sig i skolan, bland annat genom 

att utveckla deras språkkunskaper, vilket in sin tur leder till att de får bättre självförtroende 

och presterar bättre i skolsammanhang. Syftet för båda hiphopverksamheterna är att stärka 

ungdomarnas självförtroende, för att de på så sätt ska kunna gynna deras textskrivande och 

studier i skolan. Detta var något som en av mina informanter belyste; han menar att tack vare 

hiphopen och hiphopverksamheten så har han blivit bättre i skolan och även bättre på att 

skriva texter till sina låtar. Han berättar också hur han bland annat vågar mer vid muntliga 

framförandena i skolan. Detta kan man även härleda till Sernhede och Södermans (2010) 

                                                           
68

 Sernhede & Söderman (2010): 153 
69

 Jederlund, Ulf (2012): 20 
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forskning, där de menar att hiphop kan vara som stöd för skolarbetet, då det till exempel gör 

det lättare för ungdomar att tala inför klassen. Med det kan man dra slutsatsen att 

hiphopmusiken har en stödjande roll för skolan, ungdomarnas lärande och utveckling. Man 

skulle kunna säga att hiphopen har en kompensatorisk betydelse för dessa ungdomar då de 

hämtar kunskap och utvecklas språkligt utanför det formella utbildningssystemet. Med musik 

som en kompensatorisk åtgärd stärks ungdomarnas motivation till att lära sig vilket minskar 

risken för misslyckande. Här blir hiphoputövandet och deltagandet i hiphopverksamheterna en 

plats för en alternativ lärandemiljö. 

Under intervjuerna med mina informanter får man en uppfattning om olika informella 

läroprocesser tar sig uttryck genom musikutövandet. Jag har funnit många fördelar med 

lärande som sker inom ramen för hiphopmusik; först och främst tillägnar sig mina informanter 

kunskap där de själva bestämmer innehållet och vad dem vill gå djupare in på. Samtliga av 

mina informanter har även tagit upp vikten om att ha ett stort ordförråd, och de menar att detta 

är något viktigt om man ska kunna skriva en bra hiphoptext med bland annat flyt, rim och 

metaforer. Detta ger dem ett rikt språkflöde där de bland annat lär sig många nya ord vilket 

ger ungdomarna ett ökat ordförråd. En annan dimension i deras lärande är att dem lär sig att 

uttala orden, detta med tanke på att musiken framkommer i många variationer med tanke på 

det ”flow” som informanterna beskriver då texten och musiken bör vara rytmisk. Detta är 

även något som författaren Gudmundsson (1997) belyser. Han menar att musiken tillgodoser 

en bredare variation av klanger, rytmer och ljud, vilket är positivt för inlärningen genom att 

bland annat gynna tal- och läsförmågan. En ytterligare dimension är att det har en 

motiverande effekt för ungdomarnas lärande, de vill lära sig mer för att kunna skriva bra 

hiphoptexter, de söker och hittar ord själva och letar även fakta och tar till sig fakta från andra 

hiphoplåtar där dem finner inspiration till sitt skrivande. På så sätt kan man utifrån mina 

informanters utsagor lyfta fram dem möjligheter och styrkor som finns inom det informella 

lärandet. Hiphop fungerar alltså som ett motivationsverktyg, då det motiverar ungdomar till 

att lära sig, att hiphop är ett utmärkt sätt att motivera ungdomar till lärande bekräftas av Toops 

(1999) och av Dr. Emdins (2010) forskning. Utifrån mina informanters utsagor går det 

slutligen att se att hiphopverksamheterna skapar möjligheter för lärande som ger utrymme för 

öppenhet. Ungdomarna skapar frivilliga lärandeprocesser, där de söker och tillängar sig 

kunskap genom hiphoputövandet, vilket även leder vidare till språkutveckling.  
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Diskussion 

Hiphoppedagogiken är ett ganska nytt fenomen i Sverige. Med vad innebär detta för skolan 

och för pedagogiken överlag?  Min ambition med studien var att ringa in de pedagogiska 

möjligheterna som finns inom hiphopmusiken. Utifrån mina informanters svar har jag funnit 

flera samband kring det lärande de tillägnar sig via hiphopmusiken och hur man kan ta tillvara 

på ungdomarnas intressen för att ta det till en annan nivå, där man kan skapa ett lustfyllt 

lärande utifrån ungdomarnas villkor. I studien har flera intressanta resultat framkommit. 

Utifrån mina resultat indikerar det generellt att hiphopverksamheten stödjer det informella 

lärandet som befrämjar självförtroendet hos mina informanter. Det visar sig att de utvecklas 

både kunskapsmässigt och språkmässigt, vilket även i detta fall ger en stödjande funktion för 

ungdomarnas skolarbete. En ytterligare dimension i deras lärande är att ungdomarna utvecklar 

ett intresse för skolarbete, detta med tanke på att deras hiphoptexter oftast skrivs på svenska, 

vilket gör att de intresserar sig mer för lektionerna i svenska. Detta resulteras i en ”vinn-vinn- 

situation” där hiphoputövandet stödjer skolan samtidigt som skolan stödjer hiphoputövandet. 

Verksamheterna genomsyras av den frigörande pedagogiken vilket bygger på enskilda 

individers lärande som kan skapa individuella bildningsresor. Bland verksamhetsledarna, som 

till exempel i hiphopverksamheten i Stockholm, uttrycks en önskan om att skapa ett 

samarbete med skolor. Det kan vara svårt att tränga sig in i de typiska traditionella 

undervisningarna som finns idag. Många kan vara skeptiska till att föra in hiphop i 

skolvärlden. Men vad har man att förlora? Jag tror att man snarare vinner på det. Oftast är det 

så att elever tappar intresset för skolan, dels för att de har bristande kunskaper i svenska vilket 

leder till att det blir svårt att hänga med, vilket i sin tur leder till att de blir omotiverade, tappar 

självförtroende och får en dålig självkänsla. Detta gör så att dessa elever får dåliga 

erfarenheter från skolan. Hur ska man undvika detta så att det inte leder till en ond cirkel? 

Genom att fånga upp det ungdomarna är intresserade av, i det här fallet hiphopen, leder det till 

att de ökar självkänslan och förståelsen för att de kan. För att utveckla sina musikkunskaper 

ser ungdomarna själva kopplingen till att de måste lära sig i skolan, till exempel svenskan för 

att skriva hiphoptexter. Detta skapar en motivation till att vara i skolan och delta i 

undervisningen. Skolor bör därför öppna ögonen för de positiva effektera av 

hiphoppedagogiken. Det som annars tyvärr händer är att skolor inte lyckas nå dessa ungdomar 

på det sätt som behövs för att sätta igång de positiva processerna. Ungdomarna går till 

hiphopverksamheterna av intresse och det är intresset som skapar motivation. Att använda 

hiphop som ett verktyg för lärande för elever som är omotiverade eller har bristande 
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kunskaper i svenska har visat sig vara en utmärkt pedagogisk strategi. Skolor bör i likhet med 

USA och hiphopverksamheterna fånga upp elevernas intressen genom att använda sig av 

ungdomarnas kulturella uttryck. Skolor bör inse att hiphop är mer än bara en ungdomskultur, 

det kan användas som ett verktyg för att motivera och stimulera intresse för 

kunskapsinhämtande och språkutveckling bland elever. Hiphopen medför värdefulla 

lärdomar, inte bara i sina texter, men även dess kreativitet. Tänk om man, i likhet med USA, 

för hiphop till skolor där ungdomar kommer från hem som saknar studietradition och som 

saknar motivation till skolarbete? Utifrån min studie och med hänvisning till tidigare 

forskning har det visat sig att denna unika pedagogiska utbildningsmiljö erbjuder ett nytt 

perspektiv på pedagogiken och vad hiphop och det informella lärandet ger för möjligheter för 

ungdomar. Utifrån mina informanters svar kan man se att hiphop ger handlingsutrymme på ett 

annat sätt än det formella utbildningarna, där man är lyhörd för en individs eller en grupps 

behov. Den självvalda aktiviteten engagerar ungdomarna till att lära sig mer. Utifrån mina 

informanters utsagor kan man se vikten av att skapa en arena där ungdomarna lär sig på egna 

villkor och inte endast fokusera sig på att sätta in kunskap i elevernas huvuden.  De 

traditionella lärosätten bör förändras och anpassas efter elever som är omotiverade eller har 

bristande kunskaper i svenska. Istället för auktoritetsundervisning bör man satsa på en mer 

elevcentrerad undervisning, där man skapar en arena för frigörande pedagogik. Hiphop kan i 

den här betydelsen få en kompensatorisk funktion för ungdomarna där de ges möjlighet att 

inhämta kunskap och utvecklas språkligt utanför det formella utbildningssystemet. Hiphop ger 

en plats för en alternativ lärandemiljö. Det visar sig att hiphop används som ett sätt att 

inspirera, engagera och motivera eleverna, att ta itu med viktiga sociala rättvisefrågor och 

göra ungdomarna delaktiga i demokratiska processer och mycket mer. De frigörande 

läroprocesser ungdomarna tillägnar sig via hiphopen ger ungdomarna möjligheten att få bättre 

självförtroende och/eller motverkar de andra inlärda begräsningen som kanske påpekar att de 

inte kan eller kommer att klara sig. I dessa hiphopverksamheter har jag fått en inblick i hur 

ungdomarna får möjlighet till inflytande och delaktighet. Dessa ungdomar tar till sig kunskap 

om olika politiska frågor och skriver texter som kommer från de själva för att föra en protest 

om de villkoren de lever med. Hiphopverksamhetsledarena vill ge ungdomarna möjligheten 

att kunna vara aktiva och delaktiga i samhällsfrågor. Detta finner jag vara intressant. Att fånga 

upp dem som är intresserade av hiphopmusik för att sedan ge dem möjligheterna till att 

utvecklas.  Hiphop kan på så vis användas som ett didaktiskt verktyg till att engagera 

ungdomar och ge de möjligheterna att vara med och påverka samtidigt som de tillägnar sig 

kunskap och språkutveckling. Kanske kan sådana verksamheter som i fallet med dessa 
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hiphopverksamheter, skapa ny kunskap och pedagogiskt förhållningssätt som kan utveckla 

skolan? Med andra ord, skapa en plats för kunskap, språkutveckling och ett lustfyllt lärande, 

utifrån elevernas villkor. Den hiphop många kan ha fördomar om har öppnat ögonen på mig 

på ett annat sätt. Det har visat att det kan användas som en alternativ inlärningsmetod 

gentemot de traditionella inlärningsmetoderna. Musik som pedagogiskt hjälpmedel har visat 

sig vara en god inlärningsmetod, denna typ av pedagogik hoppas jag i framtiden öppnar 

ögonen på många andra, framförallt inom pedagogiken i Sverige. 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Mina resultat stämmer i stort sätt överens med såväl nationell som internationell forskning jag 

har tagit del av. Studier kring hiphopens relation till lärande har bland annat belyst de 

informella läroprocesser som kan äga rum inom hiphopkulturen (se bl.a. Fornäs m fl.) vilket 

jag i min studie fått flera exempel på genom de informella läroprocesser mina informanter 

tagit del av.  

Förslag till framtida forskning 

Min studie har för det mesta baserats på ungdomarnas erfarenheter kring deras lärande och 

personalens egna erfarenheter och tankar kring hiphopmusiken. För framtida forskning vore 

det därför intressant att fördjupa studien genom att ägna sig åt en etnografisk studie på någon 

av hiphopverksamheterna där jag skulle ha möjligheten att delta och observera hur 

hiphopverksamheten tar sig uttryck och hur ungdomarna arbetar med sina texter och låtar 

samt samarbetet mellan ungdomarna och personal där jag, utöver intervjuer, observerar och 

anteckningar. Det handlar om att synliggöra lärandet i praktiken.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Dania Markarian och läser just nu min sista termin på samhälls- och 

beteendevetenskapliga programmet med inriktning interkulturell pedagogik vid Södertörns 

Högskola. Det innebär att jag nu ska skriva min examensarbete i form av en C – uppsats.  

Med denna uppsats vill jag studera det informella lärandet, med det menar jag lärandet som 

sker utanför skolan.  

Syftet är alltså att undersöka de läroprocesser som äger rum inom hiphopmusiken. Med det 

vill jag lyfta fram de styrkor och möjligheter i det informella lärandet, representerat av era 

intressen.  

Uppsatsen kommer att bygga på intervjuer. Du har rätt att närsomhelst avbryta ditt 

deltagande, men jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp för en intervju. Med hjälp av 

din kunskap och erfarenheter, tror jag att du kan hjälpa mig att få svar på mina frågor.  

Du har rätt till att vara anonym, vilket innebär att du kommer att avidentifieras och ingen 

kommer att kunna identifiera dig under någon del av uppsatsen.  

Om du tycker att detta låter intressant och vill ställa upp på en intervju eller har några 

funderingar angående uppsatsen får du gärna höra av dig till mig på telefonnummer: 

................. eller e-post: 

.................. 

Jag behöver ditt svar så snart som möjligt då jag måste boka in intervjuerna.  

Vid intresse mejlar jag även slutversionen av uppsatsen!  

Med vänliga hälsningar 

Dania Markarian  
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Bilaga 2 

Intervjuguide till personal 

– Presentation av mig 

– Mitt ämne 

– Etiska riktlinjerna 

– Övriga frågor?  

1. Kan du berätta lite om dig själv. 

2. Vad betyder hiphop för dig? 

3. Vad är det som förmedlas i hiphopmusiken/texterna? 

4. Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för dig på verksamheten?  

5. Anser du att hiphop eller musik överhuvudtaget är ett effektivt sätt för lärande? Iså fall 

på vilket sätt? (några erfarenheter?) 

Verksamhetens bakgrund 

6. Varför och hur startades projektet/verksamheten? 

7. Vad är syftet med projektet/verksamheten? 

8. Vilken är målgruppen? 

9. Har ni några krav för att kunna delta i verksamheten? Iså fall vilka?  

10. Vad är verksamhetens mål? 

11.  Hur arbetar ni för att uppnå målen?  

12. Varför satsar ni just på hiphop för denna verksamhet? 

13. Har verksamheten åstadkommit/bidragit till något positiv för ungdomarna? Iså fall 

vad? (erfarenheter?) 

14. På er hemsida står det bl.a. att ni arbetar med frigörande pedagogik, skulle du kunna 

utveckla det mer? På vilket sätt arbetar ni med frigörande pedagogik? (obs! denna 

fråga till verksamheten i Malmö) 

15. Vilken påverkan anser du/personalen att musik har för ungdomarnas utveckling? 

Frågor om målgruppen 

16. Vilka är det som kommer till verksamheten? 

17. Vilka vill ni ska komma till verksamheten? 

18. Tror du att deltagandet ska kunna leda vidare till något annat för ungdomarna? 

(utbildning, arbete…?) 

 

 

 

 

 



53 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide till målgruppen 

– Presentation av mig 

– Mitt ämne 

– Etiska riktlinjerna 

– Övriga frågor? 

Bakgrundsfrågor: 

• Ålder: 

• Födelseland: 

• Bostadsområde: 

• Sysselsättning: 

• Fritidsintressen: 

1. Vad betyder hiphop för dig? 

2. Vad fick dig att lyssna/börja med hiphop?  

3. Skulle du kunna förklara för mig vad hiphop är? Vad det går ut på? (texterna osv). 

4. Varför tycker du om den typen av musik tror du? Vad fick dig att börja lyssna? 

(musiken, texterna, känslan?) 

5. Brukar du känna igen dig i musiken? Att musiken handlar om dig? Iså fall på vilket 

sätt?  

6. Vad är det för budskap som förmedlas? 

7. Finns det musik du inte skulle tänka dig att lyssna på? Varför?  

8. Finns det någon artist som du tycker extra om? Vem och varför?  

9. Finns det någon speciell låt som du tycker extra om?  Vilken och varför?  

10. När tycker du bäst om att lyssna på musik? Och varför?  

11. Skulle du kunna berätta för mig hur en vanlig dag ser ut på verksamheten? 

12. Tycker du att du har lärt dig något när du håller på med rap/hiphopen? Har det gett dig 

något? Iså fall på vilket sätt, vad lär du dig? 

13. Tror du att du lär dig något genom hiphopen/i hiphopverksamheten som du kan 

använda i andra sammanhang? I skolan t.ex.  

14. Skulle du kunna berätta för mig något du har lärt dig på sistone?  

15. När du t.ex. skriver en hiphoptext, vad ger det dig?  

16. Hur går du tillväga när du skriver en hiphoptext? 

17. Vad är det som är det viktigaste med dina hiphoptexter? 

18. Tycker du att det du gör i hiphopverksamheten eller på fritiden liknar något som du 

gör i skolan? 

 

 




