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The purpose with this study is to contribute to the body of knowledge on how music can be a tool for ex-

ploration in preschool.  

The study concerns the use of music as an artefact for exploration using the ”100 ways of language” tech-

nique by pedagogues, how they express the designing of the environment and the material for this explora-

tion and how they use that exploration in a ”100 ways of language” to stimulate an changed learning.  

The study has been made by individual qualitative interviews on pedagogues.  

The results indicate that it is important to have competent pedagogues who are involved, explorative and 

used to think in a ”100 different ways”. The material at the preschools need to be available all the time with 

technical equipment and IT, the material shall be various but still within a focus, instruments needs to be 

situated in a preschool including: drummachine, steelguitar, keyboard, amadinda, bass, basket of sounds, 

ukulele, guitar and drums. Finally, the results show that the pedagogues express that joy is an contributing 

factor, the childrens’ interest and motivation needs to be kept in focus, the use of the body is important as 

an artefact, fantasy and facts should complement each other and full interaction between children, peda-

gogues and the environment are essential. 
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Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur musik kan vara ett verktyg för utforskande i 

förskolan.  

Studien behandlar hur pedagoger uttrycker att de använder musik som en artefakt för 100-språkligt ut-

forskande, förskolemiljöns och materialets betydelse för ett sådant utforskande och hur det skulle kunna 

leda till ett förändrat lärande hos barn i förskoleverksamhet.  

Studien har genomförts med individuella kvalitativa intervjuer av pedagoger. 

Studiens resultat indikerar att det är viktigt att ha kompetenta pedagoger som är involverade, utfors-

kande och vana vid att tänka 100-språkligt. Materialet på förskolorna behöver inkludera teknisk utrust-

ning och IT, finnas tillgängligt hela tiden och vara varierat inom ramen för ett fokus. Instrument som 

bör finnas på en förskola är: trummaskin, elgitarr, keyboard, amadinda, bas, ljudkorg, ukulele, gitarr och 

trummor. Slutligen visar resultatet att glädje är en bidragande faktor till utforskande, barnens intresse och 

motivation behöver vara i fokus, kroppen är en viktig artefakt för utforskande, fantasi och fakta kom-

pletterar varandra och full interaktion mellan barn, pedagoger och miljön är väsentligt. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i hur musik kan vara ett verktyg för 100-språkligt utforskande på 

förskolor och grundar sig i mitt intresse för musik och dess möjligheter till kommunikation på olika sätt.  

På den förskola jag arbetar på har vi ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Ett av de begrepp som förbin-

der vår förskola med Reggio Emilia är synen på de 100 språkens betydelse för lärande. Under lång tid har 

bildens språk med tillhörande ateljé och ateljérista haft en framträdande roll vilket gjort att musik som 

språk och även andra uttryckssätt haft en mer undanskymd plats. Detta dilemma är något som har lyfts 

fram på vår förskola och värdet av att ha en 100-språklig verksamhet har blivit aktualiserad. Ett av de vär-

deord som beskriver min arbetsplats verksamhet är utforskande vilket innebär att jag måste förhålla mig 

till det på något sätt som pedagog. Vilket förhållningssätt behöver pedagoger som arbetar i förskolan ha 

för att inspirera till ett utforskande omkring musik? 

Personal som jobbar på förskolor som är Reggio Emiliainspirerade blir ibland kritiserade för att utgå från 

en “flumpedagogik” där barnen får göra som de vill. Men det förhållningssätt som pedagogerna har tagit 

ställning för grundar sig på, enligt mig, en medvetenhet omkring barnens rätt till lärande utifrån sina egna 

intressen och förmågor där musik är ett redskap för att uttrycka det. Detta förhållningssätt, menar jag, 

kräver närvarande och lyhörda pedagoger som ser sig själva som medforskande och delaktiga. Detta 

kommer jag, bland annat, belysa i detta arbete.  
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet försöker bilda en teoretisk bakgrund till de termer som är centrala i den här studien: mu-

sik, estetiska lärprocesser, Reggio Emilia, 100-språklighet och miljöns och materialets betydelse för utfors-

kande. Musiken är själva kärnan och det är av intresse att lyfta fram synsättet att musikalitet är en intelli-

gens eftersom grundaren av den tanken, professor Howard Gardner, under lång tid arbetat ihop med pe-

dagogerna i Reggio Emilia utifrån sina tankar om de sju intelligenserna, varav musiken är en. De pedago-

giska tankarna om 100-språklighet, estetiska lärprocesser och miljöns betydelse för lärandet är centrala i 

förskoleverksamheten i Reggio Emilia och är därför även relevanta att lyfta fram i denna studie. För att 

försöka beskriva en helhetsbild av musiken och estetikens plats i förskolan finns det även ett kapitel som 

ger en beskrivning över vilken plats musiken och estetiken har haft i förskolan sett ur ett historiskt per-

spektiv.  

2.1 Vad är musik? 

Gardner (1983) skriver att tonalitet, det vill säga, melodi och rytm, är grunden för vad definitionen av vad 

musik är. Enligt Kempe och West (2010) är musik svårt att definiera. Custodero (2010) menar dock att det 

är viktigt att ta ställning för vad begreppet musik står för eftersom det har betydelse för vårt meningsskap-

ande hur vi benämner saker och ting. Kempe och West lyfter fram ovan nämnda begrepp, melodi och 

rytm, som mest centrala för att man ska kunna definiera musik som helhetsbegrepp. Därutöver finns det 

ytterligare begrepp såsom exempelvis tonhöjd och tempo. Jederlund (2002) menar att musikens grundele-

ment är ljud, puls/rytm och rörelse. Dessa tre grundelement är dock inte tillräckliga enligt Jederlund som 

vill lägga till ett fjärde: personligt uttryck och intryck. Jederlund menar att den traditionella synen på musik 

är utifrån att den är bra eller dålig. Denna syn på musik är något som är tydligt i olika sammanhang där 

musik är i fokus. Så även i musikundervisningen i skolan. Man missar, enligt Jederlund, många av de möj-

ligheter som musiken har att erbjuda: ”När skolan istället tar fasta på den som språk, känsla, personligt 

uttryck, röst-ljud-rörelse och social gemenskap finns i musiken rika möjligheter till personligt och socialt 

lärande och utveckling i en lustfylld form” (s 14). Enligt Kempe och West (2010) är det ytterst individuellt 

hur man uppfattar musik eftersom människan tar emot sinnesintryck genom perception. Intrycken bear-

betas och tolkas sedan på olika sätt. Vad som uppfattas som ljud eller musik beror på de erfarenheter indi-

viden har. Författarna tar upp att musik ses som sociala konventioner det vill säga att sinnenas bearbetning 

av ljudintrycket kan kopplas samman med tidigare erfarenheter och därigenom skapas en slags mening och 

förståelse omkring det sociala sammanhang vi befinner oss i. Lamb (2010) skriver att människan tar till sig 

musik på så många olika sätt och därigenom förstärks vår förmåga att förstå musik som ett socialt feno-

men. Det handlar alltså enligt Lamb inte bara om att ta till sig musik av professionella musiker och ama-

törmusiker utan även att fokusera på den sociala kulturens betydelse: ”We understand cultural practices of 

music by the way individuals and groups interact with each other and with the music (s 25). Lamb (2010) 

fastlår att vi genom att betona interaktion och dess betydelse ”gain much richer and deeper knowledge 

that subsequently demonstrates music as a meaningful and relevant educational endeavor” (Ibid). Cus-
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todero (2010) är inne på liknande tankar och skriver vidare att musikens sociala karaktär stöder synen på 

musik som ett universellt språk: ”Musical thought is the keeper of diversity, manifested in culturally-

specific practices including listening, performing, composing, and talking about music: it is dependent up-

on social kontext” (s 81). 

Vesterlund (2003) skriver att musik är ett universellt sätt att uttrycka känslor och kommunikation på: 

Musik skapar glädje och dans. Glädje och dans skapar rörelse. Rörelse skapar koordination. Ko-

ordination skapar förståelse. Förståelse skapar ord. Ord skapar meningar. Meningar skapar ett 

språk (s 8). 

2.1.1 Musikalitet – en intelligens enligt Howard Gardner. 

Enligt Jederlund (2002) är den forskning som Gardner har gjort om människans multipla intelligenser av 

stor vikt eftersom den försöker förklara varför estetiken och barns kreativa processer är så värdefulla för 

lärande. Gardner (1983) lyfter fram ett bredare synsätt på begreppet intelligens. Bredare i den bemärkelsen 

att han vill lyfta fokus från att det inte bara bygger på resultat från statiska och förutbestämda tester utan 

att synen på intelligens också innebär en kunskap om människans fysiska uppbyggnad och även en förstå-

else för att den sociala kultur som vi befinner oss i påverkar hur vi blir och hur vi tänker. Han definierar 

intelligens som “förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera 

kulturella sammanhang” (s X). En av dessa ovan nämnda intelligenser är den musikaliska intelligensen. 

Gardner skriver vidare att “musiksinne kan utvecklas mycket genom att man utforskar och utnyttjar audi-

tiva och vokala strukturer” (s 112).  Enligt Gardner betonar många tonsättare att musik, kroppens språk, 

och språk med hjälp av tecken har ett nära samband. Han beskriver det som en “slags förlängning av teck-

en och gester - en rörelse eller riktning som delvis utförs eller förverkligas med hjälp av vår kropp” (s 113).  

2.2 Vad är estetiska lärprocesser? 

Estetik är benämningen på hur man ser på musik och konst och i Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, 

Pramling Samuelsson och Wallerstedt (2008) beskrivs även estetik som läran om det sköna. Kempe och 

West (2010) skriver att den här synen på estetik växte fram under 1700-talet samtidigt som upplysningsfi-

losofin och bygger på en “essentialistisk syn, det vill säga att skönheten finns i de konstnärliga objektens 

inre väsen, som kan väcka en skönhetsupplevelse i oss” (s 26). Krechevsky (2001) beskriver hur pedago-

gerna i Reggio Emilia har definierat begreppet estetik som ett förenande mönster eller som något som 

“mest behagar, attraherar och tillfredställer en själv eller andra” (s 247). Kempe och West (2010) lyfter 

fram att en grundsten för estetiken är att “konstverket uppstår i mötet mellan något objekt och en betrak-

tare” (s 114). Estetiken i förskolan har, enligt Asplund Carlsson et al. (2008), bland annat sin grund i att 

barn lär genom sinneserfarenheter. Numera används ofta begreppet estetiska lärprocesser. Författarna 

lyfter fram att ifall man ser på estetik som ett lärande betyder det att man också ser på estetik som en pro-

cess. De skriver att “varje gång ett barn ger uttryck för ett kunnande är detta samtidigt ett nedslag i tiden, i 

processen, ett kunnande som är i vardande och som förändras med nya erfarenheter” (s 21). Författarna 
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skriver vidare att ifall skapandet är en form för lärande kan innehållet inte vara självklart. En kreativ pro-

cess har sin grund i skapandet av något nytt och då kan man inte veta innan vad innehållet kommer att 

vara: “Man skulle rentav kunna säga att dagens skapande av något nytt blir en del av morgondagens kul-

turarv” (s 22). Allsup (2010) skriver att en av de viktigaste uppgifterna den estetiska filosofin har att fylla är 

att försöka hjälpa oss att förstå vår värld. Ifall vi undrar saker om vår värld skapar det nyfikenhet som 

skapar ytterligare frågor. Processen blir cirkulär. Detta kan överföras till estetiken och konsten. Allsup 

menar att den inte nödvändigtvis behöver förklara estetiken men ” to consider it or ponder its meaning” (s 

44). I en studie som Pramling och Wallerstedt (2010) har gjort undersöker de vilka lärandeobjekt i musik 

man kan tänka sig. Studien använder begreppet lärandets objekt för att utifrån en analys försöka ta reda på 

vad innehållet i lärandet är utifrån frågan: ”Vad består kunskap i musik av?” (s 36). Syftet med studien var 

att ta reda på hur det som tidigare varit en bra ansats för lärande omkring andra ämnen skulle bli i kombi-

nation med ett estetiskt innehåll. Häikiö (2007) uttrycker att estetiken är ett brett begrepp som innefattar 

såväl kognitivt lärande som kulturellt. Hon menar vidare att en blandning av olika kunskapsformer ”inne-

bär en integration av kreativitet och lärande, vilket innefattar både lärandets intellektuella men också 

känslomässiga, praktiska, sinnliga och etiska aspekter” (s 14). Pramling och Wallerstedts (2010) resultat 

visar på att det finns en del lärandeobjekt som skulle kunna vara användbara i förskola och skola såsom: 

”tempo, taktart, dynamik, musikalisk form, instrumentkännedom och genre” (s 39). Slutligen poängterar 

författarna att det är viktigt att bli medveten om skillnader som finns i lyssnandet och att förskolan är en 

självskriven kontext för detta lärande. 

2.3 Musik och estetik i förskolan – nedslag i historien. 

Enligt Johansson och Åstedt (1993) har förskolan sitt ursprung på 30- och 40-talet då utbyggnaden av 

svenska förskolor påbörjades. I början kallades förskolan för barnkrubbor och barnträdgårdar. Redan ti-

digt hade musiken sin plats i kombination med samlingen. Sundelin (1945) skrev att man skulle ta tillvara 

barnens spontant påkomna sånger och hon pekade på att det var lärarinnornas ansvar att föra in dem i 

musikens värld. Dessutom uppmanades de till att vara nogranna i sitt urval av val av sånger. Enligt Sundel-

in var sånger i d-dur det bästa. Vidare fastlog Sundelin att det borde finnas något instrument på varje barn-

trädgård. Egenhändigt gjorda rytminstrument, såsom triangel, pinnar, kastanjetter, tamburin var vanligt 

förekommande. Johanson och Orlowskaja (1945) ställer sig frågan varför ett litet barn tecknar, modellerar 

och målar. Författarna kommer fram till att det måste bero på en “inre, djupare behov av rörelse, verk-

samhet och handling. En strävan efter att få uttrycka sin egen personlighet ligger bakom småbarnens enkla 

prestationer” (s 114). Vidare beskriver de hur barnen alltid kunde hämta papper på en hylla och att varje 

barn hade egna kritor. Författarna lyfter fram att barnen skulle sitta bra och ha en tillfredställande belys-

ning. Men detta var bara en del som var viktig. Lärarinnorna i barnträdgårdarna skulle också “skänka bar-

nen vårt varma, odelade intresse, som de är så beroende av. Vårt intresse och vår uppmuntran är välgö-

rande för barnets skapande fantasi, det verkar eggande och ger dem självförtroende” (s 116). Författarna 

uttrycker att barn påverkas av schabloner och bilder, och att det är oundvikligt, men barnkrubbelärarin-
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norna borde skydda barnen från att helt och hållet kopiera. Vidare skriver de att “vid bedömande av bar-

nens prestationer får vi nog sätta i första rummet innehållet och inte formen” (s 130). Slutligen menar för-

fattarna att det är nog så att alla som målar som barn inte kommer vara konstnärer som vuxna men att 

varje barn har behov av att uttrycka sig och att “det fria skapandet är av stor betydelse i barnets liv och för 

dess framtida utveckling” (Ibid).  

När betänkandet från Barnstugeutredningen (SOU 1972:26-27) kom förnyade den, enligt Johansson och 

Åstedt (1993) de pedagogiska tankarna om sång och musik. Nu skulle barnen ha möjlighet att göra och 

höra ljud och att musik på olika sätt skulle vara dagligen förekommande på förskolan. Sundin (1982) skri-

ver att Barnstugeutredningen befäste att musik och rytmisk rörelse skulle vara integrerad del av verksam-

heten och ansvaret för att detta genomfördes vilade på förskolans personal. Men eftersom det inte funnits 

några specifika mål för den skapande verksamheten har mycket varit upp till personalens goda vilja. Det 

berodde helt enkelt på hur intresserad personalen själv var av musik. Johansson och Åstedt (1993) skriver 

att estetiska aktiviteter som att exempelvis rita, måla, snicka och sy har varit vanligt förekommande i för-

skolan under lång tid. Under 60-talet gjordes fler och fler målningar tillsammans i gruppen och “bildtolk-

ning” (s 100) introducerades. Sundin (1982) menar att musik i förskolan till stor del har bestått i att lyssna 

till färdiga förebilder, spela och sjunga barnsånger, lyssna på skivor, ibland dans ihop med barnen och 

återskapande av redan befintlig musik. Ibland görs dessa aktiviteter utan något speciellt syfte och ibland är 

det en del av en pedagogiskt planerad verksamhet. Sundin skriver (1982) att en barnteckning aldrig är 

skapad av någon vuxen åt ett barn medan det motsatta gäller barnsång. Barnsång är nästan uteslutande 

tillverkade av vuxna för barn. Sundin (1982) hävdar att hur man ser på möjligheten till uttryck skiljer sig 

helt åt mellan dessa båda sätt att uttrycka sig på. Sundin skriver också att besök på teatrar och museum är 

vanligt förekommande akvititeter i förskolan.  

När pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) kom fastlog den att det är naturligt för 

barn att uttrycka sig genom sång, musik, dans och drama: “i förskolan ska barnen stimuleras att uppleva 

och iaktta omgivningens ljud och rytmer, att sjunga och använda rösten, lyssna på och själva göra musik” 

(s 34). Vidare lyfts värdet av barnens skapande och utforskande omkring musik på olika sätt fram. Johans-

son och Åstedt (1993) skriver att det pedagogiska programmet för förskolan belyser vikten av musik i för-

skolan men det preciseras inte när och hur dessa inslag ska finnas. Johansson och Åstedt avslutar med att 

skriva att det “numera finns ett stort och varierat utbud av visor, sånger och musik för barn” (s 94). 

Gammal och ny musik blandas med sånger som barnen gjort själva och att “det finns stora möjligheter till 

mångsidighet i musikstunderna och till att fånga och utveckla alla barns intresse och engagemang” (s 95). 

Jernström och Lindberg (1995) belyser också hur viktigt det är att tillvarata barnens egna idéer och vikten 

av att utgå från sinnena i den pedagogiska verksamheten. Dessutom menar författarna att det är viktigt att 

upptäcka och belysa människans förmåga till att uttrycka sig med hjälp av flera olika ”språk”.  Författarna  

går till och med så långt att de hävdar att musiken som språk är viktigare än talspråket eftersom det tilltalar 

fler känslor hos människan.    
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Enligt det styrdokument som är gällande i nuläget, läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) vara en de-

mokratisk plats som lägger grunden för ett lärande för livet. Vidare står det att ”skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom 

med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns ut-

veckling och lärande” (s 7).  

2.4 Inspiration från Reggio Emilia    

Reggio Emilia ligger i norra Italien och är platsen där förskolor startades i slutet på 40-talet som idag utgör 

grunden för den verksamhet som numera inspirerar många andra förskolor runtom i världen. Dess syfte 

var att erbjuda barnen en plats där demokratiska värden kunde skapas för en bättre framtid. En folkskollä-

rare vid namn Loris Malaguzzi kom i kontakt med daghemmet och började fungera som handledare. Hans 

mål var att forma förskolan till en plats där barnen skulle kunna tänka själva. Malaguzzi hade en tro på 

barnet som rikt och kompetent. Han ville erbjuda barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och 

menade, som en metafor, att barnet har hundra språk men berövas nittionio (Wallin, 1996). Detta ut-

tryckte han i dikten “Ett barn har hundra språk”. Dessa tankar och andra ställningstaganden som försko-

leverksamheten i Reggio Emilia står för har sedan fortsatt att inspirera och fascinera människor från hela 

världen och utgör idag en inspirerande och tongivande inspirationskälla på många förskolor. Vecchi 

(2010) skriver hur det första viktiga genombrottet i Sverige kom genom en utställning på Moderna Museet 

i Stockholm. Enligt Lind (2010) har det sedan skett ett ”intensivt erfarenhets- och kunskapsutbyte” (s 226) 

mellan svensk förskolepersonal och personal från förskolorna i Reggio Emilia under lång tid. Lind (2010) 

ställer sig frågan vad Reggio Emilia har betytt för svensk förskola och hur debatten har gått i den svenska 

förskolan. Hon uttrycker Reggio Emilias påverkan som den ”svenska reggiodiskursen” och att denna dis-

kurs har ”utgjort en plattform för teoretisk, filosofisk, bildpedagogisk och estetisk diskussion” (s 226).  

2.4.1 100-språkligt utforskande 

Det 100-språkliga utforskandet har en viktig och tongivande roll i förskoleverksamheten i Reggio Emilia. 

De hundra språken är enligt Jonstoij och Tolgraven (2007) en metafor för de uttryckssätt som barn har 

tillgång till sedan födseln för att bearbeta och tolka sig själv och sin omgivning. Om barnet erbjuds att 

prova så många olika uttryckssätt som möjligt får det “simma i sin personlighet” (s 25) som leder till en tro 

på sig själv. Rinaldi (2001) beskriver detta som att “barn modifierar och berikar alltså sina teorier och be-

greppskartor genom att röra sig från ett språk till ett annat, från ett erfarenhetsfält till ett annat – och ge-

nom att reflektera över såväl sina egna som andras rörelser” (s 82). Jonstoij och Tolgraven (2007) beskri-

ver det som att dikten “Ett barn har hundra språk” utgår ifrån erfarenheten om hur “traditionell pedago-

gik skiljer mellan förnuft och känsla… “ (s 25).  Enligt Sundin (1982) är ett av budskapen med dikten “Ett 

barn har hundra språk” att utifrån den omgivning barnen möter i skola och samhälle händer det något 

med möjligheten för dem att uttrycka sig mångfacetterat allteftersom åren går. Enligt Söderberg (1981) är 

kroppens språk det tidigaste sättet för människan att kommunicera med sin omgivning och på detta sätt 

kan man finna de första initiativen till att skapa ett språk. Vidare betonar Söderberg (1981) att kreativiteten 
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är viktig för ett språkskapande och att barn skapar och återskapar sitt språk i interaktion med omgivning-

en. Sundin (1982) lyfter fram att det verbala språket oftast får en framträdande roll inom skolan och att 

pedagoger i Reggio Emilia menar att det är viktigt att erbjuda barnen möjligheter att upptäcka världen med 

så många sinnen som möjligt och att “uttrycka sensuella kvaliteter” (s 49) för att motverka att olika förgi-

vettagna föreställningar om människor förstärks. Enligt Jonstoij och Tolgraven (2007) är den svenska lä-

roplanen tydligt inspirerad av inspiration ifrån förskolorna i Reggio Emilia bland annat genom att de bely-

ser vikten av att arbeta med barns olika språk. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att “arbets-

laget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upple-

velser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och 

andra uttrycksformer” (s 11). Uttrycket andra uttrycksformer torde kunna tolkas som olika slags språk och 

isåfall borde ovan nämnda citat belysa vikten av ett 100 – språkligt utforskande. Olsson (2012) skriver om 

hur barn kan öka sin insikt och förståelse om sin omgivning genom interaktion utifrån estetiska lärproces-

ser och 100-språklighet. Dessa processer benämner Olsson som ritzomatiska och beskrevs enligt författa-

ren av Loris Malaguzzi som en ”spagettiröra”.  

Pramling och Wallerstedt (2009) belyser i sin studie hur forskare på senare år har fokuserat mer och mer 

på den multimodala aspekten av undervisning och skapandet av meningsfulla sammanhang i skolor och 

förskolor. Dessa offentliga platser för lärande är, enligt Pramling och Wallerstedt, inte enbart en plats för 

verbal kommunikation utan även en plats för olika varianter av kommunikativa uttryck såsom: tal, skri-

vande, gestikulerande, bildskapande och ritande. Författarna menar att överföring mellan olika modaliteter 

är speciellt tydligt i många estetiska aktiviteter. Författarna tar upp begreppet synaesthesia som betyder  

”the blending of the senses” (s 136) eller ”what belongs to one sensory organ is communicated in the 

’form’ of another” (Ibid). Denna förmåga att förändra intryck och uttryck från ett språk till ett annat (in-

termodal perception) tar även Jederlund (2002) upp som ett viktigt sätt att lära. Kress och Selander (2010) 

skriver att multimodalitet grundar sig i vilka möjligheter som finns tillgängliga för människan att förstå och 

tolka sin omvärld på ett meningsfullt sätt med.  

2.4.2 Miljöns betydelse för utforskande 

Filippini (2001) skriver att alla delar som finns i förskolan är beroende av varandra. Organisationen till 

exempel måste, enligt Filippini, möjliggöra för en pedagogisk miljö som stimulerar lärande och utfors-

kande. Häikiö (2007) skriver om hur man i Reggio Emilia lyfter fram miljön som den tredje pedagogen: 

”Rummet anses bära på en pedagogisk potential och att den kommunicerar genom sin utforming och in-

redning” (s 67). Ellis och Strong-Wilson (2007) tar också upp hur pedagoger i Reggio Emilia ser på miljön 

som en tredje pedagog. Författarna menar att förskolorna i Reggio Emilia använder utrymme som en 

nyckelkälla till provokationer och insikter som i sin tur leder till lärande. Miljön skall, enligt Häikiö, möjlig-

göra för att skapa relationer och att stimulera till interaktion mellan såväl människor som mellan männi-

skor och miljön. Häikiö (2007) förtydligar detta genom att ”platsen för lärande skall ingå i en större kom-

plex helhet där de olika delarna bildar en väv av olika möjligheter” (s 72) utifrån att rummets uppbyggnad 
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skall spegla vilken barnsyn som finns på förskolan. Förskoleverksamheten i Reggio Emilia utgår, enligt 

författarna, från att det finns tre utbildare: pedagogen, barnet och miljön. Författarna skriver att om man 

skärskådar de här principerna gentemot forskning om barn och platser, så är det tydligt att dess hållning 

gentemot miljöns betydelse för undervisande och lärande ”draws deeply on how young children perceive 

and use space to create meaning” (s 41). Kress och Selander (2010) skriver att det material som finns i ett 

rum kan sägas vara ”materialiserade idéer angående de specifika verksamheter som där ska fortlöpa och de 

sociala makt- relationer som kan etableras” (s 42). Barnet skall kunna ta in rummet med hela sin kropp. 

Häikiö (2007) menar att ”rummet skall spegla en respekt för barnets utveckling, det är barnets arbetsplats 

och läroplats, det skall vara självständiggörande och utvecklingsskapande och spegla en människosyn där 

barnet kan känna sig kompetent” (s 68). Jonstoij och Tolgraven (2007) använder ord som förändring, bar-

nens delaktighet och användandet av de olika sinnenas varseblivning som viktiga grundstenar i miljön. 

Vecchi förtydligar dessa tankar i Jonstoij och Tolgraven (2007) genom att säga att ”i denna multimediala 

värld måste vi kunna erbjuda barnen olika sätt att förfina sina sinnen så att de kan bli mer och mer huvud-

personer i sina egna liv och handlingar” (s 62). I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att ”för-

skolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden” (s 6) och det står även att ” förskolan skall vara en levande social 

och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunika-

tiva kompetens” (Ibid).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie ses förskolan och den miljö som förskolan erbjuder som en social plats där kommunikation 

och interaktion är en självklar del i verksamheten och ett redskap för lärande. Ett sociokulturellt perspek-

tiv betonar lärande genom kommunikation och interaktion. Det sammanhang som omger människan be-

nämns ur ett sociokulturellt perspektiv som en kontext. De situationer som pedagogerna beskriver i inter-

vjuerna ses i den här studien som exempel på kontexter i förskolan där musik är en gemensam nämnare. 

Samspel och interaktion som blir på förskolan och som kan leda till förändrat lärande ses här som en del 

av den proximala utvecklingszonen och miljön och materialet som erbjuds på förskolan betecknas som 

redskap, så kallade medierande artefakter, som barnen använder i meningsfulla sammanhang.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934) är en inspirationskälla för det sociokulturella perspek-

tivet där det sociala samspelet och interaktionen med omgivningen anses som tongivande för hur man lär. 

Enligt Vygotskij (1934) är språkets kommunikativa funktion den mest grundläggande funktionen för språ-

kets betydelse. Han menar att språket först och främst är ett verktyg för socialt samspel. Vygotskij (1934) 

fastslår vidare att “lika omöjligt som det är med kommunikation utan tecken, lika omöjligt är det med 

kommunikation utan betydelse” (s 39). Säljö (2000) menar att man bör se det mänskliga lärandet i ett soci-

alt och kommunikativt perspektiv. Man lär i samspel med andra människor och lärandet påverkar sedan 

hur man blir i fortsättningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir, enligt Säljö (2000), “kommunikativa 

processer helt centrala” (s 37). Johansson (2012) lyfter fram tre aspekter som enligt honom är grunden för 

Vygotskijs psykologi som förstärker och bekräftar ovan nämnda resonemang. Den första betonar synen 

på människan som en del i ett “historiskt, socialt och kulturellt universum” (s 22). Utgångspunkten finns 

visserligen i evolutionsteorin men istället för att lägga fokus på det biologiska arvet som påverkansfaktor 

för mänsklig utveckling valde Vygotskij att istället fokusera på interaktion och den sociala miljöns bety-

delse för utveckling. Som andra aspekt skriver Johansson att människans karaktär är social. Här har språ-

ket en central plats som påverkansfaktor. Slutligen tar Johansson (2012) upp att människan genom att an-

vända olika redskap fördjupar sin förståelse omkring det som fascinerar.  

I denna studie är det framförallt tre områden inom det sociokulturella perspektivet som det insamlade 

materialet analyseras utifrån utöver det övergripande synsättet på samspelets och interaktionen betydelse 

för lärande.  Dessa områden är: Fakta och fantasi, Proximala utvecklingszonen och Artefakter. 

3.1.1 Fakta och fantasi     

Människor är, enligt Vygotskij, kreativa från födseln. Denna egenskap gör att man kan skapa något nytt. 

Denna förmåga benämner Vygotskij som fantasi. Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor. 

Vygotskij menar att det är av yttersta vikt att ”vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt 

stadig grund för dess skapande verksamhet” (s 20). Den skapande förmågan har sina grunder i barnet lek. 

Leken är en kanal för att tolka det upplevda och de ”estetiska och kulturella formerna finns redan i barnets 
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lek” (s 9). Jederlund (2002) skriver att ”i leken och konsten utvecklar människan sin föreställningsförmåga, 

sitt fantiserande” (s 30). Att fantisera innebär enligt Jederlund (2002) att ”tänka det som ännu inte är, att 

ställa hypoteser och finna lösningar” (Ibid). Vidare lyfter han fram fyra samband, framtagna av Vygotsky, 

som sammanför fantasi och verklighet: 1) ”…alla mänskliga fantasier hämtar inspiration från verkligheten 

2) …vår förmåga att överskrida tid och rum och därigenom uppleva något som vi inte har upplevt 3) 

…vår känslostämning avgör hur vi uppfattar musik 4)…en fantasiskapelse kan ge upphov till något nyttt 

verkligt” (s 30-31). 

3.1.2 Proximala utvecklingszonen 

Utifrån tankarna om att man förändras genom lärande skapade Vygotskij begreppet The zone of Proximal 

Development (ZPD), som på svenska benämns den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp definierar 

Vygotskij (1978) som “the distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers” (s 86). Säljö (2000) skriver om detta begrepp 

som skillnaden mellan vad en människa kan prestera alldeles ensam gentemot vad en människa kan pre-

stera i dialog med andra. Johansson (2012) beskriver detta fenomen som en “indikator på deras möjliga 

utveckling och potentiella kapacitet (s 24). Asplund Carlsson et al. (2008) belyser detta som progression i 

barns lärande. Detta beskrivs som barns “förändrade sätt att förstå eller uttrycka något“ (s 138). Den kun-

skap och erfarenhet som barnet besitter gör att de kan ta till sig lärarens utmaning och på så sätt lära sig 

något nytt eller lära sig på ett annat sätt. Författarna menar att detta kan ske såväl i en grupp med barn 

men även enskilt.   

3.1.3 Artefakter  

För att kunna bearbeta intryck och erfarenheter som människan erfar genom lärande behöver det finnas 

tillgång till verktyg som kan vara både psykiska såväl som fysiska. Säljö (2000) benämner dessa redskap 

som artefakter. Eftersom samspelet mellan artefakten och människan är föränderligt menar Säljö vidare att 

artefaktens funktion och människans intellekt och förmågor också förändras. På förskolan möter barnen 

en miljö som är planerad och genomtänkt av pedagoger. Miljön och materialet är iordningställt och plane-

rat utifrån det fokus och projektarbete som är aktuellt. Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska 

förskolan sträva efter att “varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upple-

velser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild rörelse, sång och musik, dans och 

drama” (s 10). Ur ett sociokulturellt perspektiv blir miljön och materialet artefakter som medierar med 

barnen. Enligt Säljö (2000) hanterar vi omvärlden med hjälp av artefakter. Säljö skriver vidare att “medie-

ring innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår 

kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” (s 81). Johansson (2012) beskriver mediering som att “vi 

kommunicerar med hjälp av och via olika redskap” (s 53). Dessa redskap kan vara synliga och möjliga att 

ta på fysiskt men kan även exempelvis vara det talade språket som i Johansson (2012) benämns som im-

materiella. Johansson fastslår att man måste se handlingar och kommunikation som “uttryck för hur aktiva 
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aktörer handlar inom ramen för vissa sociala och kulturella sammanhang” (s. 54). Dessa sammanhang be-

nämner Johansson som sociala kontexter. Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) fastlår att “förskolan 

ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras 

sociala och kommunikativa kompetens” (s 6). Vidare belyser Johansson (2012) hur den tekniska och mate-

riella utvecklingen inte kan särskiljas ifrån den immateriella utvecklingen. I Läroplan för förskolan (Skol-

verket, 2010) lyfts bland annat multimedia och informationsteknik fram som tänkbara verktyg i skapande 

processer på förskolan. Enligt Läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn “utvecklar sin förmåga 

att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (s 10).   
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4 Syfte och forskarfrågor 

4.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att analysera hur pedagoger i två Reggio Emiliainspirerade förskolor uppger 

att de använder musik som ett verktyg för 100-språkligt utforskande.  

4.2 Forskarfrågor 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses förskolan som en social kontext där interaktion och samspel är 

viktiga för lärande. Miljön och materialet har även betydelse och benämns utifrån detta perspektiv som 

artefakter. Dessutom ses lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som en förändringsprocess som orsakar 

en skillnad. Denna process benämns utfirån ovan nämnda teoretiska perspektiv som den proximala ut-

vecklingszonen. Dessa begrepp är grundläggande utgångspunkter för mina forskarfrågor: 

Hur beskriver informanterna att de använder musik som ett redskap för 100-språkligt utforskande i för-

skolan? 

Vilken betydelse ges miljöns utformande och materialet för detta utforskande enligt informanterna? 

Hur uttrycker informanterna att 100-språkligt utforskande skulle kunna stimulera ett förändrat lärande? 
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5 Metod 

I detta kapitel görs först en redogörelse för vilken forskningsansats och metod som använts. Vidare besk-

rivs tillvägagångssätt för förberelse och planering inför insamlande av data. Därefter kommer en redogö-

relse över hur bearbetatning och analysering av det insamlade materialet har gått till. Slutligen tas de etiska 

överväganden som har beaktats i studien upp. 

5.1 Kvalitativ forskning 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats. En kvalitativ forskning försöker fånga själva me-

ningen och den abstrakta kvalitén i det som undersöks. Kunskapen som man söker efter i en kvalitativ 

ansats är en produkt av de olika samhälleliga kontexter som den befinner sig i.  

5.1.1 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer användes som undersökningsmetod eftersom syftet med denna studie är att lära mer 

om hur pedagoger beskriver att de använder musik som ett redskap för ett 100-språkligt utforskande. En-

ligt Säljö (2000) använder människan sin förmåga till att resonera och förhålla sig till verkligheten för att 

öka insikten och kunna kommunicera i ett senare skede. Tänkande och kommunikation har i ett sociokul-

turellt perspektiv samma grund: ”Våra tankar och idéer, liksom våra sätt att hantera situationer, har ett 

genuint socialt och interaktivt ursprung” (s 106).  

Vid konstruktionen av intervjuguiden (bilaga I) användes de råd som Bryman (2001) tar upp: 1) Skapa ett 

visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som rör dessa teman följer på varandra på 

ett bra sätt, men var också beredd att under intervjuns gång ändra ordningsföljen i frågorna. 2) Formulera 

intervjufrågor eller teman på ett sätt som underlättar svar på undersökningens frågeställningar (man ska 

dock akta sig för att göra frågorna alltför specifika). 3) Använd ett begripligt språk som passar intervjuper-

sonerna. 4) Ställ inte ledande frågor. 5) Kom ihåg att notera eller fråga om bakgrundsfakta såsom ålder, 

kön och namn, eftersom detta är viktigt för att man ska kunna sätta in hans eller hennes svar i ett sam-

manhang (s 305).  

Undersökningen genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Denna intervjuform innebär 

enligt Bryman (2001) man har ett antal i förväg förberedda intervjufrågor. Ordningen som man ställer dem 

kan variera från intervju till intervju ”men i stort sett kommer frågorna att ställas i den ursprungliga ord-

ningen och med den ursprungliga ordalydelsen” (s 301). Vidare menar Bryman (2001) att intervjufrågorna 

då är relativt ”öppna” vilket möjliggör för intervjuaren att ställa följdfrågor till det som uppfattas som ex-

tra viktigt. Enligt Kvale (1997) är olika metoder, såsom intervju, verktyg för undersökningen och att det 

beror på vilka frågor som ställs som avgör hur användbar metoden är när man sedan ska analysera materi-

alet.). En intervjuundersökning kräver noggranna förberedelser, genomförande och uppföljning. Kvale 

beskriver processen i sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapporte-

ring (s 85). Enligt Kvale innebär en tematisering av intervjun att “klargöra undersökningens syfte – under-
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sökningens “varför” (s 94). Jag genomförde därefter undersökningen utifrån de ovan nämnda stadierna. 

Intervjufrågorna utformades med hjälp av de olika typer som Kvale (1997) presenterar (s 124) såsom inle-

dande fråga, sonderande fråga, specificerande fråga, indirekt fråga och tolkande fråga (bilaga I).  

5.1.2 Urval av förskolor 

Eftersom min undersökning inriktar sig på hur pedagoger uttrycker att de använder musik som ett redskap 

för utforskande var det angeläget att göra ett urval så att de besökta förskolorna hade en medveten och 

dokumenterad profilering omkring musik och utforskande. Informanten skulle känna sig bekväm med 

frågorna och vara vana vid att tänka och arbeta omkring de här orden och begreppen. Urvalet gjordes ge-

nom snöbollsurval som Bryman (2001) beskriver som en process där forskaren först söker upp några få 

personer som är intressant för studien och dess syfte. Sedan används dessa informanter för att komma i 

kontakt med fler informanter som kan tillföra kunskap till studien. Jag började med att söka efter försko-

lor med en dokumenterad musik/utforskande profilering via Internet. För att intervjuerna skulle bli så 

givande som möjligt men samtidigt också ha en ”ram” så var målet att intervjua pedagoger som arbetade 

på ungefär samma sätt men i olika organisationer. Det visade sig att det inte fanns så många sådana i när-

området. Genom tips från kollegor kom jag i kontakt med pedagoger på tre förskolor som ligger på olika 

platser i landet. Två av förskolorna drivs i kommunal regi och den tredje drivs som en ideell förening. Ef-

ter förfrågan via mail och telefonsamtal tackade pedagogerna som jobbade på två av de tre förskolorna ja 

till att ställa upp på intervjuer. Dalen (2007) skriver att det ibland kan vara bra att använda flera infor-

mantgrupper. Detta åskådliggör författaren konkret genom två sammanlänkade cirklar: ”Cirklarna kom-

mer att delvis överlappa varandra, och det överlappande området symboliserar tematik som uppfattas och 

förstås någorlunda lika av de två informantgrupperna” (s 60). Dalen menar att ifall man använder flera 

informantgrupper möjliggör det en fördjupad analys och tolkning i ett senare skede i undersökningen. För 

att förtydliga syftet med undersökningen och även informera om hur intervjuerna var tänkta att genomfö-

ras fick informanterna ett brev (bilaga II) innan intervjutillfället. Brevet innehöll även de etiska riktlinjer 

som Kvale (1997, s 107) och Vetenskapsrådet (2002) tar upp. Sammanlagt gjordes fem intervjuer. Tre på 

den ena förskolan och två på den andra. 

5.2 Genomförande av intervjuer      

Intervjuerna ägde rum individuellt i ett dokumentationsrum vid den ena förskolan. Vid den andra försko-

lan letade vi upp ett utrymme på avdelningen där ljudinspelaren kunde anslutas till elnätet. Där kunde vi 

sitta ostört och jag spelade in intervjuerna dels med en ljudinspelare men även med en mobiltelefon för att 

ha en backup. Enligt Bryman (2001) är det viktigt att tänka på att lära känna miljön som informanten finns 

i, att se till att ha bra teknisk utrustning, att intervjun görs i en lugn och avskärmad miljö. Innan intervjun 

informerades pedagogen om att detta i första hand var en intervju och att min roll skulle vara lyssnande 

mer än att det skulle bli ett samtal. Jag förtydligade att jag skulle kommentera och inflika omkring det som 

jag ville veta mer om. Kvale (1997) uttrycker det som att en ram skapas åt intervjun. Under intervjuerna 

fanns anteckningsmaterial tillgängligt. Jag noterade från början personliga uppgifter om informanten som 
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namn och kön men antecknade även vid rundvandringarna. Vid det ena tillfället berättade musikpedago-

gen om syftet med musikateljén och dess innehåll efter intervjun. Vid det andra tillfället var jag med mu-

sikpedagogerna i musikateljén tillsammans med barnen innan intervjuerna. Dalen (2007) skriver att sådana 

anteckningar kan vara viktiga vid analysarbetet. Hon benämner dem exempelvis som fältanteckningar. 

Detta var första gången som informanterna såg intervjufrågorna så jag såg till att de hann läsa igenom dem 

innan intervjun startade. På den ena förskolan var jag med i verksamheten tillsammans med barnen under 

förmiddagen innan intervjuerna genomfördes. Båda förskolorna har en pedagogisk miljö som innefattar 

ett musikrum, en ateljé för musikutforskande. Enligt Kvale (1997) skapar man kunskap i en kvalitativ 

forskningsintervju genom samspel och jag upplevde att hela intervjusituationen och det positiva bemötan-

det jag fick gjorde att vi fick en bra kontakt och några av informanterna uttryckte att lärandet blev ömsesi-

digt. En informant sade att det var svårt att sätta ord på sin verksamhet. Informanterna uppmuntrades till 

att höra av sig i efterhand ifall de kom på något mer som skulle kunna vara av intresse för min studie. En 

av informanterna återkom via mail med ytterligare tankar och reflektioner.  

5.3 Bearbetning   

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades de inspelade intervjuerna till skriven text så fort 

som möjligt. Dalen (2007) menar att det är viktigt att transkribera så fort som möjligt för att ha intervjuer-

na färskt i minnet. De transkriberades alltså från en form till en annan och enligt Kvale (1997) finns det 

inga givna former för hur utskriften ska gå till men man behöver vara tydligt med att beskriva vilka val 

man har gjort. Med tanke på detta valde jag att skriva ut så ordagrant som möjligt. Mina egna kommenta-

rer förtydligades genom att de sattes inom parentes. Bryman (2001) menar också att det är viktigt att få 

”med en fullständig redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun” (s 310) för att få med både vad in-

formanten säger och hur den säger det. Eftersom Kvale (1997) vidare belyser att en ordagrant nedskriven 

intervju kan upplevas av informanten som osammanhängande valde jag att skriva ner den i en mer fly-

tande form, det vill säga utan upprepningar, harklingar etc som inte har någon betydelse för vad informan-

ten ville förmedla. Intervjuernas längd är sammanlagt 2 timmar och 11 minuter och de varade mellan 17 

och 36 minuter. Transkriptionen av intervjuerna är 27 A4-sidor.  

5.4 Etiska överväganden 

Informanterna delgavs ett brev (bilaga II) om samtycke som innefattar de punkter som Kvale (1997) tar 

upp: delgivning om undersökningens syfte, undersökningens karaktär, vilka risker och fördelar som kan 

vara förenade med deltagande i studien, konfidentialitet, frivilligt deltagande och att man kan välja att dra 

sig ur när man vill. Dessa punkter står även omnämnda och beskrivna i Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer (2002). Dessa principer har jag förhållit mig till i efterhand när jag arbetat med studien.  

Informanterna erhöll brevet i tid innan intervjuerna för att de skulle känna sig bekväma med sin medver-

kan i studien och de hade möjlighet att återkomma till mig med frågor och funderingar. Däremot fick in-

formanterna inte frågorna förrän strax innan själva intervjutillfället. Informanterna hade möjlighet att läsa 
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igenom frågorna innan intervjun påbörjades. Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg eftersom de inte 

ansågs som speciellt känslomässigt jobbiga för informanterna att besvara. Informanterna visste dessutom 

att deras förskola var utvald utifrån sin profilering vilket medförde att de visste att jag som forskare ville 

lära mig av dem: Jag ville komma åt den kunskap de besitter. Vid intervjuer infinner sig dock en makta-

spekt eftersom jag som intervjuare kände till vilka frågor som skulle ställas i intervjun vilket inte informan-

ten gjorde. Dalen (2007) menar att intervjuaren därmed har en förförståelse som måste hanteras på rätt 

sätt så att den tillför en förståelse för det informanten uttrycker. Denna förförståelse kan sedan, enligt Da-

len, vara värdefull för intervjuaren vid analysen och tolkningen av resultatet. Det kan dessutom kännas 

olustigt för informanten att intervjun spelas in. Dalen (2007) menar dock att idag är de flesta människor 

vana vid att teknisk utrustning används i olika sammanhang och att den inte längre är lika påtaglig och 

störande.  

När de transkriberade intervjuerna skickades tillbaka bifogade jag ett uppföljningsbrev där jag beskrev hur  

kategorier hade skapats utifrån de givna svaren. Jag ville ge informanterna en chans att läsa igenom svaren 

och se så jag hade tolkat dem på ett för dem tillfredställande sätt. Jag påminde informanterna att när man 

läser igenom sin intervju är det vanligt att det känns konstigt att läsa hur man ”pratar”. Kvale menar att 

informanten bör informeras om den “naturliga skillnaden mellan talspråk och skriftspråk” (s 158) som går 

sig påmint vid en transkribering. Detta gjordes för att undvika att informanterna skulle välja att dra sig ur 

då de läst igenom den transkriberade intervjun. 

5.5 Analys 

Efter att ha läst igenom de transkriberade intervjuerna två gånger använde jag tre olikfärgade märkpennor 

där sådant markerades som var intressant i de olika intervjuerna utifrån studiens frågeställningar. Tre 

stycken färger användes, en färg per frågeställning, eftersom denna studie innefattar tre olika frågeställ-

ningar. Ganska snart märkte jag att tre kategorier skulle bli svårt att förhålla sig till. Materialet visade sig 

vara innehållsrikt och utifrån hur jag tolkade informanternas svar utökades tre kategorier till fem.  

Eftersom ett urval gjordes bland förskolor som hade en medveten profilering omkring 100-språkligt ut-

forskande genom musik verkade det som att informanterna hade en klar och tydlig uppfattning omkring 

de här frågorna och jag upplevde det som att kategorierna blev ganska uppenbara. Informanternas be-

skrivningar och svar upplevdes som medvetet formulerade och eftersom de svarade omgående, detaljerat 

och på ett engagerat sätt att de hade tänkt till omkring varför de jobbar som de gör. Informanterna gav 

intrycket av att vara proffessionella angående sin yrkesroll, sin profilering och sitt förhållningssätt. Frågor-

nas utformning hade betydelse för svaren men det blev uppenbart under analysarbetet att en sak går att 

uttrycka på så många olika sätt. Det som i denna studie benämns som 100-språklighet.  
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Dalen (2007) skriver att ” analysprocessen ska ge de konkreta yttrandena teorianknytning, något som sker 

genom att vi tolkar yttrandena och sätter in dem i en teoretisk ram” (s 72). Denna teorianknytning åter-

finns i den här studien i diskussionskapitlet.  

 De olika kategorierna har sammanställts i resultatkapitlet. Efter att ha läst igenom intervjuerna ytterligare 

en gång sammanställde jag detaljer i kategorierna som väckte min nyfikenhet ytterligare. Dessa har jag se-

dan förtydligat genom att förmedla hur många av de sammanlagt fem informanternas som tycker så här.  

Informanterna benämns i resultatet som IA, IB, IC, ID och IE.  

IA-IC arbetar på samma förskola och ID-IE på en annan. 

IA och IB arbetar som förskollärare. IC, ID och IE arbetar som musikpedagoger.  

5.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Eftersom kvalitativ forskning bygger på samspel i en social kontext bemöts den ibland med kritik eftersom 

det är svårt att kontrollera resultatens rimlighet. Kvale (1997) skriver att objektiviteten uteblir på grund av 

att samspel mellan människor är ofrånkomlig i en intervju. Detta befäster även Dalen (2007) när hon skri-

ver att varje informant svarar utifrån sina erfarenheter och sammanhang som är meningsfulla för dem, det 

vill säga, som de kan relatera till. Jag måste även ta i beaktande att informanterna hade olika mycket vana 

och antagligen även vilja till att bli intervjuad och även sätta ord på den pedagogiska verksamheten vilket 

påverkar vad de har sagt. Tre av informanterna hade speciella spetskompetenser. Två var musikpedagoger 

medan en tredje även var danspedagog och sångpedagog/operasångerska som säkerligen präglade de svar 

som de gav i intervjuerna. Det var exempelvis två av dem som pratade om fantasi och abstrakt tänkande. 

Det kan även ha betydelse för resultatet att den ena förskolan drivs i kommunal regi och den andra som 

en ideell förening när det kommer till möjlighet att rekrytera personal utifrån profilering. Valet att välja två 

förskolor som har en profilering omkring musikutforskande och inspiration utifrån förskolorna i Reggio 

Emilia gör att svaren blir tillförlitliga eftersom informanterna har kompetens omkring ämnet och arbetar 

utifrån denna profilering i sitt yrkesutövande. Dalen (2007) menar att det är bra att transkribera intervjuer-

na så fort som möjligt efter att de ägt rum vilket också gjordes. Detta säkerställer att transkriberingen är så 

ordagrann som möjligt. Dalen (2007) skriver att texten kan bli självständig ifrån intervjusituationen och 

detta är något som behöver beaktas vid analysarbetet och pekar också på vikten av att försöka fånga upp 

så mycket som möjligt runt omkring intervjusituationen för att få en heltäckande bild och därigenom ett 

tillförlitligt resultat. Ifall någon annan hade läst och tolkat resultatet hade den personen kanske kommit 

fram till, i varje fall delvis, ett annat resultat utifrån sitt kunnande och erfarenhet. Överhuvudtaget tror jag 

att den här studien hade blivit mer djupgående ifall jag hade skrivit den ihop med någon. När man förhål-

ler sig till någon annans tankar och idéer blir lärandet mer varierat och mångfacetterat vilket antagligen 

hade märkts.  
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Den här studien gör kunskapsanspråk på pedagogiska tankar och idéer om hur man kan jobba med musik 

som en artefakt för 100-språkligt utforskande i förskolan. Resultatet visar på tankar om förhållningssätt 

och konkreta tips och idéer som såväl pedagoger som arbetar med äldre barn kan ha nytta av som perso-

nal som arbetar med exempelvis lekhabilitering och med barn som har behov av social stöttning. Därför 

kan resultatet även vara av intresse för yrkesverksamma inom skola och socialtjänst.  

6 Resultat 

Resultatet är uppdelat i fem olika kapitel utifrån fem olika kategorier som konstruerades under analysar-

betet. Utifrån studiens första frågeställning hur informanterna beskriver att de använder musik som en 

artefakt för 100-språkligt utforskande i förskolan konstruerades kategorierna om pedagogrollen och me-

ningsfulla sammanhang. Den andra frågeställningen som belyste vilken betydelse miljöns utformande och 

materialet ges för detta utforskande blev utgångspunkten för kategorin miljöns och materialets bety-

delse/tillgänglighet. Den tredje och sista frågeställningen som berör hur 100-språkligt utforskande kan 

stimulera ett förändrat lärande genererade två kategorier: glädjen i musiken, och fantasi och abstrakt tän-

kande.  

6.1 Pedagogrollen 

Samtliga informanter har belyst olika aspekter som har med medutforskande att göra. De beskriver sin roll 

som aktiv och delaktig. De framhåller även fram ansvaret man har som pedagog att tillföra material och 

kunskap.  

Informanterna beskriver värdet av att ha kompetenta pedagoger som kollegor och att ta tillvara de kompe-

tenser/ spetskompetenser som finns i personalgruppen.  IB beskriver det så här:  

På vår förskola tillåts man vara duktig på något. Nu har vi en kompetens som kan extra mycket vil-

ket gör att vi andra inte behöver kunna mer omkring musik. Vi kan kunna något mer omkring något 

annat liksom. Vilken vuxen som är med barnen påverkar givetvis jättemycket vad resultatet blir. Det 

får man ju vara medveten om. Det är väldigt tryggt att ha någon som kan väldigt mycket för det gör 

också att många använder sig av musik och ljud. Någon som kan peka på möjligheterna. Och lära av, 

liksom. Någon man kan fråga. 

 IC reflekterar omkring sin roll som musikpedagog gentemot sina kollegor:  

Just att fånga upp alla pedagogers musikintresse, att se det som en tillgång och inte tänka att allt som 

handlar om musik måste gå genom mig. För att det inte ska bli att det bara är jag som spelar på den 

och för att de andra ska liksom bli involverade, måste de också få vara med och vara intresserade, 

löpa  linan ut och låta dem få spela också. Få upptäcka musiken! 

IA beskriver hennes roll som att barnen kollar in hur de vuxna gör och på något sätt speglar sig i det. Att 

vde också pushar på och är med i det. IA lyfter även fram tankar om hur hon ger tillbaka det lärande som 
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pågår till barnen genom att vara positiv och returnera tillbaka det som hon får från barnen. Hon menar att 

det är viktigt att delge barnen det som vi ser och märker. Medvetandegöra dem om deras lärande och mo-

tivera dem att gå vidare. 

 IA fortsätter:  

Man måste ju ha sådant material som man själv tycker är kul. Vi måste ha lite sådant som vi inte hel-

ler kan för att visa barnen att vi inte heller är specialister på allting. För vi kan också lära av dem, för 

de kanske kan någonting hemifrån och visar oss. 

IB säger att hennes roll i det här kan vara att vara en pedagog som tar tillvara andra språk också så att det 

blir på lika villkor och att man ser helheten.  

Hon poängterar hur viktig pedagogens förhållningssätt är: 

“Att plocka fram och erbjuda. Att våga och hitta former.”  

Hon berättar som exempel om ett tillfälle när pedagogerna undrade vilka barn som ville vara i exempelvis 

vattenrummet. Det är alltid vissa barn som vill det. Men då menar IB att pedagogerna måste bestämma 

vem som ska vara där just den dagen.  

Hon förtydligar:  

“Barn behöver den där lilla skjutsen… annars kanske man begränsar dem. Pushen in för att sedan… 

Det är inte alltid valfrihet att få välja själv faktiskt.”  

IC menar att: 

…man kommunicerar med varandra i musiken. Att kunna ge ett enskilt barn tid, ibland ett par tim-

mar, att han då kan få hålla på och testa ljud och berätta omkring de här ljuden och så hjälps vi åt att 

memorera var de här ljuden finns på trummaskinen och så pratar vi mycket omkring hur musik är 

uppbyggt eftersom han spelar mycket rytmer på trummaskinen.  

IC fortsätter beskriva hur han ser på sin pedagogroll:  

Men det kräver oerhört mycket mer av oss ifall barnen ska få komma till tals än vad det gör om man 

hela tiden bestämmer vad som ska göras som pedagog. Igår satt jag med ett barn i två timmar i mu-

sikrummet och jobbade. Då måste jag vara på helspänn hela tiden för att dels inte ta över och dels så 

att det blir som den här pojken vill att det ska bli till hundra procent. Hjälpa honom att komma ihåg 

vad det var han sade, och att göra en dokumentation av det och så. Jag kan känna efter en sådan 

stund, att man känner sig helt uttömd. Det är ju just det här att han får styra hela processen och jag 

gör allt för att dra ur honom vad han tänker om det, backa upp honom, och få honom att känna 

waow vad jag har lärt mig, vad jag har hittat mycket och sett mycket. Bekräfta. 
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 IC har ytterligare tankar och funderingar omkring det här med förhållningssättet:  

Ja, egentligen är det lätt att tänka så här att ja, liksom den fysiska miljön ska vara inspirerande och 

den ska locka men det spelar egentligen ingen roll hur lockande fysisk miljö vi har om inte förhåll-

ningssättet är tillåtande, om inte förhållningssättet backar upp det. 

           IC sammanfattar sin syn på förhållningssättet som att det är viktigt att erbjuda barnen utmaningar, fånga 

upp deras tankar och idéer och bekräfta dem i det. 

ID svarar att en av hennes uppgifter är att stimulera ett flöde. Med det menar hon att hon gör övergångar 

som knyter an till något som barnen nyss upplevt. Hon berättar även hur hon använder sin röst för att 

dela med sig av sig själv genom att använda och ändra intensiteten för att tydliggöra dramatik, spänning 

etc. Hon menar att det är ett konkret sätt att påvisa att det är okej att vara olika.  

IE tror att det är av värde att barnen känner att hon är kompetent. Att hon är utövande och aktiv. Hon 

tror också att hon i det utövandet behöver visa på nyfikenhet och lekfullhet.  

IE fortsätter:  

Min delaktighet är jätteviktig men bygger alltså inte på i första hand en verbal bekräftelse utan på ett 

engagemang, intresse, fokus och nyfikenhet kring vad barnen gör med materialet, istället för som det 

lätt annars blir, på dem som person.  

När det kommer till materialhantering menar IE att det behöver finnas någon på förskolan som kan han-

tera intstrumentet/materialet för att påvisa dess potential och introducera och vägleda i hur det ska be-

handlas 

Informanterna funderar omkring det här med 100-språkligheten utifrån sin roll som pedagog. IB menar 

att det är viktigt att erbjuda barn olika uttryckssätt. Inte bara det som de tycker om och är duktiga på. 

Hon menar att det är bra att uppmuntra barnen till att variera valen omkring detta. IE beskriver hur hon 

kan föra in musikaliska begrepp så att man får med den vetenskapliga biten i det 100-språkliga utfors-

kandet i den situation som barnet befinner sig i: 

Ifall jag ser att ett barn lägger hela handen på tangentbordet kan jag säga: “ Ahh, det brukar man kal-

lar för kluster i musiktermer”. Då har jag gett dem ett begrepp som de kanske kan ta med sig när de 

jobbar med bild ifall de geggar med hela handen. Att det blir som en hel… Vissa termer går igen i de 

andra språken. Att vidga deras känsla för det. 

Informanterna beskriver vikten av att introducera musiken tidigt hos de yngsta barnen. IE beskriver detta 

ytterligare genom att säga att:  

Vi har valt att musiken ska vara på småbarnsavdelningarna just för att den har de här demokratiska 

och sociala aspekterna. Den bjuder in till delaktighet, den är samspelande. Den binder ihop barn-
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gruppen speciellt vid inskolning. Det finns en demokratisk aspekt. Att man lyssnar på den som spe-

lar.  

IE menar att hon kan:  

hjälpa de yngsta barnen genom att inte relatera till dem som subjekt utan till det de gör och materi-

alet de jobbar med. Om de tittar på mig och söker min bekräftelse och ser att jag tittar på det de gör 

då vänder de tillbaka till det.  

6.2 Meningsfulla sammanhang 

Informanterna berättar om meningsfulla sammanhang där ett 100-språkligt utforskande har funnits. IA 

delar med sig av ett tillfälle då barnen och pedagogerna hade gjort en musikvideo till en låt som heter 

Mormors coola racerbil. Sången handlar om en racerbil som en mormor till ett av barnen har. Texten i 

sången byttes sedan ut mot morfars skördetröska.  

  “Barnen har ju förstått att man kan sätta ord på ljud om man säger.”  

IA fortsätter att beskriva att det är ett led i det här med att lära sig olika saker. Barnen hade själva tagit kort 

på olika saker och som de sedan hade gjort den här sången utifrån. Allteftersom bilderna kommer upp så 

har musiken kommit in. IA menar att:  

de blir duktiga på att se sammanhang. Vad man kan använda saker till också. Inte bara att man tar ett 

kort och så gör man inget med det utan vi gör något med det i dokumentationssyfte också. 

IB delger också ett konkret exempel omkring det här. Barnen i hennes barngrupp hade hittat en sång på 

internet som hette ”Plocka upp”. Vid den här tiden arbetade de med miljötänk och sopsortering. Enligt IB 

hade barnen hittat den genom någonting som de tittade på på förskolan och den var lätt att hänga med i.  

IB märkte att barnen tyckte om sången och ville använda den för att stärka gruppkänslan. Hon berättar att 

personalen vill göra gemensamma aktiviteter på hela förskolan för att skapa en vi-känsla. Ett barn föreslog 

att de skulle göra en musikvideo till ”Plocka upp sången”. De arbetade med sången i mindre grupper. Nå-

gon grupp blev färdig efter några dagar medans någon annan grupp höll på under en längre tid. Tiden 

barnen hade tillsammans och möjligheten att spela in den i musikrummet var lika för alla grupperna. Men 

sedan valde barnen att jobba med den på olika sätt. En grupp filmade, en grupp tog kort. IB berättar att 

historierna blev olika. IB fortsätter att berätta om hur intresset nu har ändrats och handlar mer om rym-

den. Hon beskriver hur IC (musikpedagogen) arbetade med dem inne i musikrummet individuellt för att 

möjliggöra till lyssnande och att leta efter ljud  

IC berättar om när han jobbade med 1,5-åringarna. Han ville att möjligheten till att utforska musiken inte 

bara skulle vara i musikrummet utan den skulle även finnas i miljön som barnen finns i hela tiden. Detta 

gäller inte minst de yngsta barnen. IC fortsätter berätta hur två-åringarna sprang runt och spelade ukulele, 
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pratade med varandra, sjöng sånger. Detta smittade av sig på 1,5 – åringarna som började låna in instru-

menten till sig. 

 IC säger: 

“Jag kunde stå vid datorn och höra barn, som jag kanske inte hade hört prata mer än tre-fyra ords 

meningar, helt plötsligt sjunga Lille Katt flytande.”  

IC har funderat omkring vad det är som gör att man lär sig språk och han är helt övertygad om:  

…att det är musiken som hjälper upp där. Men det handlar om att det finns en puls, en takt, en fra-

sering en rytm som går som backar upp varandra. Du kan lära dig ord och grejor som du inte trodde 

att du kunde för att det backas upp av melodin, fraseringen och texten. 

 IC fastlår att musik är viktig att jobba med eftersom man får in både matematik och språk och andra bi-

tar. IC fortsätter att berätta om konkreta exempel där 100-språkligheten är tydlig hos barnen. Han hade ett 

gäng barn som var jätteintresserade av rockgruppen Kiss. Ett barn sa: “Kolla här vad jag kan!” Han spe-

lade do da do da på baskaggen och virveln på trummorna. Efter en stund introducerade IC cymbalen för 

honom också. När han kom till förskolan dagen efter hade han tränat melodin till “I was made for loving 

you baby” och var angelägen om att lära sin kompis den också. Det tyckte kompisen dock var för svårt. 

Pojken tänkte att han skulle spela keyboard, kompisen trummor och så skulle det bli ett band. Sedan frå-

gade han ytterligare en kompis ifall han ville vara med och sjunga. Så hade de gjort ett eget band. IC minns 

även hur ett barn satt och pärlade och plöstligt började hon sjunga: Schabbalopa pärlalopa. Hans kollega 

bekräftade barnet i det och sa: “Va coolt!” Kollegan hämtade gitarren och tog ut melodin som tjejen hade 

sjungit. Då satt det ett annat barn bredvid som fyllde i: “Schabbalabbalopa”. Så hade de en fras som de 

spelade om och om igen. IC berättar hur de lade till en trumma och sedan dansade, sjöng och spelade bar-

nen in den.  

IE tar upp sinnlighet och kroppens varseblivning som en nyckel till att utforska musik i meningsfulla 

sammanhang: 

Man brukar säga att musikens liksom språkliga karaktär är den att den går direkt in. Det finns liksom 

inte någon genväg. Direktkontakt med hela kroppen. Musiken finns ju i luften på något vis och går 

direkt in i porerna på ett annat sätt.  

IE menar att musik är ett språk som:  

går mycket snabbare, mycket mer direkt in och som appelerar till hela kroppen. Jag tror att det är 

rent fysiskt. Ljudvågorna och vibrationerna. Och att den omfamnar hela kroppen. Den går direkt in i 

en sinnesstämning. Det finns en samtidighet i musiken som skiljer sig ifrån ifall man tittar på en tavla 

då kan man göra det i sin egen takt.  
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IE beskriver den verksamhet som hon är delaktig i utifrån tankarna om demokrati genom att säga: 

Det är både subjektet och kollektivet som ska komma till tals. Den kollektiva känslan. Lyssnandet. 

Samspelet, gemenskapen och delaktigheten. Jag kan också känna att i och med att vi kämpar med 

det här utforskande arbetet och att det inte bara blir en förmedlingsdidaktik så marker vi att barnen 

blir mer kreativa till sin läggning och det faller dem naturligt och spontant att komma med initiativet.  

IE tänker att det i förlängningen lägger grunden för en tillåtande atmosfär som kommer vara positivt för 

barnen när de blir äldre och ska förhålla sig till kunskap.   

Enligt IE försöker pedagogerna på den förskolan som hon arbetar på att arbeta med ett experimentellt 

förhållningssätt:  

Vi brukar säga att vi förmedlar inga kunskaper utanför ett experimentellt sammanhang. Det vill säga 

att vi direktöverför inte kunskap från mig till barnen till exempel utan det är alltid satt i sin kontext 

av att nu håller vi på och undersöker någonting.  

IE beskriver även att experimenterandet inte har som syfte att komma fram till någon sanning som expe-

riment inom naturvetenskap har. Hon menar att det finns möjlighet att använda sin kreativitet parallellt 

med det vetenskapliga utforskandet. IE är dock tydlig med att poängtera att ett logiskt och konsekvent 

naturvetenskaplig svar som man kan kalla en sanning är lika värdefullt.  

6.3  Miljöns och materialets betydelse/ tillgänglighet 

Informanterna tar upp att det är viktigt att material för musikutforskande finns tillgängligt för barnen hela 

tiden. IA säger:  

Jag tycker att man ska erbjuda allt möjligt till barnen inte bara papper, penna och dator utan även 

musiken kan användas som ett led i uttryck och lärande. Hänger allting högt och är inlåst så är det ju 

inte så kul”. Barn gillar nog musik för att det finns överallt.  

IC beskriver det så här:  

Så att från att ha gitarren på väggen, ta ner den och spela ibland, så fick den vara en del i gruppverk-

samheten där barnen fick ha den i soffan och sitta och spela på den och så där”. ID menar att “det 

ska finnas både tid, möjlighet och material att utforska. Musik har varit ett språk som varit tydligt 

hos oss hela tiden”.   

IE tycker att instrumenten ska vara tillgängliga för barnen hela tiden. 

Informanterna beskriver hur barnen har möjlighet att använda materialet för musikutforskande för att leta 

efter ljud. IB säger:  
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Barnen har haft möjlighet att använda det material som finns i musikrummet för att leta upp ljud 

som de tycker kan finnas i rymden, och jag vet att de använt trummaskinen och olika ljud på synten 

och så har de testat sig fram och letat ljud. 

Hon säger också att hon tycker att deras ljudrum fungerar bra av många anledningar men bland annat 

för att det är ljudisolerat. Hon tycker det är viktigt att vara rädd om sina öron och sin hörsel. IC berättar 

om förskolans verksamhet ihop med barnen:  

 Vi har en trummaskin bland annat där det finns tusentals ljud som de testar och grejar och utfroskar 

och gör sina egna inspelningar med. Man kan vara i grupp och exempelvis utforska elgitarr, key-

board, trummaskin och bas och alla de grejorna. Tillsammans jammar vi, som vi säger, sitter och 

spelar och ger och tar.  

ID säger att hon vill erbjuda barnen upplevelser av ljud. 

           Vi har till exempel en korg med olika ljud som plingar. Triangel och sånt metalljud. Och sedan att 

man har mjuka ljud och trumljud. Att upptäcka olika ljud och vad är sköna ljud och vad är liksom 

oljud? 

 Informanterna tar upp vikten av att ha en tillåtande atmosfär. ID menar att det är viktigt att barnen 

känner att det är ok att prova och att man som pedagog tillför nytt material. 

Informanterna pratar om instrumenten som i en slags relation med barnen. IC berättar att de tidigare hade 

gitarren på väggen och att den användes ganska sporadiskt medan den nu är en del i verksamheten så att 

barnen kan ha den hos sig och spela på den.  

IE uttrycker det på ett liknande sätt:  

          “Ukulelen är bra. Ett litet instrumentverktyg som de kan hänga upp, ta ner och de kan sätta sig med 

den, hålla om den, dansa med den. Få en relation till den.”  

Vid förskolorna som informanterna arbetar på finns det gott om teknik och it/ media som verktyg för 

barnens utforskande. IA menar att musik alltid finns nära barnen genom TV och radio. IB beskriver hur 

barnen använt trummaskinen för att utforska och leta efter ljud. IC lyfter också fram flera olika instru-

ment, såsom keyboard, trummaskin, bas som finns i musikrummet som har teknik/ it som gemensam 

nämnare. 

Informanterna ger konkreta exempel på vilket material för musikutforskande som finns på deras försko-

lor. Dessa exempel är: trummaskin, elgitarr, keyboard, amadinda, trummaskin, bas, ljudkorg, ukulele, gi-

tarr, trummor. Pedagogerna tar även upp att det finns två exemplar av vissa instrument. ID menar att “det 

finns så mycket förbud omkring det här med riktiga instrument. Det blir mycket slitage och det går 

stränger hit och dit. Men det är helt ok så länge man kan spela på den.” ID fortsätter:  
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Ställen där man kan krypa ihop som en liten boll. Stationer så där. Att jobba med maraccasäggen och 

olika kroppsdelar. Att utforska kroppen liksom. Det är också lite det här vad man kan spela? Spela 

på magen, spela på ryggen, spela på huvudet, på foten och andra foten. Och att jobba med högt och 

lågt, åt sidan och så där. Att man spelar i taket och på taket. I och med att det är så små barn har de 

inte så många abstrakta begrepp men det är det som är rummet och kroppen. Det blir liksom på de-

ras nivå. 

IE berättar att personalen på den förskola som hon jobbar på har bestämt sig för att inte ha så många 

olika saker men däremot ha många olika varianter av ett slags instrument. Hon förtydligar:  

Att vi inte behöver ha så mycket av många olika saker men däremot att har vi gitarrer så har vi små 

gitarrer, vi har lite större gitarrer. Den jag spelar på tror jag är en ¾ gitarr. Så har vi en fullvuxen gi-

tarr och en barngitarr. Och så har vi ukuleles. Så den variationen har vi. 

IE fortsätter att fundera omkring materialets betydelse genom att fastlå att det är viktigt att fostra barnen 

omkring hur man förhåller sig till materialet. Hon nämner som exempel att barnen inte får skruva på 

stämgafflarna och man får inte vara hårdhänt med den. IE är även tydlig med att hon inte tycker att ryt-

minstrument hör hemma på en förskola. Enligt IE är de instrumenten tänkta för höga ljud i en sam-

baorkester.  

IE berättar vidare om hur de upplever miljön som en tredje pedagog:  

 Vi upptäckte att varje gång barnen kom till ateljén blev det mindre bråk, mindre konflikter. Materi-

alet bjuder in till det och då kan man surfa på det och det är så materialet ska vara i miljön. Till gagn 

för oss pedagoger. Mer kreativitet och skapande än när de var på sina klassiska små avdelningar. Då 

sade vi att nu tar vi bort alla leksaker och inför kreativt material. 

6.4 Glädjen i musiken 

IA tycker att musik fångar barn och att hon kan se att en del barn växer väldigt mycket med det: 

          Jag tror att dom känner att de klarar det så klart. Dom tar till sig det, tycker det är kul.                             

Hon uttrycker också glädje över att själv ha lärt sig mycket om musik. IC fastställer att:  

Musik är glädje och ett oerhört redskap och verktyg för att lära under tiden som man har kul och be-

finner sig i musiken på alla sätt och vis med språk och fantasi, abstrakt tänkande. Ett lärande får vara 

lustfyllt och att man har kul längs vägen.  

ID funderar omkring samspelet som glädjen i musiken genererar:  

Det väcks glädje och det syns att de njuter av att musicera tillsammans och de hittar varandra. Det 

blir olika flöden och det stannar så klart upp ibland också. Energi och flöde. Att använda musiken 

berikar överhuvudtaget på så många olika plan. Det genererar glädje och det generar flöde och sam-

arbete också. Och andra saker som turtagning, lyssnande på varandra när man spelar. Gemenskap. 
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6.5 Fantasi och abstrakt tänkande 

Informanterna tar upp fantasi och abstrakt tänkande som en viktig del i ett 100 – språkligt utforskande. IC 

beskriver hur han tänker omkring detta. Han säger:  

Musik är glädje och ett oerhört redskap och verktyg för att lära under tiden som man har kul och be-

finner sig i musiken på alla sätt och vis med språk och fantasi, abstrakt tänkande, samspel. 

 IC berättar även om ett konkret tillfälle tillsammans med ett barn då han upplevde detta: Det var ett barn 

på fem år som verkligen fascinerades av detta. Först tillförde han trummor och därefter berättade han att 

han tyckte det lät som en klampande jätte. IC frågade pojken ifall bastrumman inte skulle vara med också. 

Då började pojken hitta på ett läskigt ljud som de senare spelade in. Sedan skulle gitarr vara med. Därefter 

fann han ännu ett läskigt ljud, som lät ungefär som när hajen kommer i en film, och sedan hittade han ett 

pratljud som skulle börja och sluta med ett kangs. IC säger att det är när man hittar en känsla som man vill 

uttrycka på sitt sätt som är utforskande. Barnets känsla av att det är hon eller han som bestämmer är vik-

tig. IC fortsätter att berätta hur pojken kom på storyn utifrån ljudet. Han utmanade honom även vidare 

genom att fråga: ”Vad vill du ha mer då?”  

Då ville han ha den här gitarren och ett stråkljud. Då spelade han det dubbelt precis som med 

trummorna. Do da do da. Och då gjorde han likadant Dududud. Det låter läskigt. Det kan vi ha där, 

jätten kommer där det låter mer från jätten. För han spelade högre och högre med bastrumman på 

slutet för det var han själv som kom på det här längs vägen. 

 IC förklarar att det finns en parameter på datorn som blinkar grönt desto hårdare man slår. När pojken 

upptäckte detta tryckte han hårdare och hårdare ju närmare jätten kom. Sedan berättar IC hur pojken be-

stämde att låten skulle heta Jättarlåten. IC undrade ifall han ville göra en video till den och lägga ut den på 

Youtube. Pojken bestämde vilka bilder som skulle vara med, vad den skulle heta och att den fick vara med 

på Youtube. IE tycker att det sällan blir så utforskande som hon skulle vilja att det blev.  

 Så, vi har det traditionella liksom, om man säger att fakta och fantasi går hand i hand. Och barnens 

skiljer inte dessa åt. De lever i fantasi och verklighet hela tiden. Det är inte så att de säger att nu går 

jag och fantiserar och nu är jag i verkligheten utan de låter det hela tiden vara ett flöde.   

IE fastlår att hon kan använda musiken som ett redskap för utforskande i andra ämnen. Hon berättar 

om ett konkret exempel då barnen jobbade med drakar. De hade socialiserat och funderat omkring vilka 

känslor som drakar kan ha. 

IE menar att hon använder musiken för att komma åt begreppet känslor: 

“Och då har vi inte börjat i musiken utan i känslorna och då använder vi keyboardet för att under-

söka känslan. Att använda fantasin som ett verktyg.” 
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6.6 Sammanfattning av resultat 

Utifrån den första frågeställningen som är hur informanterna använder musik som en artefakt för 100-

språkligt utforskande har informanterna delgivit mycket kunskap som består i både konkreta tips och idéer 

men även åsikter och ställningstaganden om sitt förhållningssätt som pedagoger för att möjliggöra 100-

språkligt utforskande. Dessa svar är: 1) Utgå ifrån barnens intresse och initiativ 2) Kroppen, ett verktyg för 

utforskande 3) Lyfta fram olika kompetenser i arbetslaget 4) Ha tillgång till spetskompetens 5) Delaktiga 

pedagoger 6) Utforskande pedagoger 7) Tänka 100-språkligt.   

Den andra frågeställningen handlar om vilken betydelse miljöns utformande och material har för detta 

utforskande enligt informanterna. Informanterna svarar på ett konkret och “verksamhetsnära” sätt hur 

materialet och miljön är viktiga artefakter som på olika sätt medierar med barnen. Informanterna delger 

även sin syn på vilket slags material som bör finnas för utforskande och även vikten av dess tillgänglighet 

för barnen. Svaren är: 1) Materialet behöver vara tillgängligt hela tiden 2) Teknik och IT ska finnas till-

gängligt 3) Materialet ska vara varierat inom ramen för ett fokus 4) Instrument som ska finnas: trumma-

skin, elgitarr, keyboard, amadinda, bas, ljudkorg, ukulele, gitarr och trummor.   

Den tredje frågeställningen handlar om hur informanterna uttrycker att 100-språkligt utforskande kan sti-

mulera ett förändrat lärande. Detta har informanterna svarat på genom att beskriva olika sammanhang och 

situationer, kontexter, på sina respektive förskolor där de upplever att barnen lär på olika sätt. Svar på 

detta är: 1) Glädje är en viktig bidragande faktor 2) Fantasi och fakta kompletterar varandra 3) Samspel 

mellan barn, pedagoger och miljö är viktigt.   

Informanternas svar har visat sig vara ganska jämnt fördelade utifrån de olika kategorierna. Pedagogrollen, 

miljöns och materialets betydelse och meningsfulla sammanhang belystes i princip fullt ut av de fem in-

formanterna. Tre av de fem informanterna lyfte fram glädje i musiken. Två av de fem informanterna pra-

tade om fantasi och abstrakt tänkande. Därför är de två kapitlen (6.3 och 6.5) kortare i resultatdelen. 
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7 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fem pedagoger i två Reggio Emiliainspirerade förskolor, 

som här ses som sociala kontexter, beskriver hur de använder musik som en artefakt för 100-språkligt ut-

forskande. I läroplan (Skolverket, 2010) för förskolan lyfts utforskande fram som ett sätt att lära för livet. 

Utifrån den historik som den här studien presenterar omkring hur musik har använts och används i för-

skolan menar jag att det finns ett behov av att belysa och lyfta fram denna fråga. Studien kan förhopp-

ningsvis bidra till att pedagoger och annan personal som arbetar inom förskolan kan delges konkreta tips 

och idéer utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som inspirerar till att förändra och utveckla arbetssätt 

omkring musik i förskolan.  

Att belysa praktiken i förskolan gentemot en vetenskapsteori som den här studien gör tror jag stärker och 

bekräftar vikten av att veta vad man gör och varför man gör det. För att höja statusen omkring synen på 

förskolan som en plats för lärande för livet är det viktigt att synliggöra och lyfta fram den pedagogiska 

verksamheten i förskolan, som grundar sig på ställningstaganden gjorda av professionella yrkesutövare.  

Studien lyfter fram mindre delar av en större helhet, såsom exempelvis pedagogens och miljön/materialets 

betydelse i förskolan, som är påverkade av varandra. Jag redovisar alltså inte i den här studien en absolut 

sanning utan förhåller mig till hur fem pedagoger som arbetar på två olika förskolor har uttryckt och del-

givit sin syn och sina kunskaper omkring det här ämnet.  

I detta kapitel diskuterar jag först omkring val av metoder för att genomföra denna studie. Sedan diskute-

ras resultatet utifrån bakgrund och ett sociokulturellt perspektiv.  

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Kvalitativ intervju 

Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer därför att syftet med studien är att försöka fånga 

hur pedagoger beskriver att de använder musik som en artefakt för 100-språkligt utforskande. Såväl Säljö 

(2000) som Kvale (1997) beskriver på olika sätt hur kommunikation och berättande är av stor vikt för in-

teraktion och lärande. En kvalitativ intervju blir på så sätt en artefakt för att förmedla vad informanten 

säger och i förlängningen blir detta i denna studie kunskap som gör skillnad. Valet att välja kvalitativa in-

tervjuer är därför relevant utifrån syftet.  

Jag hade med mig dubbla uppsättningar av inspelningsmöjligheter och anteckningsmaterial. Jag var ute i 

god tid och hann hälsa på övrig personal utöver informanterna och även gå runt på förskolorna. Frågorna 

var igenomtänkta utifrån syftet med hjälp av intervjuguiden. Jag tycker därför att jag var förberedd när 

intervjuerna ägde rum. Att gå runt på förskolorna i samband med intervjuerna visade sig ha stort värde för 

min förmåga att sedan kunna relatera till det som informanterna delgav i intervjuerna. Enligt Kvale (1997) 

bygger man upp kunskap i en intervju genom samspel. Bryman (2001) skriver att det är viktigt att vara 
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flexibel under en intervju så att man lyssnar in det informanten säger och följer upp sådant som fram-

kommer som är av intresse. Intervjun är ett samtal men den har också ett visst syfte som behöver följas. 

Ämnet som intervjuerna berörde var inte nytt för mig utan jag hade vissa erfarenheter och kunskaper med 

mig in i intervjun. Det var lätt att ibland fråga om saker som man tyckte var intressant i intervjun och 

därmed lätt komma bort från frågan. Detta intresse grundar sig givetvis på min egen erfarenhet och kun-

skap. Men Dalen (2007) tar upp att forskaren alltid har med sig en slags förförståelse för det som intervjun 

ska beröra som inte går att undvika men som gör att det utvecklas en djupare förståelse för ämnet.  

Bryman (2001) tar upp att intervjuaren inte ska ställa ledande frågor. Efter en stunds intervjuande märktes 

det hur svårt det är. När det var något som intresserade mig utifrån studiens syfte och som jag ville veta 

mer om var det lätt att ställa ledande frågor. Det påverkar antagligen inte studiens resultat så mycket ef-

tersom dessa frågor mestadels ställdes för att försöka bekräfta det som informanten hade sagt. Det använ-

des inte någon ledande fråga som huvudfråga i intervjun. Jag höll mig till den i förväg uppgjorda ordning-

en på frågor men de ledde ibland till följdfrågor och även bekräftande och förtydligande från min sida om 

vad informanten hade sagt. Efter en ”utsvävning” återgick jag till de i förväg förberedda intervjufrågorna. 

Det visade sig som även tidigare har berörts i studien att informanterna var villiga till att prata och beskrev 

sin verksamhet och sitt arbetssätt på ett beskrivande och detaljerat sätt vilket gav mycket stoff till intervju-

erna.  

Det hade gått att göra denna studie med en annan metod. Deltagande observation hade varit ett möjligt 

alternativ utifrån syftet. Då hade jag kunnat följa och dokumentera pedagogers arbete i barngrupp och se 

hur de gör i praktiken. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv hade detta fungerat bra eftersom deltagande 

observation försöker få fatt i kulturen i en grupp och varför man beter sig på olika sätt utifrån en kontext. 

Bryman (2001) skriver vidare att man engagerar sig då i en grupp under en längre tid men det medför även 

att man ofta behöver komplettera med intervjuer och litteraturbearbetning, sk triangulering. Utifrån den 

tid som jag hade till förfogande för att genomföra denna studie valde jag bort denna metod som ett tänk-

bart alternativ.  

7.1.2 Urval 

Urvalet av förskolor skedde genom en sondering av förskolors profilering via Internet. Målet blev att hitta 

två förskolor som hade flera pedagoger som jag skulle kunna intervjua. På grund av att de flesta sådana 

förskolor som jag hittade inte ligger i närområdet valde jag att istället använda mig av de tips på kontakter 

som jag fått genom två kollegor. Jag visste att dessa två förskolor har en profilering omkring musik och 

utforskande. I och med att jag gjorde ett urval utifrån utforskande förskolor föll det sig naturligt att de 

även hade tagit ställning för att jobba med inspiration utifrån de pedagogiska tankarna som pedagogerna i 

Reggio Emilia har. Detta medför att jag har gjort en begränsning i urvalet. Jag hade kunnat bredda urvalet 

genom att intervjua informanter som jobbar på förskolor som har annan profilering eller kanske förskolor 
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som inte har någon profilering alls. Ett sådan breddande av urvalet borde medfört att jag hade fått ett mer 

mångfacetterat resultat som hade möjliggjort ett jämförande mellan olika synssätt och profileringar.  

7.1.3 Bearbetning 

De intryck och minnen som jag bär med mig av i mitt möte med informanterna och deras arbetsplats 

präglar mitt sätt att ”lyssna av” vad de har sagt vilket är viktigt att ha förhålla sig till. Kvale (1997) menar 

att objektivitet uteblir från en intervju på grund av att det är ofrånkomligt med samspel mellan intervjuare 

och informant. Som tidigare nämnts är det säkerligen så att min erfarenhet som anställd pedagog på en 

förskola som har en Reggo Emilia profilering gör att jag tolkar informanternas svar utifrån dessa erfaren-

heter. 

När jag transkriberade intervjuerna upplevde jag i början att det var svårt att veta hur mycket av sådant 

som upplevdes som oväsentligt såsom harklingar och upprepningar som skulle vara med. Jag bestämde 

mig efter en stund för att konsekvent göra så att jag utelämnade det, skrev ned det mesta som sades men 

satte det som jag sade inom parentes för att det skulle vara lättare att läsa transkriberingarna i ett senare 

skede. Själva transkriberingen flöt på när jag vant mig vid att hantera datorn och inspelningsmekanismen 

på mobiltelefonen samtidigt. Även om det tog tid så var det meningsfullt och det kändes som att materi-

alet blev tydligt för mig genom att än en gång höra vad informanten hade sagt.  

7.1.4 Analys 

Dalen (2007) skriver att det finns många faktorer såsom livserfarenhet, teoristudier och fältstudier som gör 

att man kan träna upp sin ”teoretiska känslighet” (s 73). Att analysera materialet och hitta kategorier var 

svårt och en stor utmaning för mig. Eftersom resultatet är så beskrivande och möjligt att se utifrån många 

olika synvinklar upplevde jag att vissa saker skulle vara med under flera kategorier. Just att det är möjligt 

att tolka resultatet på många olika sätt är självklart utgångsläge i en kvalitativ studie men det ställer också 

krav på forskaren att se de röda trådarna och även kunna sammanställa dem på ett adekvat sätt. Dalen 

(2007) förtydligar detta då hon skriver att ”det handlar om att överskrida den konkreta tolkning som ligger 

nära informantens egen erfarenhet genom att tolka den i mer teoretisk riktning” (s 72). Dalen (2007) bely-

ser vidare att eftersom varje intervjuresultat grundar sig på ett individuellt uttalande måste forskaren vara 

finkänslig vid val av analysmetod för att få ut så mycket som möjligt av resultatet. Den här studiens resul-

tat analyserades utifrån kategorier för att det förhoppningsvis skulle bli så tydligt och givande som möjligt. 

Valet av de olika kategorier berodde på informanternas svar, studiens syfte, mina egna yrkeserfarenheter 

som pedagog och även det sociokulturella perspektivet som har antagits i denna studie.   

Kategorierna förhåller sig till frågeställningarna eftersom de kan härledas tillbaka till dem. Den första frå-

gan - pedagogrollen, den andra frågan- miljöns och materialets betydelse och tillgänglighet och den tredje 

frågan - glädjen i musiken, meningsfulla sammanhang och fantasi och abstrakt tänkande. Men, som tidi-

gare nämnts i den här texten, är det möjligt att se resultatet på flera olika sätt och därför också lyfta in det i 

flera kategorier. Det tolkade resultatet kan därför ses som flytande över kategorigränserna.  
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7.2  Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån den här studiens frågeställningar som är:  

Hur beskriver informanterna att de använder musik som ett redskap för 100-språkligt utforskande i för-

skolan? 

Vilken betydelse ges miljöns utformande och materialet för detta utforskande enligt informanterna? 

Hur uttrycker informanterna att 100-språkligt utforskande skulle kunna stimulera ett förändrat lärande? 

7.2.1 Hur beskriver informanterna att de använder musik som ett redskap för 100-

språkligt utforskande?  

Vid båda förskolorna uppger de intervjuade att barn och pedagoger skapar sånger och musikvideor till-

sammans. En informant uttrycker det som att det är ett led i att lära sig olika saker. Hon menar att barnen 

har varit delaktiga i en process som har varit meningsfulla för dem eftersom barnens initiativ var själva 

utgångsläget. Vidare beskriver informanten hur barnen tränar på att se olika sammanhang och vad man 

kan ha olika saker till. Att det inte bara blir spridda isolerade aktiviteter utan att man kan ha användning av 

det man gör i ett senare skede i en process. Informanterna tar upp flera exempel på när barnen har hittat 

på sånger utifrån något som intresserar dem och sedan fört över dem till ett annat språk, en annan modali-

tet. Informanterna menar att musik är en bra artefakt för att lära sig språk. Såväl Jederlund (2002) som 

Kress och Selander (2010) tar upp människans förmåga (perception) att överföra intryck från ett språk till 

ett annat beroende på vilka meningsfulla sammanhang vi befinner oss i.  

I denna studie lyfter en informant fram att sinnlighet och kroppens varseblivning är en viktig faktor för att 

utforska musik i meningsfulla sammahang. Hon menar att musiken har en språklig karaktär av att gå direkt 

in i kroppen utan några genvägar och att musiken finns i luften på ett sätt som gör att den går direkt in i 

porerna. Custodero (2010) skriver att musikaliska erfarenheter är kroppsliga och att sådana upplevelser blir 

intima och påverkar vår sinnesstämning. Allsup (2010) ställer sig frågan hur det kommer sig att musik har 

en så stark påverkanskraft på människan och menar att det hör ihop med vår förmåga till att uppleva saker 

genom perception. Allsup och Custoderos teorier bekräftar därmed informantens tankar omkring sinnlig-

het och kroppens förmåga till varseblivning.  

Häikiö (2007) beskriver hur man på avdelningarna för de yngsta barnen i Reggio Emilia försöker skapa 

miljöer som stimulerar och utmanar perceptionen. Detta stärker informanternas tankar om att det är vik-

tigt att introducera musiken hos de yngsta barnen i förskolan.  

En informant säger att hon och hennes kollegor arbetar experimentellt. Hon beskriver det som att peda-

gogerna inte för över någon kunskap till barnen om inte det finns i en kontext som är meningsfull. Säljö 

(2000) skriver att det vi gör är en del av en kontext som skapas och återskapas. Själva vitsen med kommu-

nikation är att den finns i en kontext som gör den begriplig. Jag tolkar informanten som att pedagogerna 
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på den aktuella förskolan inte berättar om exempelvis Wolfgang Amadeus Mozart och hans komposition-

er för barnen ifall inte de inte visar intresse och fascination för detta ämne. Barnen behöver ha en kopp-

ling till ämnet på något sätt som är bekant och meningsfullt för dem. Custodero (2010) menar att musiken 

blir meningsfull för människan genom att konstruera den med andra och att den är påverkad av den om-

givning vi befinner oss i. Denna studie påvisar alltså att det är viktigt att som pedagog känna in och ta till-

vara på de möjligheter som finns i verksamheten och vardagen att skapa meningsfulla sammanhang för 

barnen som stimulerar till lärande genom musik. 

Det framkommer i studien att det informanterna tycker att det är värdefullt att ha kompetenta kollegor för 

att kunna använda sig av musik som en artefakt för utforskande. Det stärker och höjer kvalitén på verk-

samheten. Tre av de fem informanterna är musikpedagoger vilket gör att det finns en spetskompetens 

omkring musik på de undersökta förskolorna. Det ses som en trygghet och möjlighet att arbetslaget ser 

olika ut och att de använder sina olika kompetenser på ett sätt som kommer barnen till del. Detta medför 

att lärandet blir tydligare även hos pedagogerna själva. De lär av varandras kompetenser tillsammans med 

barnen. Asplund Carlsson et al. (2008) lyfter fram att det saknas en tydligare proffessionalism hos pedago-

ger omkring estetiska konster i svenska förskolor. Det är ofta så att pedagoger, enligt författarna, inte 

själva utövar eller känner sig trygga med de konstarter som de ska introducera och handleda barnen i. 

Dessutom saknar många pedagoger kännedom om själva materialet och dess funktion. En av informan-

terna tar upp just det här med att hantera materialet. Hon menar att det är viktigt att det finns någon som 

kan påvisa vilken potential som instrumentet eller materialet har. Informanten uttrycker det som att den 

vuxne ska vägleda barnet omkring hur instrumentet ska behandlas. Det är arbetslagets uppgift att anpassa 

verksamheten så att den blir så bra som möjligt för barnen. Det kan innebära att man som pedagog behö-

ver ställa sig åt sidan ibland. Det betyder inte att man är oviktig. Men det kan exempelvis betyda att det i 

ett visst skede i ett utforskande är mest intressant hur man kan använda djembes för att uttrycka någon-

ting. Då är det säkerligen så att det utforskandet blir mer lustfyllt ifall det är en pedagog med som själv 

tycker att det är roligt och har en viss kännedom om instrumenten. I en förskoleorganisation behöver alla 

delar komplettera varandra. Det är intressant att en av informanterna framhåller sin roll som att hon be-

höver lyfta fram olika språk som kanske inte barnen väljer lika ofta för att utmana dem till att erövra ny 

mark. Det gäller även oss vuxna och hur vi ser på varandra som professionella i förskolan. Pramling och 

Wallerstedt (2010) skriver att pedagogerna spelar en viktig roll och de menar att pedagoger behöver utma-

nas i att ta sig an didaktiska utmaningar inom musiken så att de inte bara låter det bli en stund av trevlig 

samvaro.   

I denna studie framkommer det också att det är av stor vikt för verksamhetens kvalité och möjligheter till 

utforskande omkring musik att det finns pedagoger som har en spetskompetens och att förhållningssättet 

hos dessa pedagoger inspirerar övrig personal att också lära och bli medutforskande. En tillåtande atmo-

sfär. Filippini (2001) skriver att det var avgörande för kvalitén på deras verksamhet att införa en ateljé och 

en ateljérista. Hon menar att det inte bara beror på den unika karaktären omkring att undervisa i konst 
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utan även den process som blir och att en ateljérista förhoppningsvis har förmågan att uppfatta dessa och 

på så sätt möjliggöra och stimulera projektarbete som ses som en process.  

Informanterna säger att det är viktigt att vara en medutforskande pedagog. Ord som delaktighet, engage-

mang, nyfikenhet och utövande används. Detta stämmer överens med det sociokulturella perspektivet 

som ser samspel och interaktion som ett viktigt sätt att lära. Att vi blir och förändras tillsammans med 

omgivningen utifrån de förutsättningar som råder. Samtliga av de fem informanterna beskriver att de är 

delaktiga i det som barnen utforskar och lär omkring. De belyser vikten av att visa intresse och även ta 

initiativ till att föra lärandet vidare. Filippini (2001) skriver att man i Reggio Emilia betonar vikten av pe-

dagogerna behöver ges möjlighet till lärande och att de även behöver ha ett medutforskande förhållnings-

sätt.  

Informanterna uttrycker en slags frustration över att en del i omgivningen ibland undrar vad pedagogerna 

gör när man säger att man utgår från barnen. Kan pedagogen då inta en passiv roll? Det verkar på infor-

manten som om det inte alltid finns en förståelse för att det krävs närvarande pedagoger när man jobbar 

utifrån tankar om utforskande och att utgå från barnen. Enligt Läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolans 

verksamhet fungera på ett sådant sätt att barnen utvecklar en känsla och kunskap om sig själva och andra. 

Ord som utforskande, nyfikenhet och lust till att lära är ord som används för att beskriva hur grunden för 

den pedagogiska verksamheten ska se ut. Enligt denna studies resultat är det viktigt att man som pedagog 

tar ställning för att ha ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen för att uppnå ett förändrat 

lärande, den proximala utvecklingszonen. Detta förhållningssätt innebär allt annat än att man kan ha en 

passiv roll.  

De av informanterna som är musikpedagoger tar upp att det är viktigt att introducera musiken hos de 

yngsta barnen. Två informanter ser på musik som en artefakt utifrån demokratiska och sociala aspekter. 

Musiken blir en sammanhållande faktor som exempelvis möjliggör till lyssnande på varandra.  

100-språkligheten belyses i denna studie utav informanterna på olika sätt. Dels framkommer det att det är 

viktigt att erbjuda barnen att prova och utforska flera språk. Informanten menar att det kan bli så att man 

använder sig av det språk som man känner sig bekväm och bekant med vilket medför att man missar 

många andra uttryckssätt. Den andra informanten menar att hon använder musikaliska begrepp när bar-

nen utforskar musiken som hon sedan anser kan hjälpa barnen i sin förståelse när de tar med sig det till ett 

annat språk och en annan uttrycksform. Jederlund (2002) skriver att språkforskare är överens om att olika 

sätt att uttrycka sig språkligt på inte är i en motpolssituation för varandra utan är istället positiva för 

varandras utveckling. Detta befäster vikten av att, som informanterna ovan uttrycker, stimulera och inspi-

rera barn till att prova och utforska så många olika språk som möjlig 
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7.2.2 Vilken betydelse ges miljöns utformande och materialet för ett sådant utfors-

kande enligt informanterna? 

Enligt studiens resultat är det viktigt att det finns material för utforskande tillgängligt för barnen hela ti-

den. Detta kräver att personal på förskolor har en medveten tanke om hur den pedagogiska miljön ska 

utformas för att detta ska fungera i praktiken. Man behöver inom arbetslaget diskutera och ta ställning för 

vilket förhållningssätt som gäller utifrån materialet och miljön. Var ska materialet finnas? Hur ska det pre-

senteras? Vilken ljudnivå är acceptabel? Vilken variation skall finnas? Vilka möjligheter till möten och lä-

rande erbjuder miljön?  

Ellis och Strong-Wilson (2007) menar att ifall man vill närma sig det förhållningssätt och de pedagogiska 

tankar som förskolorna i Reggio Emilia arbetar efter krävs det att man i miljön skapar en delikat balans-

gång mellan struktur och att uppmuntra barnens fria utforskande. Filippini (2001) skriver att miljön på 

förskolorna i Reggio Emilia är utformade för att vara funktionella för att möjliggöra interaktion. Enligt 

Selander och Kress (2010) är ett rum ett socialt rum med inneboende förväntningar utifrån vilka som är 

där och använder det. Denna tanke befäster att det är av stor vikt att vara medveten om hur rummet ska 

utformas och hur materialet ska vara tillgängligt för barnen. Rummet och dess innehåll säger någonting 

om vilka tankar som tänkts utifrån rummets syfte. Häikiö (2007) skriver att kommunikation är själva ut-

gångspunkten omkring hur man i Reggio Emilia tänker om miljöns pedagogiska värde och den ska möjlig-

göra för interaktion och skapande av relationer. Informanterna belyser inte ateljéns värde för utforskande 

mer än att det erbjuder barnen möjlighet till avskijdhet och fokusering. Detta kan upplevas märkligt ef-

tersom det finns musikrum på båda förskolorna som används. Häikiö (2007) menar att ateljén är ett kom-

plement till avdelningarna. Informanterna verkar se ateljén som ett sådant men belyser den inte nämnvärt 

därutöver.  

Tre av de fem informanterna beskriver att barnen kan använda materialet som finns på förskolan till att 

utforska ljud. Enligt Jederlund (2002) är ljud en av grundstenarna för att definiera musik. Det handlar om 

fysiska vibrationer som människan tar in genom perception. Häikiö (2007) fastlår också i sin avhandling 

att upplevelsen av ljud är fysisk. Allsup (2010) menar att upplevelsen av ljud är lika meningsfull som att 

lyssna till musik med text. Ord och text är inte, enligt Allsup, avgörande för att musik ska bli representativ 

utan menar att ord är inte det enda som en lyssnare tar hänsyn till.  

Kempe och West (2010) menar att i och med utvecklingen av digitala media, såsom trummaskin, är det 

möjligt att istället för att kanske fokusera på att bemästra ett instrument rent tekniskt blir det istället lättare 

att fokusera på den kreativa dimensionen utifrån många olika sätt att uttrycka sig på i musikskapande och 

utforskande. Detta blev uppenbart när jag var med en av informanterna en stund i barngrupp innan inter-

vjun. Vid det tillfället var det fyra barn som var inne i musikateljén tilllsammans med musikpedagogen, 

informanten och mig. På golvet fanns det två keyboard som barnen, ca två år gamla, kunde använda så 

mycket som de ville. De använde keyboarden som en artefakt för att skapa ljud som kunde nyanseras uti-
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från tempo, rytm och intensitet. Ytterligare en av informanterna visade mig runt på förskolan efter inter-

vjun och det var uppenbart att det fanns ett rikt utbud av instrument och teknik i musikrummet. Utifrån 

denna studies resultat är det tydligt att IT/media teknik är en viktig artefakt för utforskande och delaktig-

het. Läroplan (Skolverket, 2010) tar upp att förskolan ska sträva efter att varje barn ges möjlighet att skapa 

med hjälp av olika tekniker. Denna studies resultat visar att det är viktigt att ha tekniskt material på försko-

lan som stimulerar till utforskande. Häikiö (2007) skriver om hur pedagoger i Reggio Emilia menar att för-

skolan inte kan vara isolerad från omgivningen utan istället vara en del av det samhälle som den finns i. 

Denna syn på förskolans plats i samhället är även tydligt genomsyrande i Läroplan (Skolverket, 2010) för 

förskolan där det bland annat står att att förskolans verksamhet ska synliggöra de värden som ett demo-

kratiskt samhälle är byggt av. Det är således barnens rättighet att ha tillgång till IT teknik och media av 

olika slag i förskolan. Lamb (2010) belyser att pedagoger behöver vara medvetna om att barns tillgång till 

IT och teknik ser olika ut beroende på social bakgrund. Detta stärker ytterligare denna studies resultat som 

pekar på vikten av att ha tillgång till IT och teknik på förskolan.  

De konkreta förslag på material för musikutforskande som denna studies resultat påvisar är: trummaskin, 

elgitarr, keyboard, amadinda, bas, ljudkorg, ukulele, gitarr och trummor. En av informanterna säger också 

att man inte behöver ha så många olika slags instrument utan istället ha många olika varianter av ett slags 

instrument.  

7.2.3 Hur uttrycker informanterna att 100-språkligt utforskande kan stimulera ett för-

ändrat lärande? 

Informanterna beskriver att musik tillför glädje till verksamheten. Glädje som kommer såväl personal som 

barn till del. Eftersom en av informanterna uttycker att hon är glad över att hon själv har lärt sig om musik 

påvisar det vikten av att ta ställning för att ha ett medutforskande arbetssätt och vara delaktig i barnens 

lärande. Rinaldi (2001) menar att delaktighet är en del av demokrati och kan ses utifrån två aspekter bero-

ende hur det samhälle som man lever i ser på individens rätt till delaktighet, antingen genom att man är 

aktiv på grund av egna val och ideal eller genom att man blir uppmanad och tilldelad det som ett krav. I 

studien uttrycker informanterna att glädje genom musik genererar demokratiska aspekter att förhålla sig till 

såsom turtagning, lyssnande, samarbete och gemenskap. Glädje i musiken blir då någonting mer djupare 

än att skratta och ha roligt. Ett värde att förhålla sig till. Enligt Läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolans 

verksamhet vila på demokratiska grunder. Värden måste, enligt Läroplan, vara synliga i den vardagliga 

verksamheten och det förutsätter ett aktivt ställningstagande för varje människas egenvärde och demokra-

tin som en grund för de som jobbar inom förskolan. Rinaldi (2001) skriver att värden beskriver hur en 

kultur är och är grundfundament för ett samhälle. Hon drar därför slutsatsen att värden är föränderliga 

och förbundna med den kultur som de är en del av. Kultur och värden lär och påverkar varandra. Läro-

plan (Skolverket, 2010) fastslår också att verksamheten ska vara rolig. Det är svårt att definiera vad rolig 

verksamhet i förskolan är. Det beror på mottagaren vad som upplevs som roligt eller inte. Men, utgångs-
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punkten är att verksamheten ska främja ett livslångt lärande och då behöver glädje och det som är roligt 

finnas med för att man som individ ska må bra och lära. 

Säljö (2002) menar att man kan lära mer i samspel med någon annan än när man är själv. Det benämns i 

den här studien för den proximala utvecklingszonen och det är tydligt att såväl pedagoger med spetskom-

petens som pedagoger utan spetskompetens kan inspirera och stimulera till ett förändrat lärande. Pedago-

ger behöver vara lyhörda för barnens initiativ och intressen och på så sätt utmana barnen ett steg längre 

för att förändra lärandet.  

Informanterna menar, utifrån sina erfarenheter, att språk, fantasi och abstrakt tänkande hänger ihop. De 

upplever att barnen blandar samman dessa som i ett flöde. Detta bekräftas av de tankar och teorier som 

Vygotskij lyfte fram i början på 1900-talet och som Jederlund (2002) skriver om. Det är av intresse att göra 

en jämförelse mellan en episod som en av informanterna delgav vid intervjun (kap 6.5) och de fyra tidiga-

renämnda (s 12) samband som sammanför fantasi och verklighet: Utifrån det första sambandet kan vi 

märka hur barnet använder sig av fantasin och sina erfarenheter som han upplevt i verkligheten. Han kom 

på berättelsen utifrån ljud som han erfarit på olika sätt. Det andra sambandet handlar om att blanda tid 

och rum vilket blir tydligt att han gör när han pratar om något som har hänt i dåtid men som egentligen 

inte har hänt. Detta benämner Jederlund (2002) som att människan har en förmåga att fantisera om sådant 

som man inte upplevt. Det tredje sambandet handlar om hur vi mår inombords. Det går inte att utläsa ur 

resultatet vilken känslostämning pojken var i när ovan nämnda episod inträffade men han använder ord 

som läskigt vilket skulle kunna vara en beskrivning av en känsla som pojken har. Allsup (2010) skriver att 

många pedagoger tycker att musikens förmåga till att hjälpa barn att uttrycka känslor är av stor vikt. Det 

fjärde och sista sambandet som tas upp är att något som är skapat av fantasi kan generera något nytt och 

reellt. Jederlund (2002) tar upp flera olika exempel på vad det skulle kunna vara såsom en uppfinning eller 

en ny teori. Det kan också, enligt Jederlund, vara ett musikstycke. Pojken döpte, enligt informanten, låten 

till Jättarlåten och påvisar på så vis att han såg sekvensen som en komposition.  

Enligt studiens resultat är det musikens uppbyggnad av puls, takt, frasering och rytm som stärker och be-

kräftar varandra vilket stimulerar ett språklärande. Detta bekräftar Pramling och Wallerstedt (2010) i sin 

forskning som påvisar hur tempo, takt, dynamik, instrumentkännedom, musikaliska former och genrer kan 

vara bra lärandeobjekt omkring musik utifrån ett estetiskt perspektiv. De lyfter även fram vikten av att 

träna sig på att urskilja skillnader i lyssnandet.  

Informanterna återkommer till vikten av att introducera musiken som en artefakt för utforskande hos de 

yngsta barnen. Han tycker att det ska finnas som en självklar del i den miljö som barnen finns i hela tiden, 

i ett meningsfullt sammanhang, och inte bara i ett speciellt musikrum eller ateljé. Detta blev tydligt för mig 

när jag fick se en film som hade spelats in på en av förskolorna som jag var på och intervjuade pedagoger. 

Filmen visade små barn som använde iPad på ett utforskande sätt. Pedagogerna har sett till att det finns 

relevanta program i iPaden som möjliggör detta. Barnen stod mot varandra med varsin iPad vilket i sig 
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ledde till ett möte både mellan barnen och artefakten. Utifrån barnens perception och rörelser kunde 

iPaden möjliggöra en interaktion som gjorde att barnens utforskande blev meningsfullt.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Allteftersom jag har arbetat med den här studien har det dykt upp nya frågeställningar som skulle kunna 

vara intressanta att utgå ifrån i fortsatt forskning. Dessa frågeställningar är: 

Vilken skillnad kan märkas i verksamheten när det finns spetskompetens i arbetslaget? I såfall hur? 

Musikens demokratiska värde – hur kan det visa sig på en 1-3 årsavdelning? 

Enligt Läroplan (Skolverket, 2010) ska verksamheten i förskolan vara rolig. Vad är rolig verksamhet? 

I studien nämns att olika uttryckssätt befruktar varandra – hur kan det märkas hos barnen? 

Den här studien har hjälpt mig som pedagog att bli mer medveten om värdet av att vara en lyhörd och 

delaktig pedagog. Jag märker att jag även har börjat tänka mer omkring det här med sinnligheten och hur 

vi tar in med kroppen. Hur kan vi erbjuda en sinnlig miljö för barnen? Jag har även blivit mer övertygad 

om vikten av att ha teknik och IT tillgängligt för barnen och att det finns en aspekt om social rättvisa i det. 

Materialets betydelse har överhuvudtaget framträtt mer tydligt för mig nu och då inte minst att det inte är 

mängden av olika slags instrument som kanske behövs utan att istället påvisa variationen hos ett intstru-

ment istället. Det blir en slags 100-språklighet i det ställningstagandet. Jag känner även inspiration att fort-

sätta att utmana mig själv omkring tankarna om att fantasi och fakta kompletterar varandra. Jag vill lära 

mig mer om det så att jag kan bli mer lyhörd i den dagliga verksamheten med barnen. 
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Intervjuguide        bilaga I 

Vad lägger du in i betydelsen av ordet musik? Ge gärna exempel    

(inledande fråga) 

Vad lägger du in i betydelsen av ordet utforskande? Ge gärna exempel  

(inledande fråga) 

Hur kan man använda musiken som ett redskap för utforskande? Ge gärna exempel, varför gör du det? 

(direkt fråga, sonderande fråga) 

Hur ser du på den fysiska miljöns beydelse för utforskande?  

(direkt fråga) 

Hur ser du på den sociala miljöns betydelse för utforskande?  

(direkt fråga) 

Kan du se något förändrat lärande hos barnen? Vad skulle det kunna vara?  

(direkt fråga, sonderande fråga) 

På vilket/vilka sätt skulle ditt arbetssätt kunna ha en del i detta lärande?  

(sonderande fråga) 
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Brev inför intervju                   bilaga II 

Hej! 

Tack för att jag kan komma till er förskola för att göra intervjuer till min undersökning. Jag heter Charlotte 

Öhman och skriver en c-uppsats i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Jag är intresserad av hur man på förskolor som har en “musik och utforskande profilering” använder sig 

av just musiken som ett redskap för ett 100 – språkligt utforskande. Jag har läst på er hemsida om er verk-

samhet och hur ni jobbar och tror därför att ni skulle passa bra som informanter för min intervju. Jag 

kommer intervjua tre pedagoger och varje intervju kommer vara individuell. Den kommer att hålla på ca 

30-45 minuter och jag kommer spela in den. Jag ska intervjua ytterligare ett arbetslag på en annan förskola. 

Jag ska sedan transkribera intervjuerna och analysera det bearbetade materialet med intresse utifrån det 

sociala samspelet. Jag hoppas att studien kan bidra till att era erfarenheter och medvetenhet kring dessa 

frågor även kan stärka andra arbetslag i deras verksamhet. Ni deltar helt frivilligt i undersökningen och kan 

när som helst välja att dra er ur. Intervjuerna kommer att presenteras helt konfidentiellt i uppsatsen. Efter 

att jag har transkriberat den kommer jag att skicka tillbaka den till er för att ni ska kunna läsa igenom den.  

Med vänlig hälsning 

Charlotte Öhman 

  

 
 

 

 

 

 


