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Abstract 

 

Therese Borgman & Anna Olsson 

 

Förskolebarns meningsskapande genom musik som uttryckssätt - Ett multimodalt perspektiv 

 

Preschool children’s meaning making through music as expression – A multimodal perspective 

Antal sidor: 35 

 

Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på hur 

barn använder musik som uttryckssätt. Vi har även studerat vilken förståelse och kunskap 

förskollärare har av att använda musik som uttryckssätt för barns meningsskapande 

lärprocesser. Genom intervjuer med fem förskollärare samt en universitetsadjunkt har vi 

tillsammans med teori uppnått ett resultat. Studien har visat att respondenterna ser positivt på 

multimodalitet och arbetar utifrån detta perspektiv. Det har framkommit att musik som 

uttryckssätt är viktig i förskolans verksamhet och olika kompetenser kan utvecklas genom 

detta ämne. Förskollärarna som har intervjuats i denna studie ser positivt på barnens 

inflytande i verksamheten och ser gärna att deras intressen och idéer blir uppmärksammade. 

Detta för att barnen ska få möjlighet till att skapa mening och forma kunskapen utifrån sina 

egna erfarenheter. 

 

Nyckelord: Multimodalitet, musik som uttryckssätt, meningsskapande, socialkonstruktivism, 

lärprocesser 
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Disposition 
Först i denna studie kommer en inledning där vi beskriver hur vi kommit i kontakt med 

ämnet. Sedan skriver vi om studiens innehåll i stora drag i kapitlet bakgrund. Därefter 

förklarar vi studiens syfte och dess frågeställningar. Sedan närmar vi oss kärnan av studien 

genom att belysa tidigare forskningen som behandlar musik som uttryckssätt och 

multimodalitet. Teoriavsnittet utgår från Selander, Kress och Van Leeuwens perspektiv på 

multimodalitet samt Säljö och Dysthes teorier om lärprocesser och sociala samspel. Därefter 

presenteras metoden som följs av resultatet som framkommit genom kvalitativa intervjuer. 

Resultatet analyseras sedan för att slutligen kunna diskuteras i förhållande till teorin.  
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1. Inledning 

I detta arbete gör vi en studie gällande förskolebarns meningsskapande genom att använda 

musik som uttryckssätt. Valet av ämne föll sig naturligt då vi båda har ett stort intresse för 

musik och spelar samt skriver egen musik. Vi har även en estetisk inriktning i vår 

lärarutbildning där vi fått fördjupa våra kunskaper i musik men även i bild, drama och foto. 

Under denna inriktning har vi upplevt musikens positiva inverkan, vilket vi känner har 

underlättat vår lärprocess. Därför har vår nyfikenhet kring musikens påverkan väckts. 

Eftersom musik är en stor del i våra liv vill vi gärna få en djupare kunskap om hur 

användandet av musik påverkar förskolebarns meningsskapande i deras lärprocesser. Vi 

upplever att när någonting känns intressant skapas större mening i lärprocessen. Vi tar då till 

oss kunskapen på en djupare nivå än om inget intresse eller engagemang finns. 

 

Vi har under VFU-perioder och vikariat observerat och deltagit i musiksamlingar med barn i 

förskolor. Våra erfarenheter är att musik inte används på ett multimodalt och skapande sätt. 

Förskollärarna använder sig av musiken på rutin och musik utnyttjas inte mer än under 

samlingarna i form av färdiga sånger. Vi har även uppmärksammat att barnen dansar till 

musik under den fria leken, men då utan någon pedagogisk medvetenhet hos förskollärarna. 

Vi tror och har själva upplevt att musiken kan användas på fler än dessa sätt. På så vis kan 

barnen få möjlighet till att skapa mening i större perspektiv.  

 

Denna studie anser vi vara intressant för alla som arbetar i förskolans verksamhet, då de kan 

få en djupare förståelse i musikens påverkan på barn. Det kan även vara viktigt för 

förskollärare att veta hur musiken påverkar barns meningsskapande i deras lärprocesser, för 

att deras utveckling ska ske på bästa sätt. 
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2. Bakgrund 
Samhället består av många uttrycksformer som vi människor möts av varje dag. Det är inte 

endast genom massmedia i form av exempelvis reklam och tidningar som vi möts av bilder 

och genomtänkta illustrationer. Utan dessa kommer vi även i kontakt med genom dokument i 

arbete och utbildning som består av genomtänkta layouter. Dagens samhälle är till viss del 

uppbyggt runt detta multimodala perspektiv då Kress och Van Leeuwen (2001)  menar att 

olika uttryck och resurser kan skapa mening för en och samma företeelse. De skriver vidare 

att samhället har utvecklats till att mer och mer kombinera olika resurser som exempelvis text, 

bild och musik vilket skapar större mening och förståelse utifrån sociala interaktioner (Kress 

& Van Leeuwen, 2001). Multimodalitet handlar om att förstå världen genom olika resurser till 

skillnad från monomodalitet, då endast en resurs används för att skapa mening. Man 

kombinerar olika medel för att skapa förståelse och meningsfulla lärprocesser (Selander & 

Kress, 2010). 

 

Enligt våra iakttagelser, från VFU och vikariat, har förskollärare endast använt musik som en 

resurs utan att sätta det i ett större sammanhang, alltså i ett monomodalt perspektiv. Ett 

exempel på detta är att endast sånger används i verksamheten. Problemet handlar om hur 

barnen ska få möjlighet till att skapa mening om endast en resurs används. Människor lär sig 

på olika sätt och genom dessa sätt kan man skapa mening, vilket kan ske när olika resurser 

används. Genom att kombinera olika resurser kan en djupare förståelse bildas än om endast en 

resurs används. Enligt vår förståelse från tidigare erfarenheter och litteratur ser vi ett problem 

i att agera utifrån ett monomodalt synsätt eftersom detta kan leda till minskat engagemang, 

som i sin tur kan leda till att barnen lyssnar mindre aktivt. Man kan fundera vidare på om det 

kan leda till att barnen inte tar till sig den kunskap de behöver för att klara sig i samhället. 

Detta skulle kunna leda till en skoltrötthet hos barnen på grund av brist på motivation, vilket 

skulle kunna leda till en lägre kompetens i samhället och även påverka samhället till att inte 

fungera på bästa sätt.  

 

Selander och Kress (2010) skriver om att resurser som exempelvis ljud, text och bild kan 

tillsammans i interaktion mellan människor skapa en större förståelse av något, än när det 

används enskilt (Selander & Kress, 2010). Meningen skapas i sociala processer, vilket kan 

kopplas till socialkonstruktivism. Detta begrepp handlar om att kunskapen formas i sociala 
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sammanhang och på olika sätt beroende på hur gruppen ser ut och även med utgångspunkt i 

vilka erfarenheter som finns (Dysthe, 1996). Genom att ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter kan man få större förståelse och nya perspektiv på världen (Selander & Kress, 

2010). Mening skapas när sammanhanget förstås och kunskapen sätts in i sin kontext. När 

kunskapen inte sätts in i sin kontext skapas ingen mening eftersom eleverna inte får möjlighet 

att koppla och forma kunskapen utifrån sina egna erfarenheter (Thavenius, 2004). Mening 

skapas i dialog mellan eleverna (Dysthe, 1996). Under denna interaktion sker utveckling och 

lärande kontinuerligt, vilket kan förklaras som en lärprocess (Nilsson, 2006). Vi kan se 

likheter mellan socialkonstruktivism och musiksamlingar på förskolor då barnen spelar och 

sjunger tillsammans. Då behöver barnen samspela och vara uppmärksamma på varandra för 

att de ska kunna skapa mening i lärprocessen. Om barnen inte kan skapa mening kan det leda 

till minskat intresse och skoltrötthet som sedan kan påverka deras framtida kompetenser i 

samhället. 

 

Enligt den konstruktivistiska synen sker lärprocesser i form av en förening mellan ny kunskap 

och individens egna kunskapserfarenheter. Då bildas det ny kunskap inne i individen och 

denna kunskap kan se annorlunda ut i en annan individ (Dysthe, 1996). Musiken väcker 

många känslor hos människor och dessa tolkningar av känslor blir olika från individ till 

individ. Hur en individ upplever musiken kan bero på situation och erfarenheter (Lilliestam, 

2006). Dock tyder Lindgrens (2009) forskning på att lärare anser att den estetiska 

verksamheten ska vara rolig för eleverna. Vidare menar Lindgren att detta är av stor vikt för 

att eleverna ska orka med skolans och samhällets vardag. Lilliestam (2006) håller även med 

om denna syn och menar att det ska vara underhållande och spännande att leka med musik. 

Musik påverkar kroppen vilket kan visa sig genom gester och rörelser. Han menar att det är 

”nästintill omöjligt att […] lyssna på musik utan att samtidigt röra på kroppen” (Lilliestam, 

2006:31).  

  

Uddholm (1993) skriver att individen påverkas av så mycket mer än bara ljudet av musik. Det 

som finns runtomkring har en stor betydelse för hela upplevelsen. Det är en inre känsla som 

väcks när vi lyssnar på musik. Om vi inte kan ta till oss intryck som blir förmedlade förstår vi 

inte och därmed blir kunskapen svårare att förstå. Därför behövs ett multimodalt utövande. Då 

stimuleras olika sinnen och olika förmågor hos barnen som gör det enklare för dem att skapa 

mening utifrån sina egna erfarenheter (Uddholm, 1993). Ett multimodalt tänkande kan skapa 
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mening i sammanhang som kan vara komplicerade för individen att förstå, om endast ett 

monomodalt tänkande används. Det är i samspelet med olika resurser som mening skapas, 

med utgångspunkt i individens intresse och erfarenheter (Kress, 2003). 

 

Med musik som uttryckssätt menar vi ett aktivt lyssnande och utövande både enskilt och i 

grupp. Vi har förstått hur musik som uttryckssätt kan vara meningsskapande för barn genom 

sociala samspel som samlingar och vi vill få en djupare förståelse för denna lärprocess. Både 

under vår utbildning och VFU har vi fått delta och ansvara för samlingar då uttryck som 

rörelse, lyssnarförmåga och social interaktion har samspelat med varandra. Vi och barnen har 

fått dansa, lyssna, reflektera och samtala om musik. Detta för att få in musiken i ett större 

sammanhang och skapa mening. Med utgångspunkt i våra erfarenheter har tankar väckts om 

varför musik som uttryckssätt inte används på ett mer meningsskapande sätt i ett multimodalt 

perspektiv.  

 

Vi ser en problematik i förskollärares användande av musik som uttryckssätt i barns 

lärprocesser om de inte har en förståelse eller kunskap för vad en meningsskapande lärprocess 

kan innebära. Detta kan leda till att musiken inte används på ett sätt som underlättar barnens 

meningsskapande. Finns inte kunskapen hos förskollärarna kan detta leda till sämre 

kunskapsutveckling hos barnen, vilket kan leda till att barnen får det svårt att klara sig i 

samhället. Utifrån Selander och Kress (2010) synsätt så ser vi inte att musik som uttryckssätt 

kan utveckla barnens meningsskapande om användandet av musik inte sätts i ett multimodalt 

perspektiv, där meningsskapandet kan få en form som utvecklar barnet i sociala sammanhang 

och lärprocesser (Selander & Kress, 2010). Denna studie är därför relevant just för att få en 

djupare förståelse för hur musik som uttryckssätt används utifrån ett multimodalt perspektiv i 

förskolans verksamhet. Vi anser även att detta är av relevans för barnens meningsskapande i 

lärprocesser. Då menar vi lärprocesser i ett helhetsperspektiv som både kan innebära ämnen 

som matematik och svenska, men även sociala samspel, vilket kan kombineras. 

 

Enligt våra iakttagelser från VFU och vikariat har vi kunnat se att förskollärare tenderar att 

arbeta monomodalt med musik, alltså att man inte arbetar med musik som ett uttryckssätt som 

skapar mening i sociala samspel. Skapas ingen mening vet vi, av egna erfarenheter, att det kan 

leda till minskat intresse och engagemang. Detta tror vi kan påverka barnen i deras fortsatta 

skolgång i form av skoltrötthet. Problematiken handlar då om att barnet inte ser någon nytta i 
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lärprocessen vilket kan leda till ett monomodalt utövande. Risken blir då att inte alla sinnena 

brukas och barnet agerar utan att reflektera över utövandet. 

 

Vi kan se att det finns en möjlighet i att använda musik som uttryckssätt ur ett multimodalt 

perspektiv eftersom att det underlättar barnets meningsskapande. Vi ser en problematik i att 

musik i viss mån används ur ett monomodalt perspektiv och ses som ett underhållande 

tidsfördriv. Kunskapen kan då bli ytlig genom att den inte blir utvecklande eller djupgående. 

Problemet kan då bli att barnen inte kan sätta in kunskapen i ett större sammanhang och 

meningsskapandet kan försvåras. Därför vill vi, utifrån ett multimodalt perspektiv, undersöka 

hur förskollärare ser på användandet av musik som uttryckssätt för att ge barnen möjlighet till 

att skapa mening samt hur förskollärare arbetar med musik som uttryckssätt ute i 

verksamheten. Musik och ljud är en del av oss människor redan innan födseln (Neuman & 

Lind, 1987) och är därför en naturlig del i livet som vi anser behöver tas till vara på i barns 

lärprocesser.  
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3. Syfte  
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på hur barn 

använder musik som uttryckssätt, ur ett multimodalt perspektiv. Vi vill även studera vilken 

förståelse och kunskap förskollärare har av att använda musik som uttryckssätt för barns 

meningsskapande lärprocesser. 

 

Detta syfte ska uppnås genom följande frågeställningar: 

 

• På vilket sätt använder förskollärare musik som uttryckssätt på ett medvetet sätt i 

barns lärprocesser?  

• Hur använder förskollärare musik som uttryckssätt, på ett medvetet vis, genom ett 

multimodalt perspektiv? 

• Hur ser förskollärare på barns meningsskapande genom att använda musik som 

uttryckssätt i deras lärprocesser?  
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4. Tidigare forskning 
4.1 Meningsskapande genom musik som uttryckssätt 
Barn upplever ljud och musik redan som foster inne i mammans mage och när barnet väl är 

fött är vaggvisor och ramsor vanligt för att trösta barnet. Musik finns alltså med redan från 

tidig ålder (Mertoglu, 2010). Enligt Salmons (2010) artikel är den musikaliska intelligensen 

den första som utvecklas. Han menar därför att musik bör användas tidigt i barns utveckling 

för att hjälpa dem att skapa och utveckla en relation med omvärlden (Salmon, 2010). Musiken 

kan påverka många av hjärnans intelligenser och är därför viktig i förskolans verksamhet, 

detta med tanke på att barns utveckling sker bäst under de tidigare åren (Garner, 2009). 

Studier har visat att barn som varit omgivna av musik i tidig ålder kan utveckla intelligens 

bättre än barn som inte varit omgivna av musik (Mertoglu, 2010). Musik kan användas som 

medel för att skapa koncentration hos barn. Bakgrundsmusik kan användas för att påverka 

barngruppen till livligare samtal (Still, 2011). 

 

Små barn använder ljud och sång när de leker samt kopplar musiken till lekens handlande. På 

så vis utvecklas deras fantasi (Still, 2011). Detta skriver också Gillespie och Glider (2010) om 

och menar att barn sjunger och använder ljud för att förstärka och skapa mening i sina 

rörelser, men även för att kommunicera med andra. De menar att all sådan användning av 

musik är viktig och inte ska uteslutas av pedagoger (Gillespie & Glider, 2010). Detta icke 

verbala språk gör att vi kan kommunicera lättare med varandra oavsett talspråk (Pramling & 

Wallerstedt, 2009). Enligt Salmon (2010) ses musik som ett universellt språk som är kopplat 

till humör, känslor och minnen. 

 

Förnuftet förstärks hos människor med hjälp av musik och är därför viktig. Johanna Still 

(2011) skriver om att ”musik gör det möjligt för människan att uttrycka sig tillsammans med 

andra […]” (Still, 2011:8). Musik kan användas som medel för att skapa koncentration hos 

barn. När människor lyssnar på musik pågår ofta reflektioner på djup nivå inne i individen. 

Vilken genre som spelas har ingen betydelse utan all musik påverkar människan till att 

reflektera. Still skriver även om att alla människor kan få positiva och betydelsefulla 

upplevelser genom att sjunga.  
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4.2 Lärprocesser ur ett multimodalt perspektiv 
Bäst förutsättningar för barns lärprocesser finns när de mår bra i sin omgivning. Miljön bör 

vara inspirerande för barnen så att deras motivation och nyfikenhet väcks. Still (2011) skriver 

även om att musik kan påverka förskollärare till att utvecklas och då främst sociala förmågor. 

Hon menar att detta är bra då deras kompetens inom området främjar barnens utveckling. 

 

Undersökningar visar att musik underlättar för barn att lära sig läsa och skriva. Musik 

engagerar och hjälper barn mentalt att utveckla deras skapande processer (Salmon, 2010). 

Still (2011) skriver även om att samspel och sociala miljöer är nödvändigt för att barn ska 

utveckla sitt språk. Barns språkutveckling börjar med en känsla av rytm och melodi, och de 

specifika ljuden kommer i efterhand. Exempelvis kan ramsor användas som hjälpmedel för att 

utveckla barns tal. Att sjunga kan även förmedla allmänbildande kunskap till barnen genom 

sånger om exempelvis årstider och historia (Still, 2011). 

 

Gillespie och Glider (2010) skriver om att musik kan användas som en naturlig del för att 

integrera olika ämnen. Exempelvis matematik med takt, rytm och tempo. Detta skriver även 

Mertoglu (2010) om då han menar att det finns samband mellan rytmkänsla och färdigheten 

att lösa matematiska problem. Rytm kan även gynna färdigheter i problemlösning och 

beslutsfattande hos barn. Garners (2009) forskning tyder även på att minnet och förmågan att 

lyssna kan tränas genom musik. Han ger som exempel att förskolläraren kan spela eller sjunga 

och sedan låta barnen återupprepa frasen.  

 

Undersökningar har visat att övningar som innehåller musik och rörelser utvecklar bland 

annat barnens motorik och balans i större utsträckning än rörelseövningar utan musik 

(Gillespie & Glider, 2010).  Detta framkommer även i Garners (2009) artikel då han menar att 

barn lär sig bäst då de använder alla sina sinnen och kroppsrörelser i sitt utforskande av 

omgivningen. Detta står även i Stills (2011) avhandling då hon skriver att barnens alla sinnen 

behövs brukas för att barnen ska kunna skapa mening. Hon menar då att det är en kreativ 

process att bearbeta ny kunskap till sin egen. Även Pramling och Wallerstedts (2009) 

undersökning tyder på att musik utvecklar rörelse.  
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5. Teori 
För att uppnå vårt syfte utgår vi från ett multimodalt perspektiv som Gunther Kress, Staffan 

Selander och Theo van Leeuwen skriver om. Vi har även valt att använda oss av Roger Säljö 

och Olga Dysthe eftersom vi förstår att deras syn på lärprocesser och sociala samspel kan 

ställas i relation till multimodalitet.   

 

För att få en djupare förståelse för förskollärares medvetenhet om musik som uttryckssätt, 

multimodalitet och meningskapande, behöver vi detta teoretiska ramverk för att senare kunna 

analysera och diskutera resultatet. 

 

5.1 Multimodalitet 
Vi har utgått från begreppet multimodalitet, som handlar om att tolka och förstå världen 

genom olika resurser. I dagens samhälle möts vi av olika mediala intryck då resurser som ljud, 

bild och text kombineras och påverkar oss människor dagligen. Kress och Van Leeuwen 

(2001) skriver om detta multimodala tankesätt och menar att samhället är uppbyggt kring 

dessa resurser för att skapa mening och förståelse hos människan. Selander och Kress (2010) 

skriver om multimodalitet och att förstå världen genom kombinerade resurser, till skillnad 

från monomodalitet då enbart en resurs används för meningsskapande. Vidare menar de att 

samhället har gått från en monomodal koncentration då texten är i fokus, till ett multimodalt 

tänkande då olika kombinerade resurser används. Nu kan exempelvis IKT användas som ett 

komplement till papper och penna. De menar alltså att olika kombinerade medel kan skapa 

djupare förståelse och meningsfulla lärprocesser än om endast en resurs används. Dock menar 

Van Leeuwen (1999) att varje enskild resurs har potential att vara meningsskapande. Men det 

blir meningsfullt först när resursen sätts i sitt sammanhang och kombineras med andra 

resurser (Van Leeuwen, 1999). 

 

5.1.1 Meningsskapande genom kombinerade resurser 

Lärprocesser stimuleras alltså genom olika förenade medel och barnen får på så vis möjlighet 

till att skapa mening. När kunskapen sätts in i sitt sammanhang och kombineras med olika 

resurser skapas förståelse och meningsfullhet. Kress (2003) skriver om att utgångspunkten för 

meningsskapande ligger i individens intresse och erfarenheter kombinerat med olika resurser. 

Selander och Kress (2010) menar även att exempelvis ord och gester inte har någon betydelse 
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i sig utan meningsskapandet sker i sociala sammanhang. Vidare menar de att utbyten av 

erfarenheter i sociala sammanhang kan skapa en större förståelse och ge nya perspektiv på 

världen (Selander & Kress, 2010). Om barnen inte får möjlighet till att koppla ny kunskapen 

till sina egna erfarenheter blir det svårare för dem att förstå. Det är när kunskapen sätts i sitt 

sammanhang som barnen får en större möjlighet till att skapa mening (Thavenius, 2004). 

 

Lärande sker i alla sammanhang och Säljö (2000) menar att varje handling och situation 

skapar erfarenheter för kommande möten i livet. Vidare skriver Säljö att skolan skapat en bild 

av att lärande ska ske genom undervisning, detta ställer han sig dock tveksamt till eftersom 

det ofta kan vara mer övertyganden och meningsskapande att sätta in kunskapen i sitt 

sammanhang i vardagliga situationer. Van Leeuwen (1999) skriver om ljud och olika 

kontexter, och menar att ett ljud kan få olika betydelse beroende på vilket sammanhang ljudet 

hörs i. Vår tolkning är att ljud i detta exempel kan representera kunskap. Kunskapen påverkas 

alltså av hur kontexten ser ut och formas därför olika beroende på sammanhanget. 

 

I lärprocesser eftersträvar barnen meningsfullhet för att förstå innebörden i det som de lär sig. 

Färdigheter som är nödvändiga för barnen utvecklas främst i sociala miljöer då de utbyter 

erfarenheter med andra individer. Barn skapar mening och förståelse för omvärlden genom att 

uppleva, reflektera och samtala kring den. Detta ska uppmuntras av pedagogerna (Säljö, 

2000).  

 

5.1.2 Musik som estetisk lärprocess 

Barn bearbetar ny kunskap och nya upplevelser genom att de omformar denna kunskap både 

enskilt och genom social interaktion.  Detta genom att de tolkar den nya kunskapen genom 

sina erfarenheter och genom den kunskap de besitter sedan tidigare. Lindstrand och Selander 

(2009) ser detta omformande av kunskap som en lärprocess vilket liknas av ett estetiskt 

uttryck då de menar att ”[e]tt estetiskt uttryck innebär inte någon reproduktion […] Ett 

estetiskt uttryck lägger något till världen som inte fanns där tidigare” (Lindstrand & Selander, 

2009: 12). Ericsson och Lindgren (2007) skriver om sinnenas betydelse när människan 

omformar ny kunskap till sin egen. Vi tar till oss intryck via våra sinnen och därför har dessa 

stor betydelse för vår lärprocess. Det är viktigt att pedagoger ger barnen tillfällen till att 

bearbeta sinnesintryck från olika upplevelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer, på 

grund av att det utvecklar deras kunskaper både socialt och individuellt. De ska få möjlighet 
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till att utveckla sina färdigheter genom leken där de får pröva sig fram (Ericsson & Lindgren, 

2007).  

 

5.2 Socialkonstruktivism 
Olga Dysthe (1996) skriver om att uppfattningen i skolan har varit att kunskapen överförs från 

lärare till elev och eleven har setts som ett tomt blad som ska fyllas med kunskap. Det finns 

dock andra syner på kunskap och lärprocesser. Ett exempel är den konstruktivistiska synen 

som handlar om att kunskapen formas och tolkas på nytt av individen. Den nya kunskapen 

påverkas av individens tidigare erfarenheter och kunskap formas därför olika hos olika 

individer. Hon menar vidare att kunskapen kan formas både i individen, ur ett 

konstruktivistiskt synsätt, men även i grupper genom sociala interaktioner, då kunskapssynen 

är socialkonstruktivistisk. Vidare skriver Dysthe att information inte blir till kunskap förens 

informationen sätts i relation till tidigare kunskap, alltså konstrueras en ny kunskap. Hon 

fortsätter med att skriva om hur värderingar påverkar konstruktionen av kunskapen eftersom 

värderingar och attityder är en del av individen. Dysthe skriver även om att kunskapen måste 

”förankras i elevens livsvärld, eftersom det slutgiltiga målet för inlärning är att göra eleven i 

stånd att förstå sig själv och förstå sin omvärld […]” (Dysthe, 1996:47). Hon menar att en 

socialkonstruktivistisk syn innebär att kunskapen formas i sociala sammanhang. Kunskapen 

formas då olika beroende på hur gruppen ser ut och även på grund av vilka erfarenheter som 

finns. Ur en socialkonstruktivistisk syn kan kunskap inte kopieras eller övertas från andra utan 

den skapas genom dialog och interaktion mellan människor i sociala sammanhang (Dysthe, 

1996).  
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6. Metod 

Utifrån vårt syfte som är att få en djupare förståelse för förskollärarnas syn på barnens 

meningsskapande genom musik som uttryckssätt, ur ett multimodalt perspektiv, anser vi att en 

hermeneutisk kvalitativ ansats genom intervjuer är av relevans. En hermeneutisk ansats 

innebär att forskaren får en djupare förståelse för andra individers livsvärldar och tankar 

(Hartman, 2004) vilket vårt syfte handlar om. Denna fördjupade förståelse genomsyrar 

studiens resultat, analys och diskussion. Valet av en kvalitativ ansats var väsentlig då denna 

ansats syftar till att få en djupare förståelse för respondentens erfarenheter och inre tankar 

genom samspel mellan parterna (Ely, 1993). Därför måste frågorna vara utformade så att 

respondentens åsikter står i centrum. Patel och Davidson (1991) skriver om dess motsats 

vilket är en kvantitativ inriktad forskning då mätning av statistik är i fokus. En kvantitativ 

metod ger ingen fördjupad förståelse utan en mer ytlig kunskap inom ett område (Patel & 

Davidson, 1991).  

 

Vi utgår ifrån en halvstrukturerad intervju med standardiserade frågeställningar som betyder 

att vi i förväg bestämt ordningen på frågorna samtidigt som frågorna är öppna för att 

respondenten ska få stort utrymme till att uttrycka sig. Enligt Patel och Davidson (1991) utgår 

forskaren i en hermeneutisk ansats från subjektet, alltså människan. Vi vill utifrån vår egen 

förförståelse få en djupare förståelse för andra människors tankar. De skriver att 

”[f]örförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 

tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet” (Patel & Davidson, 

1991: 29). Vi kan därför använda våra egna erfarenheter för att få bättre förståelse för 

respondentens åsikter. 

 

6.1 Urval 
I denna studie har vi valt att intervjua fem förskollärare som arbetar på två olika förskolor 

med musikprofil. Fyra stycken av respondenterna är kvinnor och en av dem är en man. Alla är 

i åldrarna 30-50 år. För att få en större bredd i resultatet har vi även intervjuat en 

universitetsadjunkt som arbetar med att utbilda förskollärare inom de estetiska uttryckssätten. 

Universitetsadjunkten är en kvinna i 50-60 årsåldern som tidigare har arbetat i förskolans 

verksamhet. Fördelningen mellan könen på respondenterna var inget som vi planerade i 

förväg, utan intervjuerna skedde med de förskollärare som var intresserade av att delta. 
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Universitetsadjunkten har vi kommit i kontakt med tidigare under lärarutbildningen, då hon 

undervisat oss i musikdidaktik. Eftersom hon har fördjupade kunskaper inom ämnet musik 

var det naturligt för oss att ta kontakt med henne. Under intervjun med universitetsadjunkten 

fick vi förslag om en förskola med musikprofil som vi senare tog kontakt med. Genom 

utbildningen har vi kommit i kontakt med den andra förskolan som även den har musikprofil.  

 

Vi tog kontakt med samtliga respondenter via telefon och mail då vi förklarade studiens syfte. 

Intervjuerna har ägt rum på respondenternas arbetsplatser och vi har spelat in vad som sagts 

för att sedan kunna transkribera svaren till textform. Inför intervjuerna formulerade vi frågor 

utifrån syftet. Vi formulerade öppna frågor för att ge respondenterna en frihet till att uttrycka 

sina åsikter. Eftersom att förskollärarna på en av förskolorna efterfrågade intervjufrågorna i 

förväg skickade vi dessa till den förskolan. Under intervjuerna uppstod följdfrågor som 

skapade en djupare förståelse för respondenternas tankar och åsikter.  

 

6.2 Bearbetning av intervjumaterial 
När vi genomfört intervjuerna transkriberade vi från inspelning till textform. Vi 

sammanställde samtliga respondenters svar på de olika frågorna. Vi jämförde därefter 

samtliga intervjuer och fann mönster i respondenternas uttalanden. Utifrån dessa mönster 

skrev vi ner rubriker som vi ansåg vara relevanta för de olika teman som uppkommit. 

 

6.3 Metodkritik 
Vi kan se nackdelar med detta val av metod och antalet respondenter då det finns en risk att 

resultatet blir generaliserande. Beroende på val av respondenter förstår vi att resultatet kan bli 

annorlunda. Dock anser vi att kvalitativa intervjuer är positivt för studien eftersom vi fått ta 

del av deras åsikter och djupa funderingar. Vi har genom denna kvalitativa metod uppnått vårt 

syfte, som handlar om att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på multimodalitet 

och musik som uttryckssätt. Vi har även fått djupare förståelse genom att ställa följdfrågor. 

Vår förförståelse har hjälpt oss att tolka respondenternas åsikter. 
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6.4 Etiska överväganden 
När en studie som denna genomförs finns ett antal krav som ska följas, vad gäller 

forskningsetiska principer. Enligt vetenskapsrådet (2012) är dessa fyra krav följande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att informera respondenterna om studiens syfte och 

avsikter innan intervjuerna ägde rum. Samtliga respondenterna deltog frivilligt i studien samt 

godkände inspelning av intervjuerna, vilket samtyckeskravet syftar på. Vi har skyddat 

respondenternas integritet genom att inte nämna deras namn, då vi följt 

konfidentialitetskravet. Vi upplyste dem även om att inspelningen endast skulle användas till 

transkribering av intervjuerna och enbart i forskningsändamål, vilket nyttjandekravet kräver 

(Vetenskapsrådet, 2012). 
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7. Resultat 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på barns 

meningsskapande genom att använda musik som uttryckssätt, ur ett multimodalt perspektiv. 

För att uppnå ett resultat har vi intervjuat fem förskollärare samt en universitetsadjunkt som 

arbetar med att utbilda förskollärare inom de estetiska uttryckssätten. Intervjuerna har ägt rum 

på två olika förskolor med musikprofil, samt på universitetet där universitetsadjunkten 

arbetar. Utifrån respondenternas svar kunde vi se olika teman som genomsyrade samtliga 

intervjuer. Dessa teman är sammanställda under rubriker som vi anser är relevanta för temats 

innehåll.  

 

7.1 Musik som uttryckssätt ur ett multimodalt perspektiv 
Samtliga respondenter ser positivt på multimodalitet och de anser att det är ett naturligt sätt att 

arbeta utifrån i förskolan. Respondenterna är överens om att det är svårt att arbeta med musik 

utan att det ska bli en multimodal lärprocess. Universitetsadjunkten uttalade sig om att barn 

leker och lär sig multimodalt. 

 

Universitetsadjunkten 

- Barn lär sig genom att röra sig, leka, fantisera, sjunga, prata, skapa. Det är 

svårt att hålla på med musik utan att det ska bli multimodalt. 

 

Förskollärare A har uttryckt sig om att barngrupper inte är homogena och menar att det finns 

många olika uttryck och tankar kring musik. Vidare menar förskollärare A att det finns olika 

idéer om hur musik ska användas i förskolan. 

 

 Förskollärare A 

- Vi blandar allting och det är bara positivt. Framförallt när vi har ett sånt 

samhällsklimat som vi har. Barnen bombarderas med klipp från youtube och 

de kommer till oss med tankar och idéer. 

 

Barnen möts av olika intryck i olika sammanhang och förskollärare A anser att det är viktigt 

att vara uppmärksam på barngruppens intressen och ta med deras idéer i verksamheten. 

Samtliga förskollärare menar att detta kan ske både genom planerad och spontan aktivitet. 



Anna Olsson 900413 

Therese Borgman 870426 

20 

 

 

Samtliga respondenter har en gemensam syn på att musik främjar barnens utveckling inom 

matematik. Förskollärare D menar att det är mycket fokus på matematik och naturvetenskap i 

verksamheten. De får in matematik i musiken genom att använda sig av räkneramsor med 

hjälp av rytm, takt och puls. Universitetsadjunkten menar även att musik alltid är 

språkutvecklande. 

 

Universitetsadjunkten 

-Jag vet en elev som hittade på en sång om politiker för att lättare komma ihåg 

dem. Multiplikationsvisor är även bra.  

 

Förskollärare D uttrycker sig om musikens betydelse för barns utveckling. Genom att tänka 

kreativt kring musik som uttryckssätt kan man utveckla många olika kunskaper, enligt 

förskollärare D. 

 

Förskollärare D 

-Man tränar språket, man tränar ordförrådet, man kan ju bredda jättemycket 

med hjälp av musik. För språket skull så är det jättebra med musik.   

 

Samtliga respondenter anser även att sociala kompetenser tränas då barnen övar på att våga 

stå inför andra, samt komma i kontakt med sina egna känslor. Förskollärare C menar att 

musiken är ett bra verktyg att arbeta med för att stärka självkänslan och bygga upp 

självförtroende hos barnen. 

 

Förskollärare C 

- Man kan få in jättemycket, både det här med att stå i centrum, turtagande och 

gruppkänsla, självsäkerhet. Och sen få in de här småbitarna med 

ämneskunskaper också, lite matematik och naturvetenskap. Man kan ju få in 

allting i det. Även med gruppdynamik som är jätteviktigt att barngruppen 

funkar. 
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7.2 Musik som uttryckssätt i förskolan, möjligheter och hinder 
Förskollärarna på båda förskolorna använder musik dagligen genom planerade och spontana 

aktiviteter. Förskollärare B menar att de spontana aktiviteterna exempelvis kan uppkomma 

under promenader i skogen då de hittar föremål att spela på samt sjunga om. Det finns en 

musikalisk medvetenhet hos samtliga förskollärare som gör att dessa spontana upplevelser 

blir möjliga. Ett hinder för barnens utveckling och meningsskapande kan, enligt 

universitetsadjunkten, vara att förskollärares kunskap om multimodalitet är otillräcklig.  

 

Universitetsadjunkten 

- Det är svårt att hålla på med musik utan att det ska bli multimodalt. Man ska 

integrera i förskolan. Det enda som kan hindra detta är inkompetens bland 

förskollärare som inte förstår detta eller sätter gränser för barnen. 

 

Samtliga respondenter använder varierad musik och varierade övningar för att både utveckla 

sociala kompetenser och ämneskunskaper. Gemensamma åsikter från respondenterna tyder på 

att musik kan användas på fler sätt än genom sång. Förskollärare A menar att de strävar efter 

att skapa en helhetsupplevelse hos barnen genom att kombinera olika uttryckssätt.  Det 

handlar om att ta till vara på glädjen i musik och förmedla denna till barnen. 

 

Förskollärare A 

- Det finns tusen sätt att jobba med musik på. Här vill vi sammanlänka musik, 

rytmik och drama till någon helhetspedagogik. Musik handlar inte bara om att, 

nu sjunger vi till piano och gitarr utan det är så mycket annat. 

 

Samtliga förskollärare kan se svårigheter i att alla barn inte tycker det är roligt under vissa 

musiksamlingar. Förskollärare B menar att de då använder sig av intervjuer med barnen för att 

barnens intressen ska kunna påverka verksamheten. Genom att barnens intressen blir mer 

centrala i olika aktiviteter förstärks engagemanget och glädjen, menar förskollärare B. 

 

Förskollärare B 

- Det kan bero på att barnet har dåligt humör någon dag. Då får man luska ut 

vad det är som just han eller hon tycker är roligt. Det finns de barnen som 
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hellre vill röra på sig än att sjunga. Vi frågar även exempelvis genom intervju: 

vad tycker ni är roligt? Vad vill ni göra? Då kan man få fram rätt mycket.  

 

7.3 Musik som uttryckssätt i förskolans verksamhet 
Båda förskolorna har musikprofil och samtliga förskollärare arbetar temainriktat. Samtliga 

förskollärares vision är att musiken ska genomsyras dagligen i verksamheten. Musiken är 

kärnan i temat som de har varje verksamhetsår. Förskollärare E menar att de arbetar med 

temat genom musiksamlingar, skapandeprocesser, experimenterande, upptäckande och i 

uteverksamhet.  

 

Universitetsadjunkten vill ge barnen utmaningar och menar att det är viktigt att göra saker 

som förskollärare vanligtvis kan se som svåra. Det handlar om att leka och röra sig till musik, 

menar universitetsadjunkten. 

 

Universitetsadjunkten 

- Jag vill att alla barn ska få utmanas, få en chans och få nyfikna öron med 

mycket spring i benen och glada fötter. Jag vill göra det här språket tillgängligt 

för alla. Jag leker med hela kroppen i samlingarna med barnen. Skoj, bus och 

mimik tycker barnen är roligt.  

 

Förskollärare A menar att musiken skapar gemenskap och belyser att det inom musiken inte 

finns några begränsningar, att den skapar meningsfullhet och utvecklar barnens kunskap. 

 

Förskollärare A 

- Musik är ett universellt språk. Man kan bara känna det, man måste inte bara 

tala och uttrycka. Musik sammanför och bidrar med många positiva grejer 

verkligen.  

 

Vidare menar förskollärare A att musik kan användas för att gestalta olika saker och göra dem 

mer begripliga och påtagliga. Detta kan enligt förskollärare A stärka barnens självkänsla. 

Även förskollärare C berättar att de dramatiserar och rytmiserar till musik, både under 

samlingar och under den fria leken. 
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7.4 Barnens inflytande 
Förskollärarna på båda förskolorna anser att barnens inflytande är viktigt. De arbetar 

temainriktat utefter barnens idéer och tankar. När de årligen redovisar temat genom musikal 

så presenteras det som har intresserat barnen under året och inte det som förskollärarna har 

bestämt. Förskollärare A anser att uppträdandet ska baseras på barnens idéer och inte 

förskollärarnas. Även förskollärare D anser att barnens inflytande är viktigt och baserar 

verksamheten och temat efter barnens intressen. 

 

Förskollärare D 

 - Det är barnen som väljer utifrån vad de själva tycker om och man märker 

vad de är intresserade för. Hela framförandet vill vi ska basera på någonting 

som ligger dem nära tillhands i deras utveckling.  

 

Även förskollärare B menar att det är viktigt att ta till sig barnens åsikter för att visa dem att 

deras idéer och tankar är betydelsefulla. Samtliga förskollärare är överens om att man ska 

lyssna på barnens tankar och idéer och ta tillvara på dem i verksamheten. Förskollärare A 

anser att det är viktigt för förskollärare att ha ett öppet sinne när det handlar om musik. 

 

Förskollärare A 

- Vi måste hela tiden känna oss uppdaterade. Det är ett sätt at visa att man tar 

barnen på allvar och inte bara köra vårt race. Det är en balansgång. Man ska 

lyssna på barns tankar och idéer.  

 

Förskollärare B anser att man som förskollärare måste möta utmaningen med att 

uppmärksamma alla barns inflytande. Att förena barnens tankar och idéer med förskollärarens 

ursprungliga planering kan hjälpa barnen till att skapa mening, enligt förskollärare B. 

 

Förkollärare B 

-Men det kan vara svårt att hålla den röda tråden då pga. att det är mycket 

influenser hela tiden pga. att barnen är olika. Och detta får man fläta samman 

till ett meningsskapande.  

 



Anna Olsson 900413 

Therese Borgman 870426 

24 

 

7.5 Meningsskapande genom musik som uttryckssätt 
Musik är ett naturligt sätt för människan att uttrycka sig på, menar universitetsadjunkten. 

Samtliga respondenter är överens om att musik är en glädjespridare och att många ämnen 

samt sociala kompetenser kan övas upp via musiken.  

 

Förskollärare B 

- Man blir glad av musik och av att sjunga. Glädje är något som man bör ha 

med sig under dagen. Via musiken tränar man språk, empati, känslor, glädje. 

 

Musik skapar rörelse hos barnen på ett naturligt sätt och förskollärare D har även 

uppmärksammat att rörelser som barnen gjort till en viss sång fastnar i muskelminnet. Dessa 

rörelser kommer sedan naturligt vid nästa sångtillfälle. 

 

Förskollärare D 

- Så fort man jobbar med någonting med musik så spritter det i dem och de kan 

inte sitta särskilt stilla. De vill ha med hela kroppen. Glädjen är jättestor. 

 

Förskollärare E menar att musiken hjälper barnen till att skapa mening. Att arbeta med puls 

och takt skapar en bättre förståelse för matematik, menar förskollärare E. På denna 

förskollärares arbetsplats har de jobbat med temat känslor då de använt instrumental musik för 

att förmedla känslor som exempelvis glad, ledsen och arg. När barnen fick arbeta med sina 

känslor genom musiken kunde de ta till sig och samtala om känslorna på ett helt annat sätt än 

om musiken inte spelades. Även förskollärare C menar att musik är ett bra verktyg för att 

tydliggöra kunskap för barnen. 

 

Förskollärare C 

- Att sitta och prata kan man komma ganska långt med men har man musik 

med eller en låt som handlar om det, så blir det ett enkelt sätt för dem att förstå 

sammanhanget på ett annat sätt. 

 

Både förskollärare A och C tror att ett tecken på meningsskapande kan vara när barnen 

sjunger eller samtalar om det de har gjort under samlingarna. Samtliga förskollärare anser att 

meningsskapande handlar om att lyssna på vad barnen vill och vad de tycker är relevant.  
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Förskollärare A 

-När man har skapat mening hos barnen har man skapat en känsla. De kan 

snappa upp låtar och sjunga. Det tar ett tag innan det ger effekt för barnen. 

När de gör detta tycker jag det har skapat mening för barnen. 

 

Även förskollärare C har uppmärksammat tendenser till meningsskapande då barnen har egna 

samlingar där de reflekterar genom sång och rörelse. Genom att höra vilka låtar barnen går 

och sjunger på kan man, enligt förskollärare C, se vad som gett resultat och varit meningsfullt. 

 

7.6 Förskollärares syn på musik som uttryckssätt 
Samtliga respondenter har en gemensam syn på att musik är en viktig del i förskolans 

verksamhet och anser att alla förskolor bör använda musik. De menar även att det inte handlar 

om att man ska kunna spela något instrument, utan att det handlar om ett sätt att uttrycka sig 

på, både genom rörelse och tal. Förskollärare E har erfarenheter av andra förskollärares rädsla 

inför att arbeta med musik. 

 

Förskollärare E  

-De tror att de måste spela något instrument själva. Men man kan ju använda 

hur mycket musik som helst utan att kunna ta något ackord själv. 

 

Förskollärare D anser att barn inte endast vill sitta och sjunga när de hör musik, utan de vill 

röra sig, använda fantasin, leka och pröva sig fram. Samtliga respondenter tror också att man 

kan möta näst intill alla barns behov med hjälp av musik.  Samtliga respondenter är överens 

om att barnen inte bryr sig om sången låter falsk eller ett ackord blir fel, utan det är 

förskollärarens engagemang och glädje som spelar roll för barnen. Förskollärare C menar att 

det därför är viktigt att ha ett öppet sinne och inte vara rädd för att våga och göra fel. 

 

 

 

Förskollärare C 

- Även när barnen tittar på en och undrar vad du gör nu, då är det bara att 

köra på! Viktigt att vara flexibel, man kan faktiskt ändra spår när man märker 

att det inte går bra åt något håll. 
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Samtliga respondenter anser även att det gäller att våga utmanas och att kunna inspirera 

barnen samt att ha kunskap om vad musiken kan ge och hur den kan användas för att utveckla 

barnen på bästa sätt. Förskollärare A anser att det är förskollärarens skyldighet att vara 

uppdaterad för att kunna utveckla barnen, genom att veta vad som intresserar dem för 

tillfället. Samtliga respondenter menar att man genom musiken kan möta alla barn på deras 

villkor, även de yngsta barnen som inte lärt sig tala. På så vis är musiken ett universellt språk 

och ett sätt att knyta kontakten med varandra. 

 

Universitetsadjunkten anser att förskollärares okunskap om musik kan göra att den ses som 

underhållning. Men med rätt kunskap, anser universitetsadjunkten, att musik kan utveckla 

språk, känslor och sociala kompetenser.  

 

Universitetsadjunkten 

-Jag har sett på ett tv program att en hjärnkirurg berättade om att det finns 

inget som utvecklar barnet mer än om man använder musik och rörelse 

kombination. Forskare är överens om att vi uttryckte oss innan vi började 

prata.  

 

7.7 Sammanfattning 
Genom detta resultat kan vi se att samtliga respondenter har en överensstämmande syn på att 

musiken är multimodal och att alla förskolor bör ha musik i sin verksamhet. Att musiken 

väcker glädje och rörelse är även något som alla uttryckt. Samtliga respondenter tror att musik 

kan ses som komplicerad för dem som inte har tillräckligt med kunskap om ämnet. De är 

överens om att musiken inte behöver vara komplicerad, utan det handlar om engagemang, 

uttryck och känslor. Den gemensamma synen ligger i att tyngden inte ligger på att man ska 

vara en professionell musiker. Samtliga respondenter anser att musiken blir meningsskapande 

genom att barnens tankar och idéer får inflytande i verksamheten. 
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8. Analys 

I analysen utgår vi ifrån ett multimodalt perspektiv. Selander och Kress (2010) menar att 

multimodalitet handlar om att förstå och tolka världen genom att kombinera olika resurser. I 

förskolan kan dessa resurser exempelvis vara musik, bild, lek och rörelse.  

 

8.1 Musik som uttryckssätt ur ett multimodalt perspektiv 
Utifrån resultatet har vi sett mönster som tyder på att samtliga förskollärare på förskolorna ser 

positivt på att arbeta med musik som uttryckssätt ur ett multimodalt perspektiv. 

Universitetsadjunkten har uttryckt sig om att det inte går att arbeta med musik utan att det blir 

multimodalt, eftersom musik frambringar olika uttryck som bland annat rörelse, känslor och 

språk. Även förskollärarna på förskolorna håller med om detta och påpekar att barnen 

automatiskt börjar röra på sig när de hör musik. Vi tolkar det som att barnen vill få en 

upplevelse med hjälp av musiken och kan se en koppling till meningsskapande. Säljö (2000) 

menar att barn skapar mening och förståelse genom att uppleva och reflektera.  

 

Ur resultatet har det även framkommit att förskollärare uppmärksammat hur barnen har 

reflekterat över och tolkat samlingar genom sång och samtal. Exempelvis har barnen spontant 

sjungit och haft egna samlingar för att bearbeta kunskapen. Enligt Säljö (2000) utbyter 

individer erfarenheter i sociala miljöer för att utveckla färdigheter och kunskap.  

 

Från vårt resultat framkommer att alla förskollärare använder musik som uttryckssätt dagligen 

och ser många möjligheter vad gäller musik. Förskollärare C menar att de använder musiken 

kombinerat med bland annat lek, bildskapande, drama och matematik, både i planerade och 

spontana tillfällen. Selander och Kress (2010) menar att kombinerade resurser ger större 

möjlighet till meningskapande. Förskollärare C ser positivt på detta arbetssätt och anser att 

barnen kan utvecklas på bästa sätt genom detta multimodala perspektiv.  

 

Samtliga respondenter anser att musiken är mycket viktig för barnens utveckling och 

förskollärare B menar att barnen skapar mening då de får möjlighet uppleva och reflektera. 

Samtliga respondenter är överens om att musiken har en stor effekt i barnens skapande och 

därför blir det en meningsfull lärprocess. Förskollärare B menar att när känslor har väckts hos 

barnen har detta hjälpt dem till att skapa mening. 



Anna Olsson 900413 

Therese Borgman 870426 

28 

 

8.2 Meningsskapande i sociala sammanhang 
Flera av förskollärarna anser att barngrupper inte är homogena och det finns många olika 

åsikter och tankar. Detta medför att förskolläraren behöver ha ett multimodalt perspektiv för 

att kunna se till alla barns behov och uppmärksamma deras olika tankar och idéer för att 

främja meningsskapande. Beroende på hur barngruppen ser ut konstrueras ny kunskap på 

olika sätt eftersom barnen har olika erfarenhet och kunskap. Förskollärare C menar att det är 

viktigt att vara flexibel i sitt arbetssätt. Eftersom barngrupperna ser olika ut behöver 

verksamheten utformas på olika sätt. Där kan vi se en liknelse med Dysthes (1996) 

socialkonstruktivistiska syn då hon menar att kunskapen formas i sociala sammanhang genom 

dialog och interaktion mellan människor. Vidare menar hon att kunskapen formas olika 

beroende på individernas erfarenheter och tidigare kunskap, därmed formas kunskapen olika i 

olika grupper. 

 

Eftersom att samtliga respondenter uttalar sig utifrån ett multimodalt perspektiv när de arbetar 

med musik som uttryckssätt, tolkar vi detta som att musiken blir mer tillgänglig för dem att 

arbeta med. De ser möjligheter i att använda musiken i olika sammanhang som exempelvis i 

barnens lek. Däremot pratar universitetsadjunkten om förskollärare som inte har denna 

multimodala kunskap och har svårt att se musikens möjligheter. De använder musiken på ett 

ensidigt sätt där det finns rätt och fel i musicerandet. Vi tolkar det som att denna brist på 

kunskap leder till att barnen inte ges möjlighet till meningsskapande och ser att detta 

monomodala mönster gör att musikens multimodala möjligheter försvinner. Meningsfulla 

lärprocesser skapas först när kunskapen sätts i sitt sammanhang och olika resurser och 

uttryckssätt kombineras (Selander & Kress, 2010).  

 

8.2 Meningsskapande genom barnens inflytande 
Betydelsen av barnens inflytande i verksamheten har kommit fram i intervjuerna. Det finns en 

enighet mellan förskollärarna om att barnens inflytande är betydelsefull för 

meningsskapandet. Förskollärare B uttrycker sig om att meningsskapandet handlar om att 

lyssna på vad barnen vill och att utgå ifrån deras intressen. Kress (2003) skriver att mening 

skapas då kunskapen sätts i sitt sammanhang och kopplas till individens intresse och 

erfarenheter genom ett multimodalt utövande.    
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9. Diskussion 
Vi vill med denna studie få en djupare förståelse för förskollärares syn på barns 

meningsskapande genom att använda musik som uttryckssätt, i ett multimodalt perspektiv. 

Med tanke på att vi bara genomfört sex stycken intervjuer är vi medvetna om att resultatet inte 

är generaliserbart. Om intervjuerna ägt rum med andra respondenter finns en möjlighet att 

resultatet hade blivit annorlunda. Studien har ändå svarat på våra frågeställningar och vi kan 

utifrån detta svar föra en diskussion kring respondenternas uttalanden. 

    

9.1 Resultatdiskussion 
Utifrån analysen har det framkommit att de förskollärare som vi har intervjuat använder sig av 

ett multimodalt perspektiv när de arbetar med musik som uttryckssätt. Samtliga respondenter 

anser att det är viktigt att utgå ifrån ett multimodalt perspektiv för att ge barnen möjligheter 

till att skapa mening. Barnen får använda sig av olika resurser och koppla ny kunskap till egna 

erfarenheter och intressen. De får sätta in kunskapen i sitt sammanhang genom att uppleva 

och reflektera med hjälp av musik som uttryckssätt (Kress, 2003). Samtliga förskollärare 

använder exempelvis musik för att utveckla kunskaper inom matematik. Puls, takt och rytm 

kan hjälpa barnen till att förstå matematiska sammanhang. Att använda musik på detta sätt 

tolkar vi som att förskollärarna på båda förskolorna utgår från ett multimodalt perspektiv. De 

kombinerar olika resurser som matematiskt tänkande och musik för att främja barnens 

meningsskapande (Selander & Kress, 2010). 

 

Följder av att förskollärarna utgår från ett multimodalt perspektiv kan leda till att barnens 

utveckling och meningsskapande främjas. Att de får möjlighet att utveckla kunskaper och 

mening kan hjälpa barnen i deras fortsatta utveckling. Förskollärarnas arbetssätt kan bygga en 

bra grund för barnen, redan från förskolan, och på så vis underlätta deras fortsatta skolgång. 

 

Ur analysen kan vi se att förskollärarna uppmärksammar barnens inflytande och vill utgå ifrån 

deras intressen i verksamheten. Meningsfulla lärprocesser sker, enligt Säljö (2000), när man 

får möjlighet att koppla kunskapen till sina egna erfarenheter och sätta in den i sitt 

sammanhang. Detta sker på båda förskolorna när förskollärarna arbetar med tema under 

läsåret. Temats ämne bestäms utifrån barnens tankar och idéer, vilket gör det enklare för 
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barnen att skapa mening. Musik och sånger väljs utifrån vad temat ska handla om och 

kunskapen sätts i rätt sammanhang för att skapa en helhetsupplevelse hos barnen.  

 

Musik kan, enligt samtliga respondenter, ses som komplicerat av förskollärare som saknar 

kunskap om musikens möjligheter. Samtliga respondenter menar att denna brist på kunskap 

gör att dessa förskollärare inte ser musikens potential. Vi förstår dessa uttalanden som att 

bristen på kunskap tar sin utgångspunkt i ett monomodalt perspektiv. Använder förskollärarna 

musik som en enskild resurs får detta konsekvenser för barnens meningsskapande (Selander 

& Kress, 2003). Konsekvenserna kan vara att barnens utveckling i viss mån hindras, vilket 

senare kan leda till skoltrötthet som i sin tur kan påverka barnets situation i samhället. 

 

9.2  Metoddiskussion 
Vi valde att arbeta utifrån en hermeneutisk kvalitativ ansats. Detta för att få en djupare 

förståelse för respondenternas livsvärld (Hartman, 2004). Med utgångspunkt i syftet, som 

handlar om att få en djupare förståelse för förskollärares syn på barns meningsskapande ur ett 

multimodalt perspektiv, så kände vi att denna ansats var självklar. För att få fram ett relevant 

resultat ville vi gå in på djupet i respondenternas åsikter och tankar kring studien.  

 

Ett resonemang kring val av intervjufrågor är att slutresultatet möjligtvis hade blivit 

annorlunda om vi formulerat frågorna på ett annat sätt. Ytterligare en aspekt är att vi bara har 

genomfört sex stycken intervjuer och vi kan därför inte generalisera resultatet. Resultatet hade 

även kunnat bli annorlunda om intervjuerna skett med andra respondenter. Vi valde att spela 

in intervjuerna och sedan transkribera svaren, vilket även kan ha påverkat slutresultatet. Om 

det inte hade skett någon inspelning vid intervjuerna hade svaren kanske blivit annorlunda. Vi 

upplevde att vissa respondenter påverkades av inspelningen och blev, till viss del, reserverade 

i sina svar och detta har även en påverkan i resultatet. 

 

9.3  Avslutande resonemang 
Denna studie har varit mycket givande och intressant för oss blivande förskollärare. Vi har 

fått nya tankar och perspektiv på hur vi i framtiden kan använda musik som uttryckssätt ur ett 

mulitmodalt perspektiv för att främja barnens meningsskapande och kunskapsutveckling. Att 

musik som uttryckssätt ses som viktig i förskolan ser vi positivt på eftersom vi själva har 
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erfarenheter av detta. Om alla förskollärare förstår innebörden i vad musik, genom ett 

multimodalt perspektiv, kan ge barn och hur den kan påverka deras lärprocesser, tror vi att 

alla förskolor hade använt sig av musik som uttryckssätt i större utsträckning. Det har varit 

intressant att studera vad förskollärare ute i arbetslivet anser om musikens innebörd för 

barnens utveckling. Vi har på så vis fått en djupare förståelse för deras tankar kring musik 

som uttryckssätt, genom att utgå ifrån ett multimodalt perspektiv.  

 

Denna studie kan ge effekt på läsarens syn på multimodalitet och musik som uttryckssätt. Vi 

tror att förskollärare, genom denna studie, kan få en djupare förståelse för multimodalitetens 

innebörd i barns meningsskapande. Vi hoppas att de tar till sig denna kunskap och gör 

skillnad i barnens utveckling i verksamheten. 

 

Vi kan se en vidare forskning utifrån vår studie då det kan ske en jämförelse av förskollärares 

syn vad gäller musik som uttryckssätt ur ett multimodalt perspektiv. Denna jämförelse kan 

ske mellan en förskola med musikprofil och en förskola utan musikprofil. Ytterligare ett 

exempel på vidare forskning kan vara en jämförelse av barns kunskapsutveckling beroende på 

om de haft förskollärare som arbetat medvetet med musik som uttryckssätt eller ej. 
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11. Bilagor 
11.1 Intervjufrågor 
 

- Hur använder du musik som uttryckssätt i förskolans verksamhet? 

 

- Hur ser du på musik som uttryckssätt i ett multimodalt perspektiv?  

 

- På vilket sätt kan musik hjälpa barn till att skapa mening? 

 

- Tycker du musiken är viktig i förskolan? Varför? 

 

- Varför kan det vara viktigt för förskollärare att ha kunskap om och använda musik? 

 

- Varför anser ni på denna förskola att musikprofil är bra? 
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