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Abstract 
The purpose of this study was to examine how preschool teachers relate to dancing with the 

youngest children in preschool. As the method I used questions sent by mail to the six selected 

preschool teachers. The questions were answered by the preschool teachers as a bit shorter 

written stories that followed throughout each question. I chose three teachers with shorter 

working experience in preschool and three teachers with long working experience in 

preschool. The answers I got from the interviews were presented in a result section.  

 

Then I drew parallels between the responses I received, the selected literature and my own 

thoughts. The results showed that all teachers except one was interested in dancing and 

considered themselves using dance as an educational tool for the youngest children. All 

educators clearly show that they know that children experience the world with their bodies 

and their minds. By contrast, all agree that dance/movement was important for the child’s 

body development and body awareness. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare förhåller sig till dans med de 

yngsta barnen i förskolan. Som metod skickade jag ut frågor via mail till sex stycken utvalda 

förskollärare. Frågorna besvarades av pedagogerna som lite kortare skrivna berättelser som 

följde under varje fråga. Jag valde tre pedagoger med kortare arbetserfarenhet i förskolan och 

tre pedagoger med längre arbetserfarenhet i förskolan. Svaren som jag fick från pedagogerna 

presenterades i ett resultatkapitel. Därefter drog jag paralleller mellan mitt resultat, min valda 

litteratur och mina egna tankar. 

 

Resultatet visade att alla pedagoger utom en var intresserade av dans och ansåg sig använda 

dansen som ett pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen. Alla pedagoger visar tydligt att de 

vet att små barn upplever världen med sin kropp och sina sinnen. Däremot var alla eniga om 

att dans/rörelse var viktigt för barns kroppsutveckling och kroppsmedvetenhet. 
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1. Inledning 
 

Kroppen är personlighetens subjekt och det är genom kroppen medvetandet tar form. Det är 

genom kroppen vi finns till i världen och står i kontakt med tingen och livet självt. Det är 

som kropp vi talar, känner och blir till den själ som tror att den är något i sig själv.  

(Merleau – Ponty, 1999 Sista pärmomslag) 

 

Som inledningscitatet understryker så träder vi människor in i världen med alla våra 

sinnen och vi upplever världen med vår kropp. Den här kunskapen ligger till grund för 

mina tankar om hur viktig dans/rörelse är för de yngsta barnen. Vi vet att alla 

människor, när vi är små, träder in i världen med våra kroppar och upplever och känner 

allting med våra sinnen. De yngsta barnen kommunicerar med hjälp av sin kropp och 

sina rörelser.  

 

I mitt sökande efter vilken forskning och vilken litteratur som behandlar dans/rörelse i 

förskolan så visar det sig att det mesta är skrivet för mycket länge sedan. Forskningen 

stämmer dock förhållandevis bra med hur det ser ut på förskolorna idag. Det vittnar om 

att dansen som pedagogiskt verktyg inte har utvecklats i den grad som jag anser att den 

borde ha gjort under de senaste 20 åren.  I en nyare antologi, ”Kunskapande i dans” 

(Styrke, 2015), beskrivs ett kluvet förhållande mellan svensk skola och dans. Inom 

ämnet hälsa och idrott finns dans med i grundskolan, men som ett självständigt ämne 

först i gymnasieskolan. Intentionen att etablera dans i grundskolan har funnits med i 

forskningen sedan mitten av 1900-talet och där står vi än idag. (Styrke, 2015) I mitt 

sökande efter forskning hittade jag inte så mycket som jag hade hoppats på. Jag fick 

tillslut ge upp mitt sökande då jag hade begränsad tid på mig att genomföra min studie.  

Eftersom det finns lite forskning om dans för små barn och att utvecklingen i det 

närmaste stått still, så tror inte jag att det är självklart för pedagoger i förskolan att 

använda sig av dans/rörelse som utveckling av lärandet för de yngsta barnen. Jag anser 

att dans kan förstärka barns inlärning. Med det menar jag att om kroppen får vara med 

och uppleva och uttrycka sig så har det en förstärkande effekt på barns lärande och 

utveckling i förskolan. Om vi vill bibehålla det yngsta barnets kroppsspråk och rörelser 

som ett uttrycksmedel även för de äldre barnen i förskolan så måste vi börja dansa och 

röra oss till musik med barnen i deras tidigare år i förskolan.  

 

Jag tror att många vuxna i förskolan tänker och ser på dans som något obekvämt och 

kanske rent av pinsamt att utöva som vuxen. Vi behöver få bort det synsättet. Våga 

dansa med barnen. Dans är kul och den betyder glädje för många, både barn och vuxna.  

 

Som blivande förskollärare skulle jag vilja arbeta med dans/rörelse som ett pedagogiskt 

verktyg till de yngsta barnen i förskolan och jag hoppas på att få med mig mina blivande 

kollegor i det pedagogiska arbetssättet. Tyvärr, så tror jag att många känner sig osäkra 

inom det här ämnet och jag hoppas på att jag, genom det här arbetet kan bidra med 

fördjupning kring olika förhållningssätt/ synsätt på dans/rörelse i förskolan och i 

förlängningen bidra till att förstärka dess ställning som ett pedagogiskt verktyg.  

 

I min metod valde jag att göra ett medvetet val av vilka förskollärare som jag skulle 

intervjua. Jag gjorde det här urvalet för att se om det gör skillnad i svaren utifrån hur 

lång arbetslivserfarenhet förskollärarna har men även om det skiljer genom en nyare 
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eller äldre utbildning. Vi har haft en läroplan för förskolan sedan 1998 och innan 

läroplanen kom utgick man från socialstyrelsens föreskrifter om vad som ska ingå i 

förskoleverksamheten.  Jag ville undersöka om det gick att utläsa någon skillnad i hur 

man arbetar med dans i förskolan om man utbildade sig innan eller efter läroplanen kom 

eftersom dansen där finns med som ett strävansmål. Eller är det så att dansen integreras 

i verksamheten mer som ett resultat av om pedagogerna är personligt intresserade av 

dans eller inte.? 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till dans i 

förskolans verksamhet.  
 

Frågeställning 
 Hur används dans/rörelse som ett pedagogiskt verktyg för de yngsta barnen i 

förskolan? 

 Går det att utläsa någon skillnad i pedagogernas berättelser om hur de arbetar 

med dans i förskolan beroende på om de utbildade sig före eller efter förskolans 

läroplan kom? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I det här kapitlet har jag börjat med att förklara dansens historia. Efter det följer två 

delar som handlar om varför vi ska dansa med barnen och olika förhållningssätt till små 

barns dans. Jag har avslutat med att säga något om vad styrdokumenten säger om 

dansen i förskolan.  

 

Definitionen av dans  

 
Ordet dans kommer från fornfranskans danse. Ordet har definierats som rörelser som 

kommer av rytm och melodi. Rörelser som utförs i ett visst rum och utförs under viss 

tid. (Ne, 2011) 
 

Dansens historia 

 
Människan har alltid dansat. Men under renässansen utvecklades dansen betydlig. 

(Ulvros, 2004) Under 1600-och 1700-talen ansågs dansen vara fullständigt nödvändig 

för en lyckad uppfostran för de bildade människorna. Så kallade dansmästare började 

undervisa vid universiteten och de anställdes även vid hovet. Det ansågs viktigt att 

männen vid hovet kunde föra sig i dans. Kvinnorna fick privat dansundervisning hemma 

av dansmästarna. Under 1800-talet kunde man se en tydlig förändring i synen på dans. 

Det skedde en omorganisation av universiteten, dansen förlorade sin status och 

dansmästarna försvann mer och mer. (Ulvros, 2004) Omkring sekelskiftet 1900 försökte 

man dock återskapa den döende danskulturen. Nu började man lära sig både gamla och 

nya danser i folkhemmen. Att kunna dansa sågs som en tillgång ute i sällskapslivet. 

Danskulturen fick under 1900-talet mycket kritik och under 1930- och 1940-talet ansågs 

dansen vara den stora fienden och roten till allt ont. (Ulvros, 2004) Under den här tiden 

var den mest kända danspersonligheten Isadora Duncan verksam. Några av hennes idéer 

om dans lever kvar än idag. Hennes tankar om att dans borde vara en rättighet för alla 

barn och ingå i alla barns utbildningar är fortfarande en dröm. Idag arbetar dock bland 

andra kulturskolorna runt om i landet med att föra in dansen i den obligatoriska skolan 

och alla lärarutbildningar ska införa dans som ämne i utbildningen. Om det skulle ske 

skulle det innebära att alla barn på sikt får möjlighet att utforska dans som ett eget ämne 

i grundskolan. (Bjertoft, 2004) 

 

Den första undervisningen av barndans i Sverige kom i början av 1900-talet. Den kom 

till av musikpedagogen Anna Behle (1876-1966) som studerat barndans hos Isadora 

Duncan. Hennes dans och undervisning av barn väckte stort intresse och hon upprättade 

även den första dansskolan för barn i Stockholm. (Digerfeldt, 1990) 

 

Varför dans för små barn 

 
Enligt Lindqvist (2010) handlar dans för barn om att vara närvarande i sin kropp, lära 

känna sin kropp, medvetandegöra kroppsspråket och att lära sig se sin kropp som ett 

instrument. Dans handlar om rörelse, att man ska få en förståelse för kroppens 

fantastiska uttrycksmöjlighet i dansen. 
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Ett litet barn kan visa den största glädjen när det för första gången på egen hand lyckats 

klättra upp på stolen, göra sitt första jämfotahopp eller klarar av att gå balansgång. 

Samma glädje kan ses i musik och rörelselekar. Det ser vi då de små barnen som börjar 

vagga fram och tillbaka och sviktar i knäna i takt när de hör musik. Även språket och 

sången hör ihop tillsammans med musiken för de yngsta barnen. Både prat och sång 

består ljud, rytm och melodi precis som i musiken. Det är viktigt att man som vuxen då 

övar sång och prat tillsammans för att öka språkutvecklingen. (Granberg, 1994) 

 

Det finns ett mycket stort behov av rörelse hos små barn. När en vuxen bär på ett 

spädbarn överförs rörelserytmerna hos den vuxne till barnet. Genom balansering och 

parering lär sig barnet behärska sin kropp allteftersom. När barnet sedan hissas i luften, 

snurras med, rullar på golvet och gungar fram och tillbaka under tiden som man sjunger 

små rytmiska sånger så tar sig barnet fram på egen hand i rummet på samma sätt som 

det gjorde med den vuxne. Kryper, kravlar, går, springer och hoppar fram. Men sedan 

blir barnet ofta hejdat av de vuxna i sina stora rörelser och får höra ”Lugna ner dig! Sitt 

still! Akta så att du inte ramlar.” Utifrån det perspektivet så måste barn i förskoleåldern 

få chans att utveckla sin kroppsmedvetenhet och på så sätt stärka ”jaget” hos barnet. Vi 

vuxna behöver ge barnen chans till deras sensomotoriska utveckling och förstå hur 

viktig och vilken tillgång som dansen är på detta område. (Wigert, 1982) Digerfeldt 

(1990) menar att användandet av danslekar bidrar till barnets totala utveckling. Men hon 

menar samtidigt att en enda målsättning med barndans inte kan sättas en gång för alla. 

Wigert (1982) menar att vi upplever gemenskap utan tävlan i dansen, vi förtydligar vårt 

kroppsspråk, ger uttryck för våra tankar och känslor och utvecklar vårt sinne för ljud 

och rytm. Detta ställer sig däremot Digerfeldt (1990) lite emot. Hon menar att det är 

viktiga aspekter inom dans och att dansen är bra för många saker, men att dans måste få 

ett eget värde och samma värde som andra estetiska aktiviteter. Om det inte sker så 

riskerar dansen att bara bli ett medel för helt andra aktiviteter så som kroppsträning och 

motionsgymnastik. Lindqvist (2010) menar att dansen idag har ett egenvärde. 

Danslärare idag beskriver dansen som en egen konstform, att dansen används som ett 

konstnärligt uttryck och kan/ska användas som ett kroppsligt uttrycksmedel i jämförelse 

med andra uttryck som att tala eller skriva. 

 

Boman (1976) menar att hos de små barnen finns det en enhet mellan känslor och 

rörelser som har ett nära samband med dansen. I kroppsliga rörelser visar barn sina 

känslor, glädje, olust, ilska eller välbehag. För de yngsta barnen är rörelser ett språk. De 

har spontana rörelser och de leker med sina rörelser för att prova på vad kroppen kan 

göra. ”Många barn får tyvärr ingen eller ringa erfarenhet av dans. Barn som stimuleras 

till att dansa kan uppleva detta lika enkelt och naturligt som att sjunga en visa eller leka 

med färg.” (Boman, 1976 S. 3) 

 

Förhållningssätt till små barns dans 
 
När det gäller barn och dans är det inte resultaten som är det viktigaste utan själva 

processen. Det är hur vägen dit ser ut som är det viktiga. Syftet med en utforskande 

dansundervisning är att eleverna utvecklar en så kallad kinestetisk medvetenhet, alltså 

en förmåga att känna rörelse.(Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) Det är kroppen som är 

instrumentet i dans. Därför är det viktigt att känna till hur kroppen fungerar. För barn är 
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det viktigt att lära sig behärska sin kropp tidigt i förskoleåldern. Att lära känna sin kropp 

och dess möjligheter gör man bäst genom att använda sig av den. De är också av vikt i 

alla ramsor och danslekar man gör med barnen att det finns någon form av 

musik/ackompanjemang till rörelserna. Här kan man låta barnen båda sjunga och prata 

till sina rörelser själva. (Wigert, 1982) Enligt Boman (1976) är musiken ett viktigt inslag 

i utövandet av dans. Musiken man väljer att sätta till rörelserna är i stort sätt av samma 

vikt som dansen och rörelserna i sig. Uppmärksamheten ska ligga på själva 

dansen/rörelsen men musiken kan hjälpa till att leda barnet i rätt takt och stämning.  
 

Vi vet att små barn uttrycker sig med hela sin kropp. Musik och rörelse hör ihop för 

dem. Därför borde musik, sång och dans med små barn integreras i leken och 

kroppsrörelser. Barns motoriska utveckling och inlärningsförmåga hör ihop.  

(Granberg, 1994) Barnens praktiserande av dans och rörelse sker ofta omedvetet. Då är 

de vuxnas förhållningssätt, bemötande och vägledning av betydelse för barns 

vidareutveckling. (Lindqvist, 2010) Om detta säger Pramling Samuelsson, Carlsson, 

Olsson, Pramling & Wallerstedt (2015) att det är viktigt att lärarna är med och utökar 

barnens repertoar av sätt att röra sig på. De kan till exempel låta barnen härma en 

rörelse som någon annan gör eller bygga vidare på den rörelsen så att barnen 

tillsammans bildar en lång sekvens av rörelser. Detta för att barnen ska bli medvetna om 

olika rörelsemönster och rörelsekvaliteter. 

 

Enligt rörelseanalytikern Rudolf von Laban var dansen en kreativ process och inte ett 

slutet rörelsesystem.  Laban utarbetade en analys av människors rörelser i bland annat 

dans. Där han säger att rörelsen ger barnet möjlighet till personlig utforskning, rörelsen 

stimulerar barnets intellektuella aktivitet, rörelsen integrerar hela beteendet och rörelsen 

är kreativ, det finns inte bara ett rörelsesvar utan många. (Digerfeldt, 1990) 

 

Dansens Byggstenar 
 

Enligt Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) är det viktigt för pedagoger och lärare att ha 

god kunskap om dansens byggstenar för att väcka barnets kinestetiska medvetenhet. 

Vi förstår dansens karaktär och dess innehåll genom dansens 5 grundstenar. Kropp, 

rum, tid, kraft och relation som är bearbetade utifrån Von Labans teorier om rörelse 

och dans. Byggstenarna samarbetar med varandra hela tiden på olika sätt i dansandet 

och ska egentligen inte ses som enskildheter då man kan förlora själva känslan av dans. 

Med denna teknik, att genom dansimprovisation göra kroppen medveten om dess 

möjlighet till rörelse i förhållande till andra kroppar, skapas nya sätt att dansa på. Det 

unika med dansen är dansens förhållningssätt till de här byggstenarna och hur man 

genom att man dansar lär sig förstå och använda dessa. Dansens byggstenar är dansens 

kärna och själva utgångspunkten i arbetet med dans. (Bjertoft, 2004) 
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Dansen i styrdokumenten 

 
Skolverket (2010) menar att barn ska få möjlighet att lära och utvecklas utifrån olika 

aspekter, där praktiska sinnliga och estetiska aspekter nämns. Vidare nämns att skapa 

och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som sång, musik, rytmik, dans och 

rörelse utgör innehåll och metod i förskolans strävan att utveckla barns framtida lärande 

och utveckling. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 

att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelse, sång och musik, dans och drama. (Skolverket, 2010 S. 10)  
 

Enligt SOSFS (1987:3) är sång, musik, dans och drama ämnen som är nära besläktade 

och ingår som viktiga inslag i alla kulturer. Att sjunga, dansa och dramatisera är ett 

självklart sätt för barn i förskoleåldern att uttrycka sig på. De yngsta barnen är ständigt 

sysselsatta med att prova sin egen kropps möjligheter. De tycker om att röra sig till 

musik. Vidare nämns i SOSFS (1987:3) att genom att man ständigt arbetar med att 

uppmuntra, stimulera barn till dans och rörelse kan barns kroppsmedvetenhet, 

rumsuppfattning och kroppsliga uttrycksförmåga utvecklas alltmer. 
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Teoretsikt perspektiv 

Jag har valt att ta utgångspunkt i Maurice Merleau – Ponty och hans fenomenologiska 

perspektiv i min studie för att skapa en djupare förståelse av mitt resultat. 

 

Merleau – Ponty (1999) myntade begreppet den levda människan, där han menar att den 

levda kroppen inte har adderats till världen utan tillhör världen från början. Vid 37 års 

ålder skriver Maurice Merleau - Ponty sin avhandling Phénoménologie de la perception. 

Där ifrågasätter han tanken om att kroppen enbart är ett redskap och ett objekt. Det 

förhåller sig egentligen precis tvärtom men Merleau – Ponty. Kroppen är personlig-

hetens subjekt och det är genom människans kropp som allt medvetande tar form. 

Utifrån detta perspektiv existerar både jaget och tänkandet endast genom kroppen. Det 

kroppsliga och det själsliga utgör en enhet tillsammans som inte kan separeras. Vidare 

menar Merleau – Ponty (1999) att det själsliga förverkligas genom kroppens uttryck; 

glädjen syns i skrattet och sorgen märks i kroppshållningen. Kroppshållning och 

livshållning går alltså hand i hand. Genom människans kropp och känslouttryck kan vi 

förstå varandra menar Merleau - Ponty. Jag tolkar Merleau – Ponty som att vi kan 

utveckla barnens känslor genom dans/rörelse. Dans/rörelse kan fungera som en 

förstärkning av barnets alla kroppsliga uttryck, då även känslan. 

 

Människan är inte något rent medvetande – inte något fritt subjekt och heller inte något 

objekt. Med kroppen utforskar vi människor föremål och ting och det är utifrån det som 

vi uppfattar och förstår det vi ser. När vi föds träder vi in i världen med alla våra sinnen 

och hemsöker världen och allt vi kan se med vår kropp. (Merleau – Ponty, 1999) 

Den här sista meningen får mig att förstå hur dans kan kännas som ett naturligt inslag 

för de yngsta barnen som fortfarande upplever världen med sin kropp. Rörelse existerar 

naturligt i deras kroppar och dans är rörelser. 

 

Løkken (2008) antar ett fenomenologiskt synsätt på de yngsta barnen, toddlarna.  

Toddlarna är de yngsta barnen, ett – två år, som ”tultar och går”. Kroppen är en helhet 

av tankar, känslor, sinnen, motorik och fysiologi och den är naturligt integrerad med och 

i världen. Utifrån den fenomenlogiska människosynen har författaren fått en upplevelse 

och förståelse för de yngsta barnen som ännu inte pratar men som hela tiden ändå 

kommunicerar med sin kropp. Om man tar på sig de fenomenologiska ”glasögonen” är 

det inte svårt att se hur det lilla barnet så perfekt passar in menar Løkken (2008). 

Løkken (2008) menar vidare att toddlarbarnen ordnar rummet och situationen som de 

befinner sig i genom att de gör om dem till sitt eget sätt att uttrycka sig på. På det sättet 

vistas barnen i rummet med sina kroppar. Med kroppen förstår vi oss själva och andra 

direkt utan att behöva sätt ord på det.  

 

Løkken (2008)menar att vi människor och särskilt de yngsta barnen förstår genom att 

imitera och identifiera oss med andra. Att förstå betyder här att uppleva syftet bakom en 

handling och utförandet av handlingen. Den grund som alla handlingar vilar på är det 

som Merleau – Ponty kallar perception. Perception är ett kroppsligt begrepp och betyder 

att man upplever saker genom att förnimma det med kroppen. Det lilla barnet har ett 

stort utpräglat intresse att röra på sig. Det intresset kan ses som ett gensvar på anrop från 

personer runt omkring eller föremål som barnet stöter på. En meningsfull 

kommunikation med kroppar fungerar både mellan småbarn och vuxna. (Løkken, 2008)  
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I studier av småbarnslek visas både motorisk rörelse och social tummelek 

(fingerramsor) som den mest avancerade sociala lek mellan toddlarna. (Løkken, 2008)  

 

Språket hos de små barnen går genom deras kroppar och gester. (Løkken, 2008) Det 

verbala språket går genom gester och detta är något som de yngsta barnen förstår och 

behärskar väl. Ordet, var sig det sägs eller skrivs, existerar inte utan att först ha uttryckts 

genom kroppen. Det är meningsinnehållet i kroppsuttrycket och i talet som gör 

kommunikationen möjlig. Vi kommunicerar inte bara med tankar uttryckta som ord utan 

som talande kroppssubjekt. (Merleau – Ponty, 1999) Vi människor reflekterar inte över 

kroppen som ett objekt eller som något utanför oss själva. Samma sak gäller för våra 

rörelser. Det är när vi ställs inför att dansa och lära in nya rörelsemönster som vi blir 

tvungna att reflektera. (Digerfeldt, 1990) Innan ett barn lär sig imitera andra människors 

kroppsliga beteende lär sig barnet imitera andra kroppsliga, instrumentala handlingar. I 

det fenomenologiska tänkandet ses dansen som ett skapat fenomen. Att skapa dans blir 

detsamma som att skapa en unik kraftfull och rörlig form av mänskliga känslor. Dansen 

är inte ett uttryck för dansarens egna känslor utan en gestaltning av mänskliga känslor. 

Dansen ses därmed som en unik form av kropps-kommunikation. (Digerfeldt, 1990) 

Utifrån Digerfeldt blir det tydligt för mig hur den här teorin kan hjälpa mig att förstå 

min undersökning. Dansen är ett sätt att kommunicera med kroppen och dans är något 

som skapas. För de yngsta barnen blir det extra tydligt med det fenomenologiska 

perspektivet där kroppens uttryck står i centrum, precis som den gör hos toddlarna. Jag 

anser att dans är ett sätt för de små barnen att uttrycka sig icke-verbalt. Lindqvist (2010) 

menar att dansundervisning i skolan handlar om kroppens förmåga att uttrycka sig icke-

verbalt. Det betyder då i sin tur att kroppens uttrycksförmåga är något som man kan lära 

sig att utveckla. 

 

Genom Merleau - Pontys fenomenologiska syn på människan har jag förstått vilken 

avgörande betydelse dans/rörelse har för barn. De yngsta barnens sätt att utforska 

världen med sina kroppar är starkare och mer påtagligt än hos oss vuxna. Min 

undersökning handlar om dans/rörelse för de yngsta barnen. Då de yngsta barnen 

använder sina kroppar/gester för att kommunicera med omvärlden och att dansen för 

dem bara blir deras naturliga rörelser. Blir det då lätt att referera till hur vi människor 

upplever världen med vår kropp, som det fenomenologiska perspektivet syftar på.   
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Metodologisk ansats och metodval 
 

Urval 

 
Mitt urval består av två kategorier av förskollärare. Dels några yngre personer som är 

relativt nyutexaminerade och som bara har några års arbetserfarenhet och dels några 

äldre förskollärare som har arbetat 25 till 30 år och har en lång arbetslivserfarenhet från 

förskolan. Det blev sex stycken pedagoger totalt. Syftet med mitt urval finns att läsa i 

inledningen. Jag vill påpeka att undersökningens resultat enbart speglar sex stycken 

förskollärares synsätt/förhållningssätt och jag kan alltså inte göra någon generalisering 

av hur det ser ut i förskolor i allmänhet. 

 

Datainsamling 
 

Jag hade gjort intervjufrågor som skickades via mail till pedagogerna men efter att ha 

läst i litteraturen förstår jag att det inte är intervjuer som jag har gjort. Det är i så fall 

mer likt enkäter. Bryman (2011) menar att enkäter och intervjuer fungerar på mycket 

likartade sätt. Den stora skillnaden är att i enkätundersökningar finns ingen intervjuare 

närvarande utan där får respondenterna läsa och besvara frågorna på egen hand. Det är 

det som pedagogerna har gjort i sina mailsvar till mig. Löfdahl (2014) menar att 

intervjuer används för att få syn på människors uppfattningar, erfarenheter eller 

attityder.  Bryman (2011) menar att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till 

den som intervjuas och att det kan vara bra att spela in vad som sägs i intervjun då det 

kan upplevas störande för respondenten om intervjuaren sitter och antecknar hela tiden. 

När jag skickade ut mina frågor via mail till pedagogerna hade jag ingen möjlighet att 

komma med direkta följdfrågor och jag behövde heller inte spela in eller anteckna 

någonting då pedagogernas svar redan fanns nedskrivna i mailet. Jag skulle vilja säga att 

mitt val att skicka ut frågor via mail blev som en berättelse från dem med utgångspunkt 

i de frågorna som jag skickade. Jag fick långa och utförliga svar så det kändes som att 

alla skickade mig just en liten berättelse om hur de använder dansen på sina förskolor. 

Mina frågor handlade om hur pedagoger använder sig av dans för de yngsta barnen i 

förskolan, om det finns något att hindrar dem från att använda sig av dans i förskolan 

och om det finns något intresse för dans hos pedagogerna. Mina frågor är valda utifrån 

att de skulle passa mitt syfte, min frågeställning och även mitt teoretiska perspektiv. Jag 

valde att ställa upp frågorna på det sättet för att det skulle bli lätt för mig att koppla 

teorin till min analys och diskussion och för att resultatet skulle besvara mitt syfte på 

bästa sätt. Jag valde att skicka frågorna via mail dels för att alla förskollärare som deltog 

i studien arbetade i olika kommuner och dels för att jag vet hur svårt det kan vara att få 

möjlighet att gå ifrån barnverksamheten. Det här sättet gav pedagogerna en frihet i att 

välja själva när det ville svara på frågorna.  

 

Genomförande 

 

För att få kontakt med förskollärare som var beredda på att svara på mina intervjufrågor 

så började jag med att ringa till förskolechefen på de olika förskolorna som jag valde ut. 
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De, i sin tur hänvisade mig direkt till förskolan och pedagogerna där. Jag informerade 

pedagoger om vad jag ville undersöka och vad mitt syfte var. Jag informerade även om 

varför jag ville skicka mina frågor via mail istället för att utföra en muntlig intervju. Det 

resulterade i att jag fick kontakt med tre stycken yngre förskollärare med få 

yrkesverksamma år och tre lite äldre förskollärare med 25–30 års yrkeserfarenhet. Jag 

skickade sedan ut frågororna via mail till de utvalda pedagogerna. När jag hade fått 

tillbaka svaren på frågorna, som blev ungefär sju sidor, så läste jag in mig noga och 

jämförde deras svar för att sedan kunna sammanställa dem i resultatet. Jag jämförde för 

att kunna se skillnader eller likheter i svaren och skrev sedan ner ett resultat utifrån 

varje fråga som jag skickade till pedagogerna. Allt som pedagogerna skrivit fick plats i 

mitt resultat. Dock så utelämnade deras olika exempel om hur de gjorde på deras 

förskola, där förskolans namn och vissa personer nämndes vid ett flertal tillfällen. Jag 

valde även bort det som var irrelevant för just den här undersökningen och som 

handlade om något helt annat. När jag hade sammanställt mitt resultat kunde jag 

identifiera tre olika perspektiv/kategorier i pedagogernas förhållningssätt till dans i 

förskolan som jag skrev som en analys av mitt resultat. Detta finns att läsa om i mitt 

resultat och analys nedan.   

 

Reliabilitet och validitet 
 

Jag har ingen personlig kontakt med de förskollärare som intervjuades. Jag var inte 

medveten om deras arbetssätt eller personliga värderingar/åsikter. Eftersom jag valde att 

skicka mina frågor via mail påverkade inte min närvaro deras svar. De kunde sitta 

ensamma i lugn och ro och svara på frågorna enbart utifrån deras tankar, åsikter och 

värderingar. Bryman (2011) menar att för att försäkra sig om att man har genomfört sin 

undersökning med god reliabilitet och validitet kan man skicka ut sin sammanfattning 

av resultatet till personerna som medverkade i undersökningen för att se om man tolkat 

deras svar på rätt sätt. Det valde jag att göra och jag berättade även för var och en vad 

jag valt att döpa dem till i resultatet så att de skulle veta när det var deras svar jag skrev 

om. Alla ansåg att jag hade gjort ett bra arbete i resultatet och mina tolkningar av deras 

berättelser stämde. Därför vill jag påstå att jag har god reliabilitet och validitet i min 

undersökning. 

 

Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2011) menar att en mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor 

om hur personer som medverkar i forskning får behandlas. De ska inte känna sig 

kränkta eller illa behandlade. Det är även viktigt att forskaren behandlar personuppgifter 

med anonymitet. Det kan till exempel vara att plocka bort eller helt utesluta namn på 

personerna i sin undersökning.  När jag kontaktade förskollärarna för att få deras 

samtycke till intervjun så fick de samtidigt information om vad mitt syfte med 

undersökningen var och att de och intervjuerna ingick i ett examensarbete inom 

förskollärarprogrammet. Jag informerade även om att jag skulle använda mig av fiktiva 

namn i mitt resultat.  
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2. Resultat och analys 
I resultatdelen har jag valt att presentera mitt resultat utifrån varje fråga som skickades 

till pedagogerna. Jag hade ungefär 7 sidor att sammanställa mitt resultat ifrån. Efter 

resultatet följer en sammanfattning av resultatet och analysen där jag identifierat tre 

olika perspektiv/kategorier i pedagogernas förhållningssätt till dans i förskolan.    

 

Har du något intresse för dans? 

 
Det var enbart en, Fia, som uttryckte att hon inte hade något intresse överhuvudtaget för 

dans. De övriga pedagogerna uttryckte sitt intresse. Två av pedagogerna berättade att de 

hade intresse för dans även utanför sitt yrke. De hade deltagit i olika dansklasser och de 

tyckte mycket om att röra sin kropp till musik. De andra tre som uttryckte intresse för 

dans berättade att intresset absolut fanns men då speciellt i barnverksamheten. En av 

pedagogerna, Frida, sa att hon tyckte att dansen var en härlig uttrycksform eftersom det 

är så tydligt att det inte finns några rätt och fel. Ann uttryckte att dansen för med sig 

glädje och energi och den gör bra för både kropp och själ. 

 

Det var alltså alla utom en som hade intresse för dans. Två av pedagogerna var 

personligt intresserade av dans och de andra var endast intresserad av dans för barn och 

inte för sig själva. 

 

Arbetar ni med dans/rörelse som ett pedagogiskt verktyg till de yngsta 

barnen i er verksamhet? Och på vilket sätt arbetar ni med dans/rörelse 

som ett pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen? 
  
Även här var det alla, utom Fia, som uttryckte att de använde dansen som ett medvetet 

inslag i verksamheten. Fia uttryckte däremot att de ibland spelade musik så att barnen 

fick dansa fritt. Övriga pedagoger uttryckte att dansen på olika sätt fanns med som ett 

självklart inslag i deras vardag. Malin anser att dans bekräftar, stärker självkänslan och 

ger kunskap om kropp och kommunikation bland de små barnen. Linnea berättade att 

rörelser och tecken används i kombination med mimik både när de sjunger och pratar 

med barnen för att barnen lättare ska förstå innebörden av orden. Hon säger även att 

dans och rörelse används när de vill öva matematik, språk etcetera med barnen. Ann 

säger att de arbetar mycket med sång och dans i verksamheten men säger sedan också 

att det oftast är fri dans på barnens begäran som sker. En pedagog, Frida, berättar att de 

på hennes förskola ofta använder dansen för att såväl barnen som pedagogerna i 

verksamheten skulle få härma varandras rörelser. Enligt Frida blev det roligt och de 

gjorde detta för att öka samspelet. Två av pedagogerna tar även upp att de använder sig 

av dans och musik för att barnen ska få uttrycka sina känslor. Hela kroppen används när 

de uttrycker känslor efter vad musiken förmedlar. Johanna tycker att dans och rörelse är 

ett mycket bra sätt att öva grovmotorik, kroppsrörelser och kroppsmedvetenhet på. 

 

Även här var det alla utom en som ansåg att de använde sig av dans/rörelse som 

pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen. En pedagog uttryckte att de låter barnen 

dansa fritt till musik när de vill. I en verksamhet använde de rörelser och tecken i 

kombination med mimik när de sjöng eller pratade med barnen, en annan pedagog 
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berättade att de använde sig av imitation för att öka samspelet. Två av pedagogerna sa 

att de använde sig av dans och musik för att barnen skulle få uttrycka sina känslor. 

 

Hur märker du att de yngsta barnen upplever världen med sin kropp? 
 

Alla sex pedagogerna säger att det syns tydligt att de yngsta barnen har ett naturligt sätt 

att använda sin kropp på. Ann uttrycker här att kroppen är de yngsta barnens viktigaste 

uttrycksmedel och att deras kommunikation sitter i kroppsrörelserna. Pedagogerna 

menar också att barnen använder hela sin kropp men framför allt händerna för att 

utforska världen omkring sig. Barnen luktar, känner och smakar på allting. Johanna 

uttrycker att smak och känsel styr mycket av barnen intryck när de utforskar och vill 

veta vad något är eller hur något ser ut. Linnea säger att när barnen vill undersöka 

någonting så rullar, sitter, ligger, klättrar och stampar de på det som ska undersökas 

och/eller upptäckas. Frida och Linnea säger att så fort de yngsta barnen hör musik så 

börjar de gunga med framför allt i knäna och de börjar röra på sin kropp i takt till 

musiken. Frida tycker att det syns att de yngre barnen har en bra taktkänsla. Hon tycker 

även att det känns som att de yngsta barnen är modigare i rörelserna till musiken än vad 

de äldre barnen är. Det gör inget om de ramlar utan de reser sig upp och börjar gunga 

med igen. Hon menar också att med musik och dans så blir det mer lustfyllt att röra på 

sig. Babblarna (musikfigurer för de yngsta barnen) brukar vara en favorit som alla barn 

gärna dansar till. Ann menar att i alla tummelekar- och tunnelaktiviteter övas både rums 

– och kroppsuppfattning tillsammans motorik och finmotorik. Johanna vill poängtera att 

hon tycker att dans och rörelse finns naturligt i alla barn, även de äldre. Det är lika 

viktigt med dans och rörelser för dem som det är för de yngsta. Hon säger också att både 

pedagoger och barn finner en tillfredsställelse i att få röra sina kroppar i dansen, en 

stunds glädje där allt är rätt och inget är fel. Alla dansar och rör sig efter sina behov och 

förutsättningar. 

 

Här säger alla sex pedagoger att det syns tydligt att yngsta barnen upplever världen med 

sin kropp. Pedagogerna säger att barnen luktar, smakar och känner på allting. Två av 

pedagogerna säger att så fort barnen hör musik börjar de gunga med i knäna och röra sig 

till musiken i takt. En pedagog berättar även att hon tycker att de yngsta barnen är 

modigare i rörelserna än vad de äldre barnen är. En pedagog menar att dans/rörelse finns 

naturligt i alla barn.  

 

Arbetar du med dansen som uttrycksmedel för de små barnen i den 

utsträckning som du önskar? Är du nöjd? Om inte, vad hindrar dig i 

det arbetet? 

 

Fia skriver att de inte vill arbeta mer med dans än vad de gör. Intresse saknas och 

dansen får inte plats i verksamheten tillsammans med det som de vill arbeta med just nu. 

Johanna och Ann uttrycker att de är nöjda med sätt de använder sig av dans på i 

verksamheten. Men Johanna betonar samtidigt ”att mycket vill ha mer”. De andra 

uttrycker enhetligt att de skulle önska att dans/rörelse utövades i större utsträckning i 

verksamheten, även om de är förhållandevis nöjda så är det något som saknas. De säger 

att det känns som att något hindrar dem och att det över lag finns en okunskap om dans 

hos pedagogerna som gör att man är rädd för att utveckla dansen/rörelserna i 
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verksamheten. Frida säger att hon är rädd för att bli bedömd och iakttagen av kollegerna 

i sitt utövande av dans med barnen. Men hon håller samtidigt fast vid att dans är en 

uttrycksform där det inte finns något rätt eller fel. Hon säger att de dansar mycket inne 

med barnen i ett specifikt rum men skulle gärna se att dansen togs ut i det fria, utomhus. 

Linnea nämner att hon gärna skulle gå en fortbildningskurs i dans med inriktning på de 

yngsta barnen. 

 

Den pedagog som inte var intresserad av dans säger att hon inte vill arbeta mer med 

dans än vad de gör. Två av pedagogerna känner sig nöjda med hur de arbetar med dans 

idag i verksamheten. De andra pedagogerna uttryckte att de gärna ville arbeta mer än 

vad de gjorde idag. Något hindrar dem. En av dem uttrycker en oro över att bli bedömd 

och iakttagen av kollegorna. Hon säger att hon skulle vilja dansa ute med barnen. Oftast 

dansar de med barnen inne i ett specifikt rum. En av pedagogerna skulle vilja lära sig 

mer genom att gå en fortbildningskurs om barndans. 

 

Sammanfattande resultat och analys 
 

Det var endast en av informanterna som inte alls var intresserad av dans/rörelse. Övriga 

informanter var överens om att dans var ett intresse hos dem. Ann uttryckte barnens fria 

dans som ett pedagogiskt verktyg. Ann och Johanna ansåg sig nöjda med hur de 

arbetade med dans för de yngsta barnen. De andra informanterna ansåg att deras arbete 

med dans/rörelse kunde förbättras. De kände sig något hindrade i att utöva mer dans än 

vad de gjorde idag. Linnea kunde tänka sig att gå en fortbildning i dans för att lära sig 

mer. Ingen av pedagogerna uttrycker i sina svar till mig att de har någon vidare 

utbildning i dans än den som de eventuellt fått med sig från sin förskollärarutbildning. 

Men trots detta arbetade nästan alla pedagoger med dans i förskolan och de hade 

ambitionen och viljan att fortsätta. Holmberg (2014) som skriver om musik i förskolan 

menar att en pedagog inte behöver vara musiker för att arbeta med musik i förskolan när 

det faller sig på ett naturligt sätt i verksamheten. Det tolkar jag som att det passar lika 

bra att koppla till dansen; En pedagog behöver inte vara danslärare för att arbeta med 

dans i verksamheten om det faller sig naturligt. 

 

När jag nu sammanställt mitt resultat har jag kunnat identifiera tre olika 

perspektiv/kategorier i pedagogernas förhållningssätt till dans med små barn. Det första 

är Dansen som ett kommunikationsverktyg - barnen använde tecken och rörelser 

tillsammans med mimik för att öka förståelsen av ord. Pedagogerna var överens om att 

de yngsta barnen hade kroppen som sitt största kommunikationsverktyg. Pedagogerna 

uttryckte att dansen bland annat kan ge kunskap om kommunikation. Här kan jag 

referera till Løkken (2008) som genom det fenomenologiska perspektivet har fått en 

förståelse för de yngsta barnen som hela tiden kommunicerar med sin kropp då de ännu 

inte uttrycker sig verbalt.  Det andra perspektivet är Dansen som en utveckling av 

kroppsmedvetenhet - pedagogerna uttryckte att de små barnen använde rörelser för att 

upptäcka världen omkring sig. Om det säger Merleau – Ponty (1999) att kroppen är 

personlighetens subjekt, genom människans kropp tar allt medvetande form. 

Pedagogerna uttryckte att de små barnen luktar, känner och smakar på allting. En 

pedagog kunde se att barnen rullar runt, sitter på, stampar och ligger på det som de vill 

undersöka. När musik spelas börjar de yngsta barnen gunga i sina knän och rör sig i takt 
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till musiken. En pedagog säger att dansen skapar en lustfylld stämning som gör att 

barnen vill röra sina kroppar. Sättet som pedagogerna säger att barnen undersöker saker 

och ting på stämmer bra överens med det begrepp inom det fenomenologiska 

perspektivet som Løkken (2008) kallar för perception. Det innebär att människan 

upplever saker genom att förnimma det med sin kropp.  Det sista perspektiv som jag 

kunde identifiera är Dansen som förstärkning för annan inlärning - Holmberg (2014) 

skriver om ett lära-med-perspektiv i förskolan som jag tolkar som att dansen blir ett 

medel för något annat lärande än just bara dans. Några pedagoger uttryckte att dansen 

användes som en förstärkning av barns känslor. Barnen fick dansa de känslor som de 

ansåg att musiken förmedlade.  Om känslor säger Merleau – Ponty (1999) att det 

själsliga förverkligas genom kroppens uttryck. Glädjen syns i skrattet och sorgen märks 

i kroppshållningen. Dans/rörelse användes också för att öva matematik, språk etcetera 

med barnen. På en förskola använde de även dansen för att barnen skulle få öva på att 

imitera varandra. Løkken (2008) menar att de yngsta barnen förstår saker och ting bäst 

genom att imitera andras handlingar.  
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3. Diskussion 
I diskussionsdelen inleder jag med en resultatdiskussion där jag återkommer till att utgå 

från varje fråga som skickades till pedagogerna. Efter det följer en diskussion av 

metoden som jag använde mig av. I min sammanfattande diskussion har jag diskuterat 

utifrån de tre perspektiv/kategorier som jag kunde utläsa genom pedagogernas svar till 

mig. Sist finns att läsa förslag till fortsatt forskning och avslutande kommentarer. 

 

Resultatdiskussion 

 
Har du något intresse för dans? 

Jag kunde tydligt se att dans utövades med barnen i verksamheten om intresse för dans 

fanns hos pedagogerna. Den pedagog som uttryckte ett starkt ointresse utövade heller 

inte dans med barnen i verksamheten. Jag anser att om du som pedagog är intresserad av 

dans och visar det för barnen så ökar du även intresset hos dem. De får se hur du 

”brinner för det du gör” och det smittas. Granberg (1994) uttrycker hur tydligt hon 

kunde se i sin verksamhet att dans och rörelse betydde glädje för de små barnen.  

 

Det finns ett naturligt behov av rörelse hos barn redan från spädbarnsåren. Det är då 

viktigt att ta vara på det behovet i förskolan så att de små barnen inte hindras i sitt 

naturliga rörelsemönster. (Wigert, 1982) Med hjälp av de orden blir de tydligt att även 

om man själv inte är intresserad av dans, så måste det ändå finnas någon form av 

dans/rörelseövningar i verksamheten. Det står också uttryckligen i våra styrdokument. 

 

Arbetar ni med dans/rörelse som ett pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen i er 

verksamhet? Och på vilket sätt arbetar ni med dans/rörelse som pedagogiskt 

verktyg till de yngsta barnen? 

Jag blev lite förvånad över pedagogernas svar till mig. Jag hade inte tänkt mig att det 

skulle vara så många av pedagogerna som uttryckte att de så självklart använde sig av 

dans och rörelse som pedagogiskt verktyg till de små barnen. De flesta uttryckte 

betydelsen av rörelse och motorisk träning och såg vad det betydde för barnens 

utveckling av kroppsmedvetenhet och kroppsspråket. Enligt Lindqvist (2010) är det just 

det som dans faktiskt handlar om, att lära känna sin kropp och att lära sig att se den som 

ett instrument. Även Boman (1976) framhåller att det är av stor vikt att se dans/rörelse 

som en viktig del i de små barnens motoriska utveckling. 

 

Vad jag kunde utläsa av mina svar från pedagogerna var att de flesta framhöll dansen 

som utveckling av andra mål såsom matematik och språk. Dansen måste få eget värde 

menar Digerfeldt (1990) och inte bara nämnas tillsammans med andra mål i 

verksamheten. Om inte detta sker riskerar dansen att enbart bli mål för 

motionsgymnastik eller helt andra aktiviteter. Lindqvist (2010) menar att dansen idag 

har ett eget värde. Dans är en egen konstform och ska fungera på samma sätt som andra 

uttrycksmedel som till exempel att läsa eller skriva. 

 

För egen del ställer jag mig lite frågande till om dans måste stå som något eget (egen 

konstform)? I de lägre åldrarna vävs ju alla mål samman till helheter och står sällan för 

sig själva. Så länge dansen övas med kroppsliga aktiviteter på något sätt så spelar det 
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ingen roll om den samtidigt fungerar som utveckling för någonting annat. 

Kroppsmedvetenheten övas varje gång dans/rörelselekar sätts igång och då måste det ju 

vara suveränt att den dessutom kan innebära utveckling för andra mål i förskolans 

verksamhet.  

 

I ett av intervjusvaren kan jag läsa att dansen och musiken användas som språk och 

kommunikationsträning för de yngsta barnen. Pedagogen kunde se att barnens 

ordförståelse hade ökat då de sjunger orden ibland och använder rörelser och tecken för 

att barnen ska förstå innebörden av orden. Hör det här ihop med dans och rörelse i 

förskolan? Absolut! Granberg (1994) menar att rytm och rörelse är de små barnens 

naturliga tillstånd. 

 

En av pedagogerna berättar att de på hennes förskola brukar låta barnen härma 

varandras och pedagogernas rörelser i dansen. Jag har sett många exempel på att små 

barn hela tiden härmar naturligt det som andra gör. De följer efter i de vuxnas rörelser 

och miner och vill gärna göra samma som de andra barnen gör. Vi kan även förstå 

betydelsen för de små barnens imiterande genom Gunvor Digerfeldt. Digerfeldt (1990) 

menar att ett barn lär sig imitera andra människors kroppsliga och instrumentala 

handlingar innan det lär sig att imitera en annan människas beteende.  

Pramling Samuelsson et al. (2015) hjälper oss också att förstå betydelsen för imitation 

för de yngsta barnen. Hon menar att pedagogerna kan utöka barnens repertoar av sitt 

sätt att röra sig på genom att låta barnen härma varandras rörelser. Det gör att barnen 

blir medvetna om olika rörelsemönster. 

 

Jag har funderat över ett av svaren som jag får från en av de intervjuade. Pedagogen 

menar att de använder dansen som ett pedagogiskt verktyg i förskolan genom att ofta 

låta barnen dansa fritt efter deras önskemål. Men är verkligen fri dans ett pedagogiskt 

verktyg? För mig handlar ett pedagogiskt verktyg om ett medvetet utövande av dans och 

rörelser med aktiva och närvarande pedagoger. Enligt Lindqvist (2010) är barns 

praktiserande av dans och rörelse medvetet. De vuxnas förhållningssätt, bemötande och 

vägledning är då mycket viktigt för barns vidareutveckling i dansen.  

Som jag har sett när jag tidigare arbetat på olika förskolor är att den fria dansen ofta är 

utan pedagogernas medverkan. Barnen dansar fritt i ett avskilt rum och därför kan den 

fria dansen inte ses som ett pedagogiskt verktyg från pedagogernas sida när de är 

frånvarande.   

  

Hur märker du att de yngsta barnen upplever världen med hjälp av sin kropp? 

I den här frågan syftade jag på Merleau – Pontys fenomenologiska teori om hur vi 

människor upplever världen med sin kropp. Alla pedagogerna svarar enhetligt, att det 

syns att de yngsta barnen utforskar världen med hela sin kropp och sina sinnen. De 

känner, smakar och luktar. Ligger, sitter, rullar och stampar på det som de vill upptäcka. 

Dessa ord om hur de små barnen utforskar förskolan stämmer bra överens med Merleau 

– Ponty (1999) som menar att när vi är små träder vi in i världen med alla våra sinnen 

och vistas/hemsöker världen och allt vi kan se med vår kropp. Jag tolkar orden 

vistas/hemsöker världen som samma sak som när barnen ligger, sitter, rullar och 

stampar på något föremål som de upptäcker. Pedagogen som inte utövar dans/rörelse, 

över huvud taget, är medveten om att kroppen är de yngsta barnens 
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kommunikationsverktyg. Jag undrar varför hen då väljer bort dans/rörelse som en 

aktivitet i förskolan? Det stärker mig i mina tankar om att dansen i förskolan är starkt 

förknippad med de vuxnas eget intresse för den. 

 

En av pedagogerna menar att vid bland annat tummelekar och andra rörelseaktiviteter så 

ökar barnens grov – och finmotorik och rumsuppfattning. Løkken (2008) menar att 

rörelseaktiviteter och tummeleker är den mest avancerade sociala lek för toddlarna. Så 

min slutsats av det blir att de aktiviteterna då är extra viktiga för de yngsta barnen. Två 

av pedagogerna uttrycker att så fort de yngsta barnen hör musik börjar de gunga upp 

och ner med knäna och röra sig i takt till musiken. Løkken (2008) menar att det lilla 

barnets intresse till rörelse kan ses som ett gensvar på anrop från personer eller föremål 

runt omkring som barnet stöter på. Jag tolkar Løkkens mening som att anropet för 

barnet i det här fallet är musiken. När barnen hör musiken svarar deras naturliga rörelser 

i kroppen och vill börja dansa spontant.  

 

Arbetar du med dansen som uttrycksmedel för de yngsta barnen i den 

utsträckning som du önskar? Är du Nöjd? Om inte, vad hindrar dig i det arbetet? 

Två av pedagogerna kände sig nöjda med det sättet som de använde sig av dans på. De 

pedagogerna var också några av de som sa sig ha ett genuint intresse för dans. Några av 

pedagogerna kände sig hindrade i utövandet av dans för att det saknade kunskap. En 

pedagog uttryckte att hon gärna skulle gå en fortbildningskurs i dans för att känna sig 

säkrare i utövandet med barnen. Det är viktigt att ha goda kunskaper om dans i 

förskolan precis som det är viktigt att ha goda kunskaper om andra aktiviteter i 

förskolan. I de tankarna har jag med mig Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) som säger 

att pedagoger och lärare bör ha en god kunskap om dans och dansens byggstenar för att 

väcka barnets kinestetiska medvetenhet. 

 

En annan pedagog kände sig osäker inför att utöva dans med barnen inför sina kollegor. 

Det kändes pinsamt tyckte hon. Hon ansåg sig även ha för liten kunskap om dansen. 

Holmberg (2014) menar att en pedagog i förskolan inte behöver vara danslärare för att 

arbeta med dans i förskolan. Många av pedagogerna som jag intervjuade hade ingen 

vidare utbildning eller kunskap om dans. Men det ska då enligt Holmbergs mening inte 

spela någon roll. Så vare sig en pedagog har god kunskap eller inte om dans så ska hen 

kunna arbeta med dans på ett utvecklande sätt i förskolan ändå.  

 

Metoddiskussion 

I min undersökning valde jag att använda mig av frågor som skickades via mail till sex 

stycken utvalda förskollärare. Alla sex pedagoger arbetade med de yngsta barnen på ett 

eller annat sätt. Antingen arbetade de enbart med de yngsta barnen eller så arbetade de 

på en åldersblandad avdelning men med huvudansvaret för de yngsta barnen. 

Pedagogerna var utvalda utifrån hur länge de arbetat som förskollärare. Jag hade tre 

stycken med kortare erfarenhet och tre stycken med längre erfarenhet. Tre av 

informanterna hade arbetat mer än 20 år medan de andra tre hade arbetat max fem år.  

 

Min metod, att skicka frågor till pedagogerna för att få tillbaka en berättelse av hur de 

arbetade med dans i verksamheten fungerade mycket bra att anser jag, då jag ville 

undersöka pedagogers uppfattningar, erfarenheter och attityder. På det sättet liknar min 
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metod en intervju. Jag är säker på att jag skulle fått liknande svar om jag genomförde en 

vanlig intervju. Jag är nöjd med att jag valde att skicka ut frågorna via mail istället för 

att stämma träff med varje pedagog på respektive förskola. Jag fick långa och 

välformulerade svar i text som var enkla att sammanställa och få ner som mitt resultat. 

Jag tror verkligen att kontakten via mail gjorde att jag fick korrekta och övertänkta svar 

utifrån hur pedagogerna verkligen arbetade med dans. Min närvaro kanske skulle fått 

dem att känna sig osäkra och gjort att de känt sig tvungna att visa upp en annan bild av 

hur det ser ut i deras verksamhet. Då tänker jag särskilt på Fia, som inte alls arbetade 

med dans i hennes verksamhet. Bryman (2011) tar upp att man kan behöva spela in en 

intervju för att vara säker på att man får med allt och att det kan upplevas störande för 

respondenten om intervjuaren sitter och antecknar allt hela tiden. Men jag kan tänka mig 

att om man väljer att göra en ljudupptagning på till exempel en mobil eller diktafon så 

kan pedagogerna känna sig osäkra. De känner sig avlyssnade och de vet att deras svar 

spelas in. Det är inte alla som tycker om att bli inspelade. Dessutom underlättade 

mailkontakten hanteringen av mitt resultat och pedagogerna slapp känna sig stressade 

över att behöva gå ifrån verksamheten för att bli intervjuade. De kunde i lugn och ro 

svara på frågorna när de hade tid helt utan min och/eller någon annans inblandning.  

 

Sammanfattande resultatdiskussion 

 
Även om de flesta pedagoger använde sig av dans som pedagogiskt verktyg i deras 

verksamhet så finns det även någon form av osäkerhet. Hos de pedagoger runt om i 

förskolan som inte har något intresse för dans har naturligtvis ingen utbildning i dans 

heller. Men som jag skrivit här ovan menar Holmberg (2014), att en pedagog inte 

behöver vara danslärare för att arbeta med dans i förskolan. Så vare sig man har en 

utbildning i dans eller inte kan man arbeta med dans i den mån man kan och utifrån 

barnens intresse. Jag är positiv till fortbildningskurser i dans, precis som en pedagog 

också nämner i sitt svar i intervjun. Även om man inte behöver vara danslärare för att 

kunna dansa med barnen i förskolan så kan man säkert få ny inspiration, tips och idéer 

under en fortbildningskurs.  

 

Nedan följer en kort diskussion av de tre sammanfattande perspektiven/kategorierna 

som jag kunde utläsa i pedagogernas svar till mig. 

 

Dansen som ett kommunikationsverktyg 

Vi vet att de yngsta barnen har ett naturligt sätt att använda kroppen på och att deras 

kommunikationsmöjligheter ofta sitter i deras kroppsrörelser. Pedagogerna var överens 

om att de yngsta barnen hade kroppen som sitt största kommunikationsverktyg. 

Digerfeldt (1990) tar upp i sin avhandling, att dans ses som en form av 

kroppskommunikation inom det fenomenologiska perspektivet. Även Lindqvist (2010) 

nämner att dansundervisning i skolan idag handlar om kroppens förmåga att uttrycka sig 

icke-verbalt. Det blir tydligt här att dansen behöver ta plats i förskolans verksamhet. 

Särskilt med den anledningen att den fungerar som en utveckling barns kommunikation 

mellan varandra. 

Dansen som utveckling av kroppsmedvetenhet 

Ju mer jag lärt mig om det fenomenologiska perspektivet och när jag sammanställt mitt 

resultat, har det blivit tydligt hur rätt Maurice Merleau – Ponty har haft i sin kroppsteori 
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och hur viktigt det är med dans och rörelse för de yngsta barnen. Alla pedagoger i min 

undersökning visar att de är väl medvetna om de yngsta barnens naturliga 

kroppsrörelser och att små barn har en längtan efter att få röra sig.  Alla pedagoger 

kunde se att de yngsta barnen i deras verksamhet hade ett naturligt sätt att använda 

kroppen på. De luktar, känner och smakar på allting. Vi behöver stärka barnets naturliga 

rörelsemönster och få barnen att använda sig mer av rörelser även när de blir äldre och 

deras verbala språk utvecklas och kroppsrörelserna minskas. Merleau – Ponty (1999) 

menar att allt verbalt språk inte existerar förrän det först har uttryckts genom kroppen.  

Dansen som förstärkning av annan inlärning 

Genom människans kropp tar allt medvetande form. (Merleau – Ponty, 1999) I ett av 

pedagogernas svar till mig kan jag läsa att de använder dansen som utveckling av andra 

ämnen/områden. Som jag förstår Merleau – Ponty så bör dans/rörelse vara en bra 

aktivitet att använda när man vill utveckla barnens kunskaper om något annat, 

exempelvis matematik. Det skapar en lättare inlärning för matematik för att kunskapen 

har gått in i medvetandet genom kroppen för att barnen rör sig i dansen. En av 

pedagogerna skriver i sina intervjusvar till mig att de använder sig av dans/rörelse för att 

barnen ska få uttrycka sina känslor. Om känslor säger Merleau – Ponty (1999) att det 

kroppsliga och själsliga utgör en enhet tillsammans. Det själsliga förverkligas genom 

kroppens uttryck; glädjen i skrattet och sorgen i kroppshållningen. Med hjälp av 

Merleau – Ponty kan vi nu förstå att dansen är en bra aktivitet att använda sig av för att 

barnen ska få uttrycka sina känslor. Då jag tolkar hans mening som att människans 

känslor både existerar och upplevs genom kroppen. 

 

Sammanfattande metoddiskussion 

 
I mina intervjufrågor till pedagogerna valde jag medvetet att inte ta med någon fråga om 

läroplanen där dansen nämns som ett strävansmål. Jag tror att frågan hade gjort mina 

intervjupersoner osäkra och inte känt sig fria i sina svar och då hade mitt resultat 

påverkats då de svarat på ett sätt som de trodde att jag ville höra. Det var bättre att bara 

fråga om deras tankar och hur de använde dansen som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolan utan läroplanens inblandning. Eftersom nästan alla pedagoger använde sig av 

dans/rörelse på ett medvetet sätt och visste hur viktigt det är att barnen får utveckla sitt 

kroppsspråk så tror jag att alla var medvetna om att dans och rörelse finns med i 

läroplanen. Pedagogen som inte utövade någon form av dans/rörelse i förskolan hade 

bara blivit stressad och kanske känt sig misslyckad i sitt arbete om jag påpekat att enligt 

läroplanen så måste dans/rörelse förekomma. Personligen anser jag att dans/rörelse har 

fått en för liten plats i läroplanen. Men samtidigt tänker jag att det kanske inte är det 

viktigaste att få in mer strävansmål om dans i läroplanen. Vi bör hellre satsa på mer på 

fortbildningskurser som en av pedagogerna nämner i sina intervjusvar till mig. Jag 

gjorde ett medvetet val av intervjupersoner i min undersökning. Tre pedagoger med 

kortare arbetserfarenhet, cirka fem år, och tre med längre arbetserfarenhet, cirka 20 år. 

Mitt mål var att få syn på om det spelade någon roll om man utbildade sig när 

läroplanen fanns (från 1998), där dansen nämns som ett strävansmål, eller innan den 

kom, då socialstyrelsens direktiv för förskoleverksamheten gällde. Digerfeldt (1990) 

som skrev sin avhandling, innan förskolans läroplan kom, anser att dansen i skolan 

förekommer allt för sällan. Digerfeldt (1990) menar vidare att i socialstyrelsens program 

för förskolan så nämns bara dansen helt kort tillsammans med ett helt annat mål och att 
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det kanske är därför som dansen inte används så mycket i förskolan. Jag kunde inte se 

någon skillnad i hur pedagogerna arbetade med dans beroende på om de utbildade sig 

före eller efter läroplanen infördes. För mig var det mycket tydligt att dans/rörelse 

utövades på de förskolor där pedagogerna hade ett genuint intresse för dans. Ingen av 

informanterna nämner dock läroplanen i intervjuerna men alla (även de som inte arbetar 

med dans i förskolan) är medvetna om och anser att dans och rörelse är viktigt för de 

små barnens utveckling.  

 

Fortsatt forskning 

 
När jag började söka efter forskning/avhandlingar/litteratur om dans till mitt arbete så 

blev jag förvånad. Det som gick att finna riktar sig i första hand till barn från 4 år och 

uppåt. Det fanns ytterst lite att läsa om de yngsta barnen.  I Sjöstedt Edelholm & Wigert 

(2005) står det tydligt i inledningen att deras bok riktar sig till barn mellan 4 – 12 år. I 

de andra böckerna så märks det när man börjar läsa att de är inriktade på de äldre 

barnen. Några av böckerna såsom Wigert (1982) och Boman (1976) nämner barnens 

behov av rörelse från spädbarnsåren och de skriver sedan om hur man bör arbeta med de 

lite äldre barnen. Det verkar som att barn mellan 1 – 3 år glömts bort. Jag har under 

otaliga tillfällen under arbetets gång sökt forskning och litteratur på internet och 

bibliotek och provat flera olika sökord för att bredda min sökning på Karlstads 

universitetsbibliotek men utan vidare resultat. Det gick till en gräns, men sedan blev jag 

tvungen att ge upp då arbetet pågick under en begränsad tid.  

 
Den enda bok jag hittat, som enbart handlar om de yngsta barnen i förskolan, är boken 

Småbarnspedagogik (Løkken, Haugen & Röthle, 2008) Men i den boken skrivs det 

generellt om pedagogik för de yngsta barnen. Den är inte specifikt kopplad till 

dans/rörelse och det finns väldigt lite att läsa där.  
 

Många av böckerna är skrivna innan läroplanen kom. De har många år ”på nacken”. Jag 

anser att det saknas uppdaterad litteratur om dans och rörelse för barn. Det som står i 

den äldre litteraturen stämmer trots allt bra överens med hur det ser ut i dagens förskola.  

Om jag jämför den äldre litteraturen med någon av de nyare böckerna som finns så 

upptäcker jag ingen markant skillnad i innehållet. Trots det så anser jag ändå att det vore 

bra om det fanns uppdaterad litteratur om dans i förskola/skola som är kopplad till 

dagens läroplan.  

 

Det blev tydligt när jag började skriva mitt examensarbete att det hade blivit lättare om 

jag valt att skriva om leken i förskolan istället för om dans. Det finns en mängd litteratur 

och forskning om lek i förskolan. Mycket av litteraturen som jag tog hem, där jag trodde 

jag kunde hitta lite om dansen i förskolan, handlade mestadels om leken. Det fanns inte 

mycket jag kunde använda i mitt arbete.  

 

När vi nu har konstaterat att det saknas forskning om dans i förskolan så är mitt förslag 

att ny forskning behövs om varför dans/rörelse är så viktigt för barns kommunikativa 

utveckling. Det bör även forskas om hur pedagoger i förskolan skulle kunna arbeta och 

hur de ska förhålla sig till dans/rörelse för små barn. Mer forskning och litteratur på 

området skulle gynna alla pedagoger. Både de som vill vidareutveckla dansen som 
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pedagogiskt verktyg och de pedagoger som behöver fortbildning för att våga närma sig 

dans/rörelse för de yngsta barnen. 

 

Avslutande kommentarer 

 
I min undersökning har jag hittat svaret på min frågeställning och jag har fått en tydlig 

bild av pedagogernas förhållningssätt till dans i förskolans verksamhet som var mitt 

syfte i undersökningen. Jag har kunnat visa att pedagogerna har olika 

synsätt/förhållningssätt till dans för de yngsta barnen i förskolan. Precis som jag tar upp 

i min analys kunde jag identifiera olika perspektiv på dansen i förskolan genom 

pedagogernas svar till mig. Tre sammanfattande perspektiv framgick tydligt; dansen 

som ett kommunikationsverktyg, dansen som en utveckling av kroppsmedvetenhet och 

dansen som förstärkning för annan inlärning.  Här blir det tydligt att dansen i förskolan 

är en konstform som har flera olika syften och att det är upp till pedagogerna vilket 

förhållningssätt de ska ha till dans med de yngsta barnen. Genom min undersökning och 

mitt val av teori har jag utvecklat min förståelse än mer för hur viktigt det är med dans 

för de yngsta barnen i förskolan. Jag har även fått bekräftat att dansen används som ett 

pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen i förskolan och att det finns en vilja att nyttja 

den men att det i vissa fall saknas mod. Det saknas även forskning och kunskap.  

 

Efter min sammanställning av resultat och min diskussion så kan jag se att jag riskerar 

att uppfattas som normativ i min framställning. Jag kan uppfattas som alltför bestämd i 

mitt eget synsätt på dansen. Jag är medveten om att mitt intresse och min passion för 

dans kan ha påverkat sättet som jag valt när jag gjorde min undersökning. Det kan även 

ha påverkat hur jag valde att sammanställa diskussionen. Här kan jag ha brustit något i 

min reliabilitet och validitet då mina åsikter och min passion för dansen har fått lysa 

igenom alltför mycket ibland. Om jag skulle utföra en liknande undersökning på nytt 

igen skulle jag definitivt tänka på hur jag väljer att se på resultatet och försöka vara mer 

neutral i min diskussion. Men det har varit svårt när jag anser att det ska vara självklart 

med dans för alla och att den ska introduceras i barns tidiga år. Jag är även medveten om 

att jag inte kan göra någon generalisering av pedagogers förhållningssätt till dans i 

förskolan i allmänhet. Min undersökning speglar enbart sex stycken förskollärares 

förhållningssätt. Jag anser däremot att min undersökning bidrar med kunskap om dansen 

i förskolan. Vi vet nu att det arbetas med dans som pedagogiskt verktyg på många 

förskolor idag. Jag har även bidragit med några pedagogers olika förhållningssätt och 

synsätt på dans i förskolan idag. Genom ett fenomenologiskt perspektiv på dans och 

rörelse för de yngsta barnen har vi nu även fått en förståelse för hur viktigt det är att 

fortsätta dansa med barnen på förskolan. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 

 

Har du något intresse för dans? 

 

Arbetar ni med dans/rörelse som ett pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen i er 

verksamhet?  

 

På vilket sätt arbetar ni med dans/rörelse som pedagogiskt verktyg till de yngsta barnen? 

 

Hur märker du att de yngsta barnen upplever världen med hjälp av sin kropp? 

 

Arbetar du med dansen som uttrycksmedel för de små barnen i den utsträckning som du 

önskar?  

Är du nöjd? 

Om inte, vad hindrar dig i det arbetet? 

 

 

  


