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Abstract 

Title: Dance in preschool – preschool teachers’ experiences of dance in preschool and dance as a 

tool for learning 

Author: Sara Bylund Supervisor: Maarja Saar 

 

The aim of this study is to analyze the experiences of preschool teachers’ on dance activities in 

preschool settings. My main focus lies in understanding how big and which kind of role dance has in 

different preschools. I used three questions to get answers regarding my idea: 

• What experience does preschool teachers have regarding dance in preschool? 

• What knowledge does preschool teachers have regarding dance in preschool? 

• What knowledge does the preschool teachers have about dance as a tool for learning? 

 

As a method I used a qualitative interviews’ with four preschool teachers’. I have recorded and 

transcribed the interviews’ and analyzed the result with a hermeneutics approach. The theoretical 

frame of the study is founded on a theory based on a phenomenological and a hermeneutic 

phenomenological perception and a socio-cultural theory of learning.  

 

In my search for previous research about dance in preschool I found out that there is little research on 

the matter so with this study I would like to highlight the importance of using dance as a method of 

development and learning. 

 

The result shows that preschool teachers’ interpret the curriculum in different ways and it affects 

how they work with dance in their preschool activities. Dance is mentioned in the curriculum, as one 

of several ways of expression, but it is not clear how they should be interpreted. Preschool 

curriculum talks about what the children are expected to develop and learn, but it does not appear in 

what way or methods to be used to achieve this. Another conclusion of the result shows that the 

preschool teachers’ who of which were interviewed mentions how dance is used in preschool 

depends on the preschool teachers’ knowledge and interest in dance.  The result also shows that the 

preschool teachers’ I have interviewed had a lot of knowledge concerning dance as a tool for 

learning, but still dance has a small space in preschool. 

 

Keywords: preschool, dance, learning, preschool teachers' experiences, knowledge, interest, 

curriculum 
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studiekamrater för stöd och support under hela processen. 

 

Sara Bylund 

December 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 

1	Inledning	..................................................................................................................................................	5	

2	Syfte	och	frågeställningar	.........................................................................................................................	6	

3	Bakgrund	..................................................................................................................................................	7	

3.1	Styrdokument	............................................................................................................................................	7	

3.2	Definition	av	begrepp	................................................................................................................................	9	

3.2.1	Definition	av	dans	..............................................................................................................................	9	

3.2.2	Definition	av	lärande	.......................................................................................................................	10	

4	Tidigare	forskning	...................................................................................................................................	11	

4.1	Dansens	historia	i	Sverige	.......................................................................................................................	11	

4.2	Dansens	historia	i	skolan	.........................................................................................................................	12	

4.3	Dansens	betydelse	för	lärande	i	förskolan	..............................................................................................	13	

4.4	Dans	som	verktyg	för	att	inta	ett	interkulturellt	förhållningssätt	...........................................................	16	

5	Teoretiska	perspektiv	.............................................................................................................................	17	

5.1	Fenomenologiskt	perspektiv	och	en	hermeneutisk	fenomenologi	..........................................................	17	

5.2	Sociokulturellt	perspektiv	på	lärande	......................................................................................................	19	

6	Metod	....................................................................................................................................................	20	

6.1	Datainsamling	.........................................................................................................................................	20	

6.2	Urval	........................................................................................................................................................	21	

6.3	Genomförande	........................................................................................................................................	21	

6.4	Hermeneutisk	ansats	för	bearbetning	av	material	.................................................................................	21	

6.5	Bearbetning	av	material	.........................................................................................................................	22	

6.6	Validitet	och	reliabilitet	...........................................................................................................................	23	

6.7	Etiska	överväganden	...............................................................................................................................	24	

6.8	Metoddiskussion	.....................................................................................................................................	24	

7	Resultat	och	analys	................................................................................................................................	25	

7.1	Förskollärarnas	erfarenheter	av	dans	.....................................................................................................	25	

7.2	Förskollärares	kunskap	kring	dans	i	förskolan	........................................................................................	27	

7.3	Förskollärarnas	kunskap	kring	dans	som	verktyg	för	lärande	................................................................	34	

8	Diskussion	..............................................................................................................................................	39	

8.1	Förskollärarnas	erfarenheter	av	dans	.....................................................................................................	39	

8.2	Förskollärarnas	kunskap	kring	dans	i	läroplanen	....................................................................................	41	



8.3	Förskollärarnas	kunskap	kring	dans	som	verktyg	för	lärande	................................................................	42	

9	Slutsatser	...............................................................................................................................................	43	

10	Framtida	forskning	...............................................................................................................................	43	

11	Referenslista	........................................................................................................................................	44	

12	Bilagor	..................................................................................................................................................	47	

12.1	Intervjuguide	–	Dans	i	förskolan	...........................................................................................................	47	

12.2	Samtyckesblankett	................................................................................................................................	49	

 

 



5 

 

1 Inledning 

Mitt examensarbete omfattar en mindre undersökning med syfte att undersöka förskollärares 

erfarenheter av dansaktiviteter i förskolan samt att få syn på vilken kunskap förskollärare har kring 

dans som verktyg för lärande. Mitt fokus ligger på att försöka förstå vilken roll dans har på olika 

förskolor. 

 

Intresset för dans väcktes under min utbildning till förskollärare och framförallt i kurserna med 

estetiska färdigheter. Kurserna i dans gav mig en förståelse för hur dans kan användas som verktyg 

för lärande i förskolan även med små barn. I och med mitt ökade intresse för dans i förskolan har jag, 

både på de förskolor jag har arbetat och på de förskolor jag mött genom min VFU, reflekterat kring 

vilken roll dansen har i verksamheten. Det gav mig inspiration att söka mer kunskap om dans för små 

barn men i mitt sökande efter tidigare forskning upplever jag att det inte finns så mycket forskning 

om dans för barn och framför allt inte små barn, 1–3 år. 

 

Även om dans är en av de äldsta formerna av kommunikation, ett ursprungligt språk där människan 

är sitt eget uttryck har dansen en svag ställning inom utbildningsväsendet och det finns ytterst lite 

forskning och dokumentation inom dansområdet (Dahlgren 2000, se Ericson 2000, s.7). Mycket av 

den forskning som jag funnit och som jag använder mig av i min undersökning rör äldre barn i 

förskolan, 3–6 år, men även barn i skolåldern. Exempel på detta är en studie som gjorts av Lobo och 

Winsler med barn i åldern 3–6 år, där barnen som deltog i studien kom från en låginkomstregion i en 

storstad i USA. Studien visar att kreativ dans främjar utvecklingen av barns sociala kompetenser och 

ger barnen ett ökat självförtroende i att använda sina kroppar för att uttrycka sig (Von Rosseberg-

Gempton et al. 1998, se Lobo & Winsler 2006). 

  

Ytterligare forskning som riktar sig mot äldre barn är boken Att känna rörelse – en danspedagogisk 

metod (Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005), som beskriver danspedagogiska metoder för verksamhet 

för barn i åldern 4–12 år. Anna Lindqvist (2007, s.8) lyfter i sin uppsats Dansens plats i skolan att 

det finns forskning kring dans men hon menar att det är en liten del som rör dansundervisning för 

barn. Samtidigt pekar Lindqvist på att det vid Danshögskolan i Stockholm bedrivs forskning och att 

flertalet skrifter för forskning av dans har publicerats där hon nämner Att känna rörelse – en 

danspedagogisk metod som en utav dem.  
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Lindqvist (Sanderson, 2001; Thomas, 2003, se Lindqvist 2010, s.19) skriver även i sin avhandling 

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck att forskning inom området dans fick en internationell 

uppgång under 1990-talet men vad gäller forskning om dans i undervisningen är den fortfarande 

begränsad. Hon nämner också att en översikt av internationell forskning som anknyter till 

läroplansforskning under perioden 1985-2005, visar att en uttalad läroplansforskning är ovanlig när 

det gäller dans och flertalet forskare definierar inte sin forskning utifrån det perspektivet 

(Blumenfeld-Jones & Liang 2007, se Lindqvist 2010, s.19). Lindqvist refererar till Blumenfeld-Jones 

och Liang (2007, se Lindqvist 2010, s.19) som menar att det finns ett behov av forskning som knyter 

an till bedömningsfrågor och läroplanen. En anledning till att forskningen är begränsad menar 

Ringby (2006, s.8, se Lindqvist 2007, s. 7) kan bero på att de få som forskar kring dans verkar inom 

olika discipliner vilket gör att det är svårt att hitta forskning kring dans kopplat till just undervisning 

och pedagogik.  

 

Som jag tidigare nämnt är dans för små barn ett område som det inte finns så mycket forskning 

kring. Lindqvist (2010) menar att det finns forskning men att den är begränsad så jag hoppas att jag 

med denna undersökning kan synliggöra dansens roll i förskolan.  

 

För att samla in material till min empiri har jag intervjuat fyra förskollärare på valda förskolor i en 

mellanstor kommun. Förskolorna är utvalda med tanke på olika sociala och kulturella bakgrunder för 

att få syn på om det finns några skillnader dem emellan. Som teoretiska utgångspunkter i mitt arbete 

kommer jag att använda mig av ett fenomenologiskt perspektiv, en hermeneutisk fenomenologi och 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  
 
2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera förskollärares erfarenheter av dansaktiviteter i 

förskolan samt att få syn på vilken kunskap förskollärare har kring dans som verktyg för lärande. 

Mitt fokus ligger på att försöka förstå vilken roll dans har på olika förskolor. 

 

I min undersökning utgår jag från följande frågeställningar: 

• Vad har förskollärare för erfarenheter av dans i förskolan? 

• Vilken kunskap har förskollärare kring dans i förskolan? 

• Vilken kunskap har förskollärare kring dansens betydelse för förskolebarns lärande? 
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3 Bakgrund 

I denna del presenterar jag varför jag valt att undersöka dansens roll i förskolan utifrån ett 

samhälleligt perspektiv. Jag kommer även att reflektera kring vad styrdokumenten säger om dans i 

förskolan samt beskriva de begrepp som jag anser är relevanta för undersökningen. 

 

För de flesta små barn är det naturligt att använda hela kroppen vilket också Pramling Samuelsson et 

al. (2015, s.36) poängterar när de menar att barnkultur är viktigt. Enligt Pramling Samuelsson et.al 

(2015) får barnen genom att använda olika estetiska uttryck tidigt möjlighet att främja betydelsen av 

att alla delar av kroppen, den fysiska, den mentala, den emotionella och den själsliga är med för att 

uppnå en balans.  

 

Danspedagogen Gunvor Digerfeldt (1990, se Ulvros 2004, s. 17) pekar på att det är viktigt att se på 

dans ur ett samhälleligt perspektiv. Digefeldt hävdar att dans bör införas som ett estetiskt ämne i 

skolan då dans fungerar som en hjälp för att skapa ett legitimt känslospråk och det ger även barn och 

ungdomar ett verktyg för social kommunikation. Digerfeldt (1990, se Ulvros 2004, s. 17 – 22) lyfter 

fram dansen som en aktivitet som till skillnad mot andra fysiska aktiviteter förmår förena kropp och 

själ, känsla och tanke och Digerfeldt menar att dansen behövs som motvikt till ett samhälle där 

mänskliga värden alltmer kommer bort. Författaren och journalisten Gerald Jonas, och Rhoda 

Grauer, producent och ledare för flera danskompanier, (se Digerfeldt 2004, s.21) menar att dansen 

har olika funktioner i olika samhällen då dans t.ex. kan vara ett religiöst uttryck, det kan fungera som 

symbol för en kulturell identitet, eller en manifestation av en social hierarki. Det kan vara en 

representation av makt och det kan också vara ett medium för hopsmältning av kulturer.  

 

3.1 Styrdokument 

I denna del reflekterar jag kring vad styrdokumenten säger om dans i förskolan. I vårt uppdrag som 

förskollärare har vi ansvar för att följa anvisningarna i vår läroplan och där står det att: 

  

Förskolan ska anpassas till alla barn, lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten 

ska gynna leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet (Skolverket 2016 b, s. 4–7).  

 

I läroplanen står det att grunden för det livslånga lärandet ska läggas i förskolan och verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Dans är ett verktyg där alla barn på ett 

lustfyllt sätt kan delta utifrån sina egna förutsättningar. 
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Förskolan ska även ge barnen möjligheter till att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer som bland annat sång, musik, rytmik och dans. Uttrycksformerna ska finnas 

med som skapande aktiviteter men även för att ge barnen möjligt att kommunicera på flera 

olika sätt och vara en hjälp i barnens utveckling och lärande (Skolverket 2016 b, s. 4–7). 

 

I läroplanen framgår det att barnen ska erbjudas möjlighet att möta många olika uttrycksformer där 

dans nämns som en utav dem. Dansen ska finnas med som en skapande aktivitet men även ge barn 

ett alternativt sätt att kommunicera på. 

 

Det är också viktigt att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld och 

medvetenheten om den egna kulturen och delaktighet i andras kultur ger barnen möjligheter att 

grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund (Skolverket 2016 b, s. 4–

7). 

 

Läroplanen lyfter att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och även utveckla känsla och 

respekt för andra kulturer. I dansen kan barnen mötas oavsett språk eller bakgrund, dansens språk är 

universell och i dansen kan barnen få förståelse för olikheter och likheter.  

 

Förskolan ska stötta barnen i att utveckla en positiv bild om sig själva som lärande och 

skapande individer och att lära sig utifrån olika perspektiv som till exempel intellektuella, 

sinnliga och estetiska (Skolverket 2016 b, s. 4–7). 

 

I läroplanen står det att verksamheten ska stödja barnen i deras utveckling gällande tillit till sin egen  

förmåga. Genom att låta barnen möta olika estetiska uttryck får barnen tidigt möjlighet att främja 

betydelsen av att alla delar av kroppen, den fysiska, den mentala, den emotionella och den själsliga 

är med för att uppnå en balans (Pramling Samuelsson et al. 2015, s.36)   

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra och barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande  

(Skolverket 2016 b, s. 4–7).  
  

Samspelet mellan vuxna och barn samt barn sinsemellan ses som något grundläggande för lärande 

och barngruppen ses som en viktig och aktiv del av verksamheten och har en stor betydelse för 

utveckling och lärande. Dans är en aktivitet där barn och vuxna möts och lär av varandra. 
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Dans nämns i läroplanen som ett av flera uttryckssätt och målen är strävansmål men det framgår inte 

hur de ska tolkas. I Skolverkets skrift Måluppfyllelse i förskolan står det att ”målen i läroplanen 

anger riktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i 

förskolan”. ”Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning i förhållande till hur väl 

förskolan arbetar i riktning mot dessa mål” (Skolverket 2016 a). Förskolans läroplan talar om vad 

barnen förväntas utveckla och lära men det framgår inte på vilket sätt eller vilka metoder som ska 

användas för att uppnå detta. 

 

Gertrud Ericson (2000, s.115-116) diskuterar i sin bok Dans på schemat, som är baserad på hennes 

avhandling Assessment of schoolchildren´s performance in dance, att alla skolaktiviteter måste 

granskas i förhållande till skolans mål. Ericson menar att dans, liksom andra aktiviteter i skolan, 

behöver beskrivas och analyseras. Ericson anser att även om inte dansens plats i förskolan och skolan 

kan berättigas genom vetenskapliga studier, så är forskning nödvändig för att kunna diskutera 

undervisningsmetoder och resultat i förhållande till målen. Ericsson lyfter att dans är en aktivitet som 

inte har en tydlig plats i läroplanen, men att den kan försvara sin plats så länge kvaliteten är god och 

förskolan och skolan kan visa hur de arbetar i riktning mot läroplanens mål.  

 

3.2 Definition av begrepp 

I denna del definierar jag dans och lärande vilka är begrepp som jag anser är relevanta i min 

undersökning. 

 

3.2.1 Definition av dans 

Dans är ett av de uttryckssätt som omnämns i förskolans läroplan och ingår i de estetiska ämnena. 

Estetik handlar om att förhålla sig till världen genom sina sinnen, vilket innebär att tro på det man ser 

och lita till det man hör. Det innebär även att vara medveten om smak och lukt och i kroppen känna 

känslor, bilder och tankar som väcks i mötet med världen (Steinkjer 2006, s.208–209). Steinkjer 

(2006) menar att det här är något som barn har lättare för än vuxna och det handlar om att vara i det 

sinnliga. Ett estetiskt förhållningssätt är något man kan ha i alla möten med olika fenomen, det som 

är speciellt med konst är att den skapas och presenteras med tanke på att den ska mötas, uppfattas 

och upplevas på det här sättet (Steinkjer 2006, s.208–209). 

 

Alla har vi olika upplevelser och erfarenheter kring dans och vad dans kan vara. Om vi slår upp ordet 

dans definieras det som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i 
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viss tid och visst rum (Ulvros 2004, s.18). 

 

Hur vi upplever dans beror på vilka erfarenheter vi har och Paul Moerman, adjunkt vid Södertörns 

högskola, menar att alla sätt att uttrycka sig med kroppen kan vara dans. Moerman (2014b) menar att 

det är dansaren själv som avgör om det är dans eller inte. Dans handlar om sin egen känsla och är 

därför individuell, vilket även innebär att det inte finns något rätt eller fel eller några regler att 

förhålla sig till. Moerman (2014b) uttrycker att dans är en form som handlar om att utforska sig själv 

och eventuellt hitta nya rörelser (2014b, s.37). Dans är enligt Moerman (2014a) inte bara rörelser 

utan används också som språk och kommunikation, både inåt och utåt. Moerman (2014a) lyfter dans 

som ett medium för att skapa ett interaktivt läranderum, där kunskap skapas i dialogen mellan 

tidigare kunskap och ny kunskap i samspel med andra. I dansen tar lärandet vägen genom kroppen 

vilket enligt Moerman innebär att man lär med kroppen (Moerman 2014a, s.213). 

3.2.2 Definition av lärande 

Dansen är ett hjälpmedel för lärande men det kan vara svårt, nästintill omöjligt att entydigt definiera 

vad som menas med att lära. Olika teoretiska uppfattningar och olika psykologiska och pedagogiska 

teorier skiljer sig vitt kring hur lärande ska uppfattas (Säljö 2014, s.23). I vårt sätt att tänka i 

vardagen finns bestämda föreställningar och idéer kring vad som utmärker lärande och dessa idéer 

har sedan stor betydelse för hur undervisning organiseras och vilka förväntningar vi har i olika 

utbildningssammanhang (Säljö 2014, s.23).  Det finns intressanta skillnader i olika länder och 

kulturer kring hur man tänker om lärande. I USA finns en uppfattning om att barns förmågor bestäms 

av begåvningsmässiga förutsättningar, närmast av biologisk natur. Barn anses ha olika begåvning 

och därmed olika förutsättningar för lärande (Säljö 2014, s.23). I Japan pratar man inte om att lyckas 

eller att misslyckas, istället riktas fokus mot vad barnet, vårdnadshavarna och läraren kan göra för att 

barnet ska nå målet (Säljö 2014, s.23–24). I vår kultur ser vi oftast på lärande som något som äger 

rum i hjärnan hos en enskild person och att lärandet sker genom en medveten process. Det som 

uppfattas som lärandets problem handlar om att skapa pedagogiska metoder för att få in kunskapen i 

huvudet hos barnet. Hur vi ser på att barn tar till sig kunskap har en helt avgörande roll för hur vi 

sedan ser på undervisning och lärande (Säljö 2014, s.24–25). 

 

Hur vi ser på lärande beror på vilken ansats vi använder oss av. Inom utvecklingspedagogiken är den 

pedagogiska ansatsen en förklaring till att barn utvecklar kunnande, alltså lärarnas agerande och hur 

de skapar förutsättningar spelar en stor roll för vad barnen lär sig. Med denna pedagogiska ansats blir 

det som barnet ska utveckla ett kunnande om lika viktigt som sättet barnet lär sig på (Pramling 
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Samuelsson et al. 2015, s 58–59). Utvecklingspedagogiken tar form genom några centrala begrepp 

som är erfarande, metasamtal, riktadhet, lärandets objekt, urskiljning och variation. För att ett barn 

ska lära sig något genom dans, t.ex. att utveckla sin kroppsuppfattning, krävs det att barnet blir 

medvetet om rörelsen och där måste läraren hjälpa barnet att se, uppfatta eller förstå detta. Lärandet 

blir då en fråga om att erfara (Pramling Samuelsson et al. 2015, s 55–56). I det arbetet måste läraren 

vara aktiv och rikta barnets uppmärksamhet mot något, detta något är det man vill att barnet ska 

utveckla en kompetens eller förståelse för. Det är också viktigt att ha ett tydligt lärandeobjekt av det 

barnet förväntas lära sig, där det är läraren som skapar förutsättningar för lärande. Pramling 

Samuelsson et al. (2015) menar att läraren måste vara medveten om de förmågor barnet har kring det 

de förväntas lära sig för att de ska kunna utvecklas (Pramling Samuelsson et al. 2015, s 58–61). 

Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) anser att genom att ha ett tydligt lärandeobjekt kan vi på ett 

konkret sätt göra barnen medvetna om vad dans kan vara för att ett barn ska lära sig något genom 

dans. För att göra barnen medvetna om vilka olika rörelser de kan göra med sin kropp måste barnen 

få prova på olika rörelsekvaliteter och variationer, såsom rum, tid och kraft. Sjöstedt-Edelholm och 

Wigert (2005) menar då att barnen får upptäcka rörelsernas ytterligheter genom att t.ex. dansa snabbt 

och långsamt, använda rummet och dansa både med stora och små rörelser och använda hårda och 

mjuka rörelser (Sjöstedt-Edelholm & Wigert 2005, s. 21). 

4 Tidigare forskning 

Som jag nämnt i min inledning är dans för små barn ett område som det inte finns så mycket 

forskning kring. Det finns uppsatser skrivna om dans i förskolan och skolan men det finns en mindre 

vetenskaplig uppmärksamhet kring ämnet. I den här delen vill jag kort beskriva dansens historia. Jag 

vill också presentera dansens betydelse för barns lärande och dans som verktyg för att inta ett 

interkulturellt förhållningssätt.  

 

4.1 Dansens historia i Sverige 

Människan har alltid dansat och med ursprung i renässansens ideal under 1600- och 1700-talet 

utvecklades dansen och ansågs vara fullständigt nödvändig för en lyckad uppfostran för de bildade. 

För att behålla adeln i Sverige anställdes dansmästare som undervisade vid universiteten och även 

vid hovet och inom det militära. Kvinnorna undervisades i dans i hemmet då de inte hade tillträde till 

universitet och akademier (Ulvros 2004, s. 237). Att dansa ansågs vara bra för kroppen, moralen och 

själen. Man kunde urskilja en samstämmighet mellan det yttre och det inre och dans i undervisningen 

motiverades utifrån ett bildningsideal där kropp och själ ansågs höra samman och avspegla varandra 
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(Ulvros 2004, s. 238). Under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, när synen på dans 

förändrats och den förlorat sin status, började dansen istället få kritik och ansågs vara en fiende och 

roten till det onda. Dansen kopplades samman med synd och inom kyrkan fanns idéer om ett 

åtskiljande mellan kropp och själ.  Själen lyftes fram som viktigare än kroppen och kroppsliga 

aktiviteter såsom dans förbjöds i samband med kyrkliga ceremonier. Synen på dans förändrades 

under mindre än hundra år från att ha varit en nödvändig del i uppfostran och bra för kropp och själ 

till att bli skadlig för människor (Ulvros 2004, s. 240). 

 

Eva Helen Ulvros (2004, s. 242–244), författare och docent i historia, menar att vår nutida kultur i 

Sverige upphöjer förnuftet och intellektet. Hon menar att eftersom dans är en påtagligt kroppslig och 

känslofylld aktivitet, kan vår nutida kultur känna ett främlingskap inför det kroppsliga, 

känslomässiga, spontana, lekfulla och till synes onyttiga. Synen på dans och de kroppsliga ämnena är 

också något som Moerman lyfter i sin text Dansa och lär (2014a, s.183). Moerman skriver att vi i 

vårt nutida samhälle betonar de teoretiska ämnena och mindre vikt läggs vid de kroppsliga ämnena 

vilket kan innebära att det praktiska värderas lägre.  

 

Trots att vårt nutida samhälle fokuserar på teori och intellekt har medicinsk forskning under de 

senaste tio åren börjat intressera sig för dans och hur dans påverkar oss. Dans har som tidigare 

nämnts varit en källa till glädje, kraft och inspiration långt tillbaka i tiden. Forskningsresultat visar 

att tiden borde vara inne för dansen att ta tillbaka sin plats i våra liv då forskningen visar att dans 

påverkar oss såväl kognitivt som fysiskt och emotionellt. Denna påverkan återfinns i förståelsen av 

hur våra olika nervsystem samt våra tankar, känslor och inre bilder påverkar varandra. Dans har en 

förmåga att förlösa känslor och anledningen till detta är att vägen till den del av hjärnan som 

uppfattar känslor från rörelser är snabbare än den väg som går till de delar av hjärnan där den verbala 

förståelsen kommer in. Kroppsspråket är vårt första språk och genom dansen aktiveras känslor som 

finns lagrade i kroppen, dessa känslor kan vi sedan sätta ord på vilket ger ett ökat välbefinnande 

(Friskvårdmagasinet 2014). 

 

4.2 Dansens historia i skolan 

Framstående tänkare inom pedagogiken har framhållit rörelsens betydelse för barn. Bland annat 

förespråkade Johan Amos Comenius under 1600-talet, att stor hänsyn skulle tas till de individuella 

förutsättningar barn har för att lära och han betonade vikten av fri rörelse (Wigert 1993, s.43).  
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Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet verkade Heinrich Pestalozzi, pedagog och 

författare. Pestalozzi stärkte sina elevers kroppskontroll genom rytmiska rörelseövningar och han 

ansåg att alla färdigheter måste ta sin utgångspunkt i kroppens naturliga rörelser (Wigert 1993, s.43). 

Detta visar att dans och rörelse har funnits som ett moment i skolan sedan lång tid ute i Europa men 

det var inte förrän i slutet av 1800-talet som den började ses som ett eget undervisningsområde 

(Ericson, 2000, s.35).  

Under 1930- och 40-talet var den mest kända danspersonligheten Isadora Duncan verksam. Duncan 

förkroppsligade sina idéer om principer för naturliga rörelser genom dansen. 1904 startade Duncan 

en skola i Grünewald utanför Berlin där hon utvecklade nya metoder för att undervisa barn och 

hennes målsättning var att utbilda lärare som kunde föra hennes metoder vidare. En av Duncans 

grundtankar var att med kroppen som instrument nå intellektet och hon ansåg att dansen var ett språk 

som alla barn skulle ha rätt till och något som borde ingå i alla barns utbildning (Bohman 1986, se 

Ericson 2000, s.35).  

Fram till 1960-talet har det i Sverige varit privatskolor och studieförbund som bedrivit 

dansundervisning och först på 1990-talet fick dansen en egen utarbetad kursplan för ämnet i skolans 

läroplan (Sjöstedt-Edelholm 2004, s. 96, 100). 

1986 startade Kulturrådet sitt dansfrämjande arbete på direktiv av regeringen och dess satsning på 

projektet Kultur i skolan. Det huvudsakliga syftet med Kulturrådets arbete var att bredda intresset för 

dans och det sattes in särskilda insatser för att introducera dansen på skolschemat. Det saknades 

kunskap om vad som händer när konstformer förs in i skolan och projektet fick finansiellt stöd för att 

undersöka vilka effekter dansundervisningen kunde ha på eleverna (Ericsson 2000, s. 17–18).  

Idag nämns dans som ett av flera uttryckssätt i förskolans läroplan och i skolans läroplan berörs dans 

under ämnet idrott och hälsa från årkurs 1 upp till årskurs 9 (Skolverket 2016 b, Skolverket 2011, 

reviderad 2017).  

4.3 Dansens betydelse för lärande i förskolan 

Ju längre ner i åldrarna, desto intensivare sker interaktiviteten, stimulansen och identitetsbyggandet 

och därmed menar Moerman (2014a, s.192) att det är desto viktigare att lägga grunden för ett 

kreativt lärande i tidig ålder. Moerman (2014a, s.183) anser att de estetiska ämnena har ett litet 

utrymme i skolor och förskolor och kärnämnen och teoretiska ämnen som matematik och språk tar 
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mer plats. Därför menar Moerman att det är viktigt att lyfta fram rikedomen, glädjen och 

nödvändigheten med dans för att lägga grunden för det kreativa livslånga lärandet i tidig ålder. 

 

Anledningen till att Moerman (2014a) lyfter fram dansen som metod för kreativt lärande i tidig ålder 

är för att Moerman menar att dans är en kraftfull form av multimodalt lärande i både kärnämnen och 

andra ämnen.  Han anser också att lärandet som sker i dansen sker i interaktion mellan lärare och de 

lärande, lärande sinsemellan och mellan det lärande subjektet och det som ska läras. Förutom glädjen 

att dansa, anser Moerman att dansen främjar ett ögonblickligt samspel, en samverkan mellan 

sinnesintryck och musklerreaktioners engagemang i lärandet, en effektiv införlivning och varaktig 

lagring av kunskap. Moerman anser att om barnen ges möjlighet att i tidig ålder uttrycka sig med 

dans får de en ökad förmåga att uttrycka sin kunskap och erfarenhet, meddela sig, bli sedda och 

lyssnade till. På så vis menar Moerman att dansen därmed blir ett verktyg för att ta plats i den 

kunskap och kultur som omger oss (Moerman 2014a, s.185). 

 

Dansens betydelse för utveckling och lärande är också något som Lobo och Winsler lyfter i sin 

studie, The Effects of a Creative Dance and Movement Program on the Social Competence of Head 

Start Preschoolers. I studien deltog barn i åldern 3–6 år från en låginkomst och storstadsregion i 

USA. Studien visar att kreativ dans främjar utvecklingen av barns sociala kompetenser (Von 

Rosseberg-Gempton et al. 1998, se Lobo & Winsler 2006). Lobo och Winsler, som genomfört 

studien, menar också att ett antal forskare har funnit positiva effekter av dans, t.ex. visade 

forskningen att kreativ dans positivt påverkat kreativiteten bland olika grupper av förskolebarn med 

särskilda behov såsom problem med tal, språk och beteendestörningar. Forskarna som Lobo och 

Winsler refererar till, antyder att kreativ dans förbättrar barns ickeverbala uttryck för känslor och det 

leder till en ökad kognitiv och kinestetisk medvetenhet och kommunikationsförmåga, vilka är 

egenskaper som är fundamentala byggstenar för social kompetens. Lobo och Winsler menar att dans 

teoretiskt sett kan spela en roll i utvecklingen av barns sociala kompetenser och sympatiska 

beteenden genom att fungera som ett kulturellt verktyg som kan införlivas av barnet och användas 

för självkontroll och självreglering (Lobo & Winsler 2006). 

 

Lobo och Winsler (2006) menar att det finns en bristfällig empirisk bevisning för att stödja de 

positiva fördelarna med dans och de menar att vetenskaplig empirisk forskning om effekterna av 

kreativ dans och rörelse för barns utveckling har varit minimal. Litteratur uppdaterad om dans och 

tidig barndom har ökat Lobo och Winslers förståelse för de roller som dans kan spela i barns tidiga 
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utveckling. De menar att dans som forskningsområde är redo för noggranna empiriska 

undersökningar kring dansens betydelse för lärande.  Lobo och Winsler anser att en av anledningarna 

till att konsten och de estetiska uttryckssätten fortsätter att kämpa för sin plats i förskolor och skolor 

idag kan vara bristen på omfattande empiriska bevis på dess fördelar. Lobo och Winslers studie ger 

starkt vetenskapligt stöd för användningen av dans-, musik- och kreativa rörelseprogram i tidig 

barndom. Studien visar att barn som deltog i dansprogrammet två gånger i veckan under åtta veckor 

visar på både betydande vinster i sina sociala färdigheter, betydande minskningar i deras 

beteendeproblem och ett ökat självförtroende i att använda sina kroppar för att uttrycka sig (Lobo & 

Winsler 2006). 

 

Även om resultaten i Lobo & Winslers (2006) studie är tydliga när det gäller de positiva effekterna 

av kreativ dans och rörelse för barns sociala kompetens och beteende menar Lobo och Winsler 

(2006) att det inte alls är klart om sådana stora effekter skulle ses med barn med färre språk eller 

beteendeproblem. Lobo och Winlser menar att det är möjligt och sannolikt att mindre effekter skulle 

observeras om liknande dansprogram skulle erbjudas mer fördelaktiga barn. Men, Lobo och Winsler 

menar att resultatet av deras undersökning är viktig i större skala också, eftersom den lägger starka 

bevis för att små barns sociala kompetens och beteendeproblem, åtminstone bland barn med 

särskilda behov, är mottagliga för ett tidigt ingripande (Denham & Burton, 2003, se Lobo & Winsler 

2006). Lobo och Winslers studie tyder på att dans och kreativ rörelse, och kanske konsten i 

allmänhet, bör stödjas och utökas och att vi även drar nytta av att ytterligare undersöka den roll som 

dans och kreativ rörelse kan spela för barns utveckling och lärande (Chesebrough et al, 2004; 

Denham & Burton, 2003, Denham & Weissberg, 2004; Hyson 2004, Joseph & Strain, 2003, se Lobo 

& Winsler 2006). 

 

I sin studie lyfter Lobo och Winsler (2006) frågan om dans och rörelse har samma effekt på barn 

utan språkproblem eller beteendestörning. Detta är något Sari Katz-Zichrony (2015) skriver om i sin 

artikel, The experience of dance as a condition for fostering social traditional and cultural skills 

among early childhood, när hon menar att dans och rörelse har en stor betydelse för alla små barns 

lärande. Katz-Zichrony (2015) menar att vi lever i en tid då fokus ligger på formellt strukturerad 

undervisning och det informella, spontana lärandet hamnar i skymundan. I sin artikel menar Katz-

Zichrony (2015) att stor uppmärksamhet har riktats mot att förstå hur olika inlärningssätt fungerar 

hos små barn men en förståelse för hur dans påverkar inlärningen inte har uppmärksammats. Hon 

menar vidare att dans och rörelse är det första kommunikativa språk som möjliggör ett lärande, där 
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dansen skapar sammanhang och erbjuder små barn möjligheter att förstå och förhandla sin 

gemenskap med omvärlden. Katz-Zichrony (2015) lyfter dans som en form av kommunikation och 

hon menar att för att lära och förstå sociokulturella beteenden behövs olika typer av språk, där dans 

är en form av kommunikation som ger ett inre sammanhang. Hon menar således att sambandet 

mellan dans och sociokulturella studier är naturliga, särskilt i tidig barndom, när lärandet bäst uppnås 

genom deltagande i dans och rörelse som metod. Det dialogiska lärandet upprätthålls enligt Katz-

Zichrony (2015) som en del av dans och rörelse som bygger på kultur och tradition å ena sidan och 

dansens konst å andra sidan. Dans är en lärandeprocess som formar individens identitet i tidig ålder 

och användningen av rörelse och dans i tidig barndom möjliggör kommunikation på ett extra eller ett 

annat språk. Katz-Zichrony anser att dans som extra språk är ett experimenterande och flexibelt 

språk som kan förbättra lärandet av sociala, traditionella och kulturella färdigheter utöver motoriska 

färdigheter (Katz-Zichrony 2015). 

 

4.4 Dans som verktyg för att inta ett interkulturellt förhållningssätt 

Lobo och Winslers (2006) studie visar att dans främjar barns sociala och emotionella lärande och att 

barnen kan uttrycka sig och förstå varandra genom dansen. Att se på dans ur det perspektivet kan 

handla om att inta ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Lahdenperä (2004, s.21) refererar 

termen interkulturalitet till ordet inter respektive kultur. Inter betyder växelverkan eller 

mellanmänsklig interaktion och kultur i betydelsen att något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka 

ger ordning och inriktning i människans liv. Lahdenperä (2004, s.15) menar vidare att ömsesidig 

respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer som 

mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning. Interkulturalitet är en 

interaktionsprocess med en ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder där 

människor med olika språk och kulturer kommunicerar med och påverkar varandra. Tillgången till 

flera olika språk, där dans anses vara ett språk, innebär också tillgång till olika sätt att se på världen 

(Lahdenperä 2004, s.11–14). Genom dansen får barnen erfarenheter av olika interkulturella kontakter 

och möten. Dessa möten skapar förutsättningar för individen att förstå den andras kultur och öka sin 

medvetenhet om den egna kulturen (Lahdenperä 2004, s.11–14). En interkulturell process innebär en 

samverkan mellan olika kulturer för att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt och 

här är dans ett verktyg där alla kan mötas, oavsett språk eller kultur (Lahdenperä 2004, s.11–14). 
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5 Teoretiska perspektiv 

I min undersökning vill jag studera vilka erfarenheter förskollärare har av dans i förskolan samt hur 

de använder dans som verktyg för lärande. Som teoretiska utgångspunkter har jag valt att använda 

mig av ett fenomenologiskt perspektiv, en hermeneutisk fenomenologi och ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Till att börja med presenteras det fenomenologiska perspektivet som riktar 

fokus mot hur vi upplever och erfar världen. Sedan presenteras den hermeneutiska fenomenologin 

som fokuserar på hur vi tolkar och förstår andra genom det talade språket. Därefter presenteras Säljös 

sociokulturella syn på lärande, som betonar lärandet som en social aktivitet som bygger på 

kommunikation. 
 

5.1 Fenomenologiskt perspektiv och en hermeneutisk fenomenologi  
Magdalena Thomassen (2007, s.91-94), norsk vetenskapsfilosof, refererar till Husserls teori kring 

fenomenologi som betonar att fokus i denna teori riktas mot hur världen framträder, upplevs och 

erfars ur ett subjekts perspektiv. Fenomenologi innebär läran om det som visar sig, det vill säga det 

som visar sig hos ett fenomen. Det är utifrån den upplevda livsvärlden som vi kan skapa en förståelse 

för hur verkligheten upplevs och erfars genom subjektets perspektiv. Fenomenologin är en 

beskrivande metod eller ett perspektiv som inte förklarar hur något faktiskt är. Det centrala i det 

fenomenologiska perspektivet är hur individen uppfattar ett specifikt fenomen. Perspektivet innebär 

ett intresse för individens uppfattningar, tolkningar och reflektioner av ett fenomen där man vill 

närma sig ett annat eller någon annans perspektiv. Subjektets perspektiv betyder inte nödvändigtvis 

ett helt individuellt perspektiv utan andra människor är också en del av vår upplevelse i livsvärlden. 

Thomassen (2007) beskriver livsvärlden ”både som en horisont för gemensamma erfarenheter, 

uppfattningar och förståelsemönster”, men också som en förståelse för olika fenomen utifrån olika 

perspektiv. Genom erfarenheter av andras perspektiv kan våra egna perspektiv klargöras och 

kompletteras. Vi existerar i världen på olika sätt och upplever således även världen på olika sätt 

(Thomassen 2007, s.91-94). Utifrån det fenomenologiska perspektivet är jag intresserad av att förstå 

hur förskollärarna i min undersökning uppfattar och tolkar fenomenet dans. Genom att använda 

kvalitativa intervjuer i min undersökning kan jag ta del av förskollärarnas livsvärldar och tolka deras 

uppfattningar och erfarenheter av dans.  

 

Fenomenologin kräver en så förutsättningslös undersökning som möjligt, vilket innebär att jag som 

forskare behöver bortse från teorier, antaganden och förväntningar (Thomassen 2007, s.92). Detta 

kan vara svårt, vilket även hermeneutiker lyfter då de menar att det inte räcker att bara betrakta och 



18 

 

beskriva utan betraktandet måste ha en förståelsens struktur. Här använder hermeneutiker den 

hermeneutiska cirkelns struktur och de menar att det man betraktar också måste tolkas. 

Fenomenologi beskrivs ofta tillsammans med hermeneutiken och den hermeneutiska fenomenologin 

är en vidareutveckling av den existensfilosofiska fenomenologin (Bengtsson 1999, s.13-15).  

Hermeneutiken är ett område som specialiserat sig på tolkning och inom hermeneutiken menar man 

att mänsklig verklighet är av språklig natur, att det är genom språket vi kan skaffa kunskap om det 

mänskliga. Hermeneutikerna menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade språket. En hermeneutiker närmar 

sig det den vill undersöka utifrån sin egen förförståelse. Forskaren kan ställa sig själv som subjekt i 

relation till forskningsobjektet och sedan pendla mellan att inta objektets och subjektets synvinkel 

(Patel & Davidsson 2003, s.29). I min undersökning vill jag få syn på förskollärarnas erfarenheter av 

dans genom att tolka det material jag fått fram genom kvalitativa intervjuer. Genom att använda mig 

av en kombination av ett fenomenologiskt perspektiv och ett hermeneutiskt tillvägagångssätt i min 

analys menar jag att jag kan få svar på min forskningsfråga genom tolkningar och förståelser av 

förskollärarnas uppfattningar och talade erfarenheter kring dans. 

 

Maurice Merleau – Ponty, fransk filosof som verkade under mitten av 1900-talet, ansåg ur ett 

fenomenologiskt perspektiv att erfarandet genom kroppen är centralt för vårt varande i världen.  

Merleau – Ponty intresserade sig för sambandet mellan kunskap och kropp och menade att alla våra 

upplevelser i världen vilar på kroppens perception, alltså att vi med hela kroppen är uppmärksamma 

på vår närvaro i världen (Johansson 1999, s.155). Merleau-Ponty menar att perceptionen handlar om 

människans förnimmande och tolkande närvaro i världen, att kroppen är förutbestämd till att aktivt 

forma sig och ta plats i världen. Människans intention är att vara utåtriktad mot denna värld där 

kroppen är vårt generella medium för att ha en värld och mellan oss människor, genom kroppen, äger 

en omedelbar och meningsfull kommunikation rum (Løkken, 2006, s.28–29). Løkken (2006, s.39–

40) menar att det finns olika sätt att inhämta kunskap på och Løkken menar att perceptionens 

fenomenologi och estetiken hänger samman i bemärkelsen sinnesbaserad erfarenhet och kunskap. 

Løkken (2006) menar att perceptionens fenomenologi och estetiken visar att det finns flera sätt att 

lära på än de som endast bygger på det traditionella utvecklingspsykologiska perspektivet. Med 

Merleau – Pontys fenomenologiska perspektiv på hur vi inhämtar kunskap går kommunikationen 

mellan människor lika mycket genom andra som genom en själv. Det innebär att andras avsikter går 

genom min kropp och mina avsikter går genom andras, erfarenheter överförs mellan kropparna och 

gör att vi förstår varandra. Det är denna överföring av avsikter till andra som gör perceptionen möjlig 
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(Løkken 2006, s.30). I denna perception uppstår ett subjektskapande och Moerman (2014b, s.14–16) 

menar att i estetiken, i dansen, uppstår ett samspel. I samspelet blir dansen ett ställe där jag får vara 

jag, det finns inga rätt eller fel och det skapas intersubjektivitet där vi får syn på varandras olikheter. 

Moerman (2014b, s.14–16) menar att vi lär i samspel med varandra och interaktionen och 

kommunikationen som sker i dansen är avgörande för lärandet. 

 

5.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Enligt Säljö (2014, .9) bör mänskligt lärande förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt 

perspektiv. Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskildes 

tänkande och handlande. Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär en fråga 

om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur 

och omgivning. Dessa kunskaper och färdigheter har inte sitt ursprung i vår hjärna som en biologisk 

företeelse utan de har istället med innebörd och mening att göra och innebörd och mening är 

kommunikativa, inte biologiska företeelser (Säljö 2014, s.21). Förskolans läroplan (Skolverket 2016 

b, s.4-7) lyfter samspelet mellan vuxna och barn samt barn sinsemellan som något grundläggande för 

lärande. Jag anser att dans är ett verktyg för kommunikation där grupper av människor möts i 

samspel och kunskaper och färdigheter byggs upp genom interaktion med andra människor. Jag 

menar att dans är en aktivitet där barn och vuxna möts och lär av varandra. I min undersökning är jag 

intresserad av att få syn på vilken kunskap förskollärare har kring dansens betydelse för 

förskolebarns lärande och därför har jag valt att använda ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar också om hur vi människor tillägnar oss och formas 

av deltagande i kulturella aktiviteter. En viktig utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande är att man intresserar sig för hur människor och grupper av människor tillägnar sig och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Dessa resurser är såväl språkliga, intellektuella som fysiska 

och är något vi har tillgång till och som vi använder när vi agerar i och förstår vår omvärld. 

Samspelet och kommunikationen mellan individer är centralt för ett sociokulturellt perspektiv och 

genom kommunikationen produceras och överförs resurser vidare och med hjälp av dessa resurser, 

som kan vara dans, försöker vi förstå och utforska världen (Säljö 2014, s.18 - 22). 

 

Säljö (2014, s.18–22) lyfter fram den språkliga kommunikationen som betydelse för lärande och jag 

tolkar dansens språk som både ett talat språk och ett rörelsespråk. Dans i förskolan sker ofta i grupp 

genom ett samspel mellan människor och detta kan bidra till utveckling och lärande där dansen blir 
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ett sätt att interagera och kommunicera. Jag anser att interaktion och kommunikation inte bara är ett 

talat språk utan även kan vara kroppsspråket, vilket är extra tydligt när det handlar om små barn som 

ännu inte helt utvecklat det verbala språket. Jag menar att dansen kan bli en resurs för att utveckla 

barns samspel och kommunikationsförmåga, men dansen blir även ett uttryckssätt för både vuxna 

och barn och genom dansen kan vi förmedla erfarenheter, känslor och tankar genom kroppen. 

 

6 Metod 
I detta metodavsnitt redogör jag för hur min intervjuundersökning har gått till. Jag presenterar 

datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av material samt de forskningsetiska aspekter som 

gäller vid en vetenskaplig undersökning.  

 

Inom vetenskapen vill man på ett systematiskt sätt finna svar på sin fråga, en del av denna systematik 

är de metoder eller de sätt vi väljer att använda för att söka kunskap och förståelse. Det finns många 

olika sätt att samla in information och vad jag väljer att använda beror på vilken metod som verkar 

ge det bästa svaret på min forskningsfråga. Oavsett vilken metod jag väljer att använda mig av så ska 

de vetenskapliga teorierna jämföras och prövas genom min metod mot den verklighet jag studerar. 

Metoden är ett sätt för att skapa en förbindelse mellan teori och det område jag undersöker 

(Thomassen 2007, s. 67 - 68). 

6.1 Datainsamling 
För att samla in data kring mina frågeställningar har jag i min undersökning använt mig av 

kvalitativa intervjuer som metod för att få syn på förskollärares erfarenheter och kunskap kring dans 

och dans som verktyg för lärande. Vid kvalitativa intervjuer fokuserar man på tolkande analyser, där 

det handlar om att tolka och förstå t.ex. upplevelser människor har och även att få syn på mönster i 

de intervjuades svar (Patel & Davidsson 2003, s. 13–14). I mina kvalitativa intervjuer har jag använt 

mig av en låg grad av strukturering, vilket betyder att frågorna som ställts ger utrymme för den 

intervjuade att svara med egna ord. Syftet med att använda en låg grad av strukturering är att få syn 

på och urskilja erfarenheter eller uppfattningar som förskollärare har kring dans i förskolan. Eftersom 

att det är förskollärarnas erfarenheter av dans i förskolan, kan jag inte i förväg formulera 

svarsalternativ eller ”rätta” svar utan jag vill ge förskollärarna möjlighet att fritt svara på frågorna 

och på så vis få ett djupare och bättre material att arbeta med för att få en förståelse kring vilken 

kunskap förskollärare har kring dans i förskolan (Patel & Davidsson 2003, s. 81–82).  
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6.2 Urval 
I min intervjuundersökning ingick fyra förskollärare från fyra utvalda förskolor i en mellanstor 

kommun. Förskollärarna i undersökningen har arbetat i förskola från 2 år upp till över 20 år. 

Förskolorna valdes med tanke på olika sociala och kulturella bakgrunder för att få syn på om det 

fanns några skillnader dem emellan. I resultatdelen har jag valt att benämna intervjupersonerna med 

F (förskollärare) följt av siffrorna 1–4, t.ex. F1, F2 osv. för att hålla informanterna anonyma.  

Förskolorna där intervjuerna genomfördes ligger i olika delar av kommunen. En av förskolorna 

ligger på landsbygden ca 1,5 mil utanför centrum. Förskolan är relativt nybyggd och har tre 

avdelningar. Alla barnen på förskolan har svenska som modersmål och bor i villa i närheten av 

förskolan. Den andra förskolan ligger i ett medelklassområde några kilometer utanför centrum och de 

flesta barnen bor i villaområdet i närheten av förskolan. På förskolan går några få barn med annat 

modersmål än svenska men fler familjer är på väg att flytta in. Den tredje förskolan ligger i ett 

nybyggt villaområde bara någon kilometer utanför centrum. På förskolan går några barn med annat 

modersmål än svenska. Den fjärde förskolan ligger 3 km utanför centrum och ungefär en tredjedel av 

barnen på förskolan har ett annat modersmål än svenska. 

6.3 Genomförande  

Jag kontaktade förskolechefen på respektive förskola för att höra om det fanns någon förskollärare 

som kunde medverka i min undersökning. Det var svårt att få tag på förskollärare som ville delta i 

min undersökning men jag fick till slut ihop fyra förskollärare. Jag kontaktade de som anmält 

intresse för att delta in min undersökning för att komma överens om tid för intervju och jag mejlade 

ut ett informationsbrev om undersökningens syfte, att medverkan var frivillig och information om att 

materialet enbart kommer att användas i denna undersökning. Jag mejlade även frågorna i förväg för 

att det blev en trygghet för förskollärarna att veta vad det skulle handla om och de kunde förbereda 

sig i förväg. Under intervjuerna använde jag mig av ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och 

lyssna flera gånger samt för att vara säker på att få med så mycket som möjligt av samtalet. 

Ljudinspelningen underlättade arbetet med transkriberingen och kompletterades med anteckningar.  

 

6.4 Hermeneutisk ansats för bearbetning av material 
Mänsklig verksamhet kräver speciella tillvägagångssätt, metoder och begrepp för att utforskas 

vetenskapligt. Ett vetenskapligt tillvägagångssätt är hermeneutiken som handlar om tolkning och 

förståelse, där utgångspunkten är språket och forskarrollen är öppen och engagerad.  

Förförståelsen spelar en stor roll i hermeneutisk tolkning och om jag har en nyfiken hållning inför det 
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empiriska materialet med min egen förförståelse medvetandegjord, ökar mina möjligheter att se 

vad materialet erbjuder (Patel & Davidsson 2003, s. 28–29). 

I min undersökning vill jag få en förståelse för pedagogers erfarenheter av dans i förskolan, samt hur 

pedagogerna ser på dans i relation till utveckling och lärande och har därför valt att använda en 

hermeneutisk ansats tillsammans med mina teoretiska perspektiv för att tolka min empiri. Genom att 

använda mig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt i min analys kan jag tolka och försöka förstå 

förskollärares kunskap kring dans i förskolan genom att närma mig dem utifrån min egen 

förförståelse. Mitt intresse för och kunskap kring hur dans kan användas som metod för lärande kan 

vara svårt att bortse från. Ur ett hermeneutiskt perspektiv är min kunskap, känslor, tankar och 

förförståelse inget hinder utan en tillgång för att försöka förstå helheten av de svar jag får på 

intervjuerna för att sedan fördjupa mig i olika delar av texten och skaffa mig förståelse av dem. 

Syftet med min undersökning är inte att generalisera resultatet eller klargöra hur någonting är utan 

istället beskriva uppfattningarna hos förskollärarna. Hermeneutikerna menar att det inte handlar om 

att finna en sann tolkning, eller mening, utan att flera olika tolkningar kan vara berättigade (Patel & 

Davidsson 2003, s. 29–30). I min undersökning har jag undersökt specifika delar av förskollärarnas 

arbete med dans, men också sökt efter en större helhetsbild av vad dans i förskolan kan innebära. Ett 

viktigt begrepp inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska processen”, den 

hermeneutiska processen kan ses som en cirkulär process, eller spiral, där delarna bildar en helhet 

som i sin tur förklarar delarna, som i sin tur påverkar helheten återigen. Med ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt kan jag med hjälp av mina intervjuer, förstå dem genom en process som tar sin 

utgångspunkt i uppfattningen om texten som helhet. Utifrån denna uppfattning tolkas sedan de 

enskilda delarna och utifrån den tolkningen relateras delarna återigen till helheten och så vidare. Den 

hermeneutiska cirkeln möjliggör för en djupare förståelse. I förhållande till de teoretiska 

utgångspunkter jag valt att använda mig av, vilka är ett fenomenologiskt perspektiv, en hermeneutisk 

fenomenologi och ett sociokulturellt perspektiv på lärande, kan jag bygga en helhetsbild kring 

pedagogernas erfarenheter och kunskap kring dans genom att tolka deras uppfattningar utifrån deras 

livsvärld. I min tolkning försöker jag skapa en förståelse för förskollärarnas talade erfarenheter av 

dans genom de kvalitativa intervjuerna (Patel & Davidsson 2003, s.30). 

 

6.5 Bearbetning av material 
Efter att jag genomfört mina intervjuer transkriberade jag dem och skrev ut materialet för att sedan 

börja bearbetningen av materialet. Till att börja med läste jag hela intervjuerna för att skapa en helhet 
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av materialet jag fått in.  Sedan läste jag intervjuerna flera gånger var för sig och plockade ut ord 

eller begrepp som jag ansåg var intressanta för att svara på frågeställningarna i min undersökning. 

Jag jämförde sedan de ord eller begrepp jag fått fram utifrån respektive intervju med varandra och 

hittade på så vis gemensamma mönster i förskollärarnas svar men också skillnader som jag ansåg 

vara relevanta för min undersökning. Dessa gemensamma mönster och skillnader bildade sedan 

återigen en helhet av materialet. Inom hermeneutiken ställer man delarna i relation till helheten för 

att få en så djup och fullkomlig förståelse som möjligt för forskningsobjektet (Patel& Davidson 

2003, s.30). Utifrån mina tolkningar av delarna av varje intervju, som jag sedan ansåg bildade en 

helhet, har jag plockat ut olika teman som ligger till grund för de resultat jag presenterar i min 

undersökning. Temana har jag formulerat utifrån syftet och frågeställningarna i min undersökning 

och de presenteras under olika rubriker i min resultat – och analysdel. Rubrikerna är, Förskollärarnas 

erfarenheter av dans, Förskollärarnas kunskap kring dans i förskolan och Förskollärarnas kunskap 

kring dans som verktyg för lärande. Därefter har jag analyserat och diskuterat mina resultat med 

hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning.  

6.6 Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt för validiteten att jag är medveten om att de val jag gör i hanteringen av de data jag får 

in påverkar analysen. Med validitet menas att man belyser det som man tänkt från början och att det 

ger svar på syftet och frågeställningarna i undersökningen. I hanteringen av intervjuer, i 

transkriberingsprocessen, sker en mer eller mindre påverkan på materialet. Men det är inte bara i 

själva datainsamlingen som detta gäller utan genom hela forskningsprocessen. Det är viktigt att jag 

noga beskriver min process så att de som tar del av resultaten i min undersökning kan skapa sig en 

egen uppfattning om de val jag har gjort vilket också innebär validitet i detta sammanhang (Patel & 

Davidsson 2003, s.105–109). Jag menar att de metoder och sätt jag valt att gå tillväga på har hjälpt 

mig att få svar på mina frågor och på så vis menar jag att validiteten kan anses vara god. 
 

En god reliabilitet innebär att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson 2003, 

s.105–106). Jag har använt mig av ljudinspelning och transkribering av mina intervjuer. På så sätt har 

jag kunnat gå igenom mitt material flera gånger för att vara säker på att jag uppfattat svaren korrekt 

för att sedan göra min tolkning av dem. Jag kunde ha fått en högre reliabilitet om jag intervjuat fler 

förskollärare och fått ett bredare material att arbeta med men tiden för undersökningen har påverkat 

antalet förskollärare jag intervjuat.  
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6.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) menar att en mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur 

personer som medverkar i forskning får behandlas. Vetenskapsrådet har formulerat fyra övergripande 

etikregler som gäller humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudreglerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att 

jag ska informera de som berörs av min forskning om den aktuella forskningsfrågan och de uppgifter 

som jag samlar in får endast användas för forskningsändamål. De medverkande har själva rätt att 

bestämma över sin medverkan. Uppgifter om alla i min undersökning ska förvaras på ett sådant sätt 

att ingen annan än jag kan ta del av dem och det är även viktigt att jag behandlar personuppgifter 

med anonymitet, det kan till exempel vara att plocka bort eller helt utesluta namn på personerna i 

min undersökning. Deltagarna i min undersökning är anonymiserade, vilket tydligt framgår i min 

undersökning och orten där undersökningen genomförts framkommer inte i uppsatsen. Innan jag 

genomfört mina intervjuer har jag mejlat information om min undersökning samt intervjufrågor till 

mina informanter. Där fick de information om undersökningens syfte, vad deras medverkan kan 

komma att innebära, att det är frivilligt och anonymt att medverka och att de har möjlighet att avsäga 

sig att delta när som helst under undersökningens gång. Dessutom har jag informerat om att det 

empiriska materialet inte kommer att användas till något annat syfte än undersökningen och att de 

berörda kommer att få ta del av resultatet. De medverkandes medgivanden har bekräftats muntligen 

och skriftligen. I det skriftliga överenskommandet har jag använt mig av informationsbrevet som 

Södertörns högskola har framställt. 

 

6.8 Metoddiskussion 

Följande avsnitt diskuterar den metod som använts i genomförandet av undersökningen. Jag har 

genomfört fyra kvalitativa intervjuer som jag anser har gett mig ett bra material att arbeta med som 

jag har kunnat analysera utifrån de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning jag använt mig 

av.  Med ett hermeneutiskt perspektiv är jag medveten om att min tolkning av svaren utifrån min 

egen förförståelse har betydelse för resultatet. Om jag hade intervjuat fler förskollärare hade jag fått 

ett bredare underlag men syftet med min undersökning var inte att generalisera ett resultat eller 

klargöra hur någonting är utan istället beskriva och försöka förstå uppfattningarna kring dans hos 

förskollärarna för att på så vis få en förståelse för dansens roll i verksamheten. De svar jag har fått 

har besvarat syftet och mina frågeställningar. Jag mejlade frågorna i förväg och det ser jag som en 

fördel då mina informanter kom väl förberedda till intervjuerna och det blev också en trygghet för 

förskollärarna att i förväg veta vad det skulle handla om. Jag valde medvetet förskolor med olika 
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sociala och kulturella bakgrunder då jag tänkte att jag skulle kunna få olika resultat utifrån detta. Jag 

trodde att jag skulle kunna få syn på att förskolor med en större andel barn med annat modersmål än 

svenska arbetade mer med dans som metod. Detta beror på att min förkunskap säger mig att dans är 

ett bra verktyg för att ge barn möjlighet att uttrycka sig även om man inte har det verbala språket och 

för att ge barn möjligheter att mötas på ett lustfyllt sätt. Det visade sig utifrån mina intervjuer att jag 

inte kunde se några sådana skillnader då en av förskolorna med minst mångkulturalitet jobbade mest 

med dans och den förskola som hade mest mångkulturalitet jobbade minst med dans. Däremot fick 

jag syn på att det fanns skillnader mellan förskollärarna kring hur man ser på dans och vilka 

erfarenheter de hade av dans beroende på deras kulturella bakgrund och det är något jag lyfter fram i 

mitt resultat. 

 

7 Resultat och analys 

I den här delen redogör jag för resultatet av det insamlade intervjumaterialet. Resultatet och analysen 

har strukturerats upp i tre olika avsnitt utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. De tre 

avsnitten är, Förskollärarnas erfarenheter av dans, Förskollärarnas kunskap kring dans i förskolan 

och Förskollärarnas kunskap om dans som verktyg för lärande. Teorier som jag använder mig av i 

min analys är ett fenomenologiskt perspektiv, en hermeneutisk fenomenologi och ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. 

 

7.1 Förskollärarnas erfarenheter av dans 

I den här delen av resultatet analyserar jag intervjumaterialet utifrån förskollärarnas uppfattning av 

begreppet dans samt de erfarenheter förskollärarna har av dans i förskolan. 

 

Glädje är det ord som alla fyra förskollärare i min undersökning associerar till dans och det är ett ord 

som upprepas vid ett flertal tillfällen under intervjuerna.  

 

Dans betyder allt i vår kultur (F4). 

När jag hör musik har jag svårt att stå still. Jag blir glad av att dansa, å jag känner mig fri (F 2). 

 

Samtliga förskollärare lyfter under intervjuerna glädjen med dans. Dans har sedan länge varit en 

källa till glädje och forskning visar att dans påverkar oss såväl kognitivt som fysiskt och emotionellt 

vilket innebär at det finns en fysiologisk förklaring till att de flesta människor känner glädje av att 
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dansa (Friskvårdsmagasinet 2014). 

 

En av förskollärarna uttrycker att hens glädje och entusiasm smittar av sig både på barn och kollegor 

och att alla estetiska uttryck bidrar till lärande på ett lustfyllt sätt. Flera av förskollärarna uttrycker att 

barn ska erbjudas dans och rörelse i förskolan för att må bra och för att det är glädjefullt.  

 

Genom glädje och engagemang kan jag ge barnen en mening med dansandet och använda dans 

för att förmedla något. Det är vårt ansvar som pedagoger att göra dansen till något positivt, 

glädjefullt och meningsfullt (F2).  

 

Även om alla förskollärarna uppfattar dans som något som ger glädje så menar F1 och F2 att dans 

också kan uppfattas som något läskigt och utlämnande och att det krävs mod för att uttrycka sig med 

kroppen. 

 

Dans är roligt, men kan också vara lite läskigt och utlämnande, man blottar sig själv på något 

sätt. Jag kan tänka att det kan vara läskigt för vissa barn (F1).   

 

Bara det här att våga visa sig själv, ta plats, rör sig med sin kropp, det är modigt att våga 

uttrycka sig med sin kropp tänker jag, jämfört med att bara prata med munnen (F2). 

 

Resultatet visar utifrån ett fenomenologiskt perspektiv att förskollärarna i undersökningen upplever 

dans på olika sätt beroende på deras olika livsvärldar. Det centrala i det fenomenologiska 

perspektivet är hur individen uppfattar ett specifikt fenomen. Thomassen (2007) beskriver 

livsvärlden ”både som en horisont för gemensamma erfarenheter, uppfattningar och 

förståelsemönster”, men också som en förståelse för olika fenomen utifrån olika perspektiv. F1 

menar att även om dans uppfattas som något roligt kan det samtidigt uppfattas som något obehagligt 

när man visar en del av sig själv i dansen. Även F2 lyfter att det krävs mod för att våga uttrycka sig 

med sin kropp. F1 och F2 sätter sig in i och försöker förstå barnens perspektiv och det ger en 

förståelse för hur dans som fenomen kan uppfattas olika beroende på vilka erfarenheter vi har. 

 

Det som återkom när förskollärarna pratade om dans är att alla former av rörelse till musik där 

barnen får möjlighet att uttrycka sig med hjälp av olika typer av musik är dans.  
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Dansen i förskolan ger barnen möjlighet att använda kroppen som uttryckssätt, dansen kommer 

inifrån och musiken lockar fram känslorna (F2). 
 

Resultatet visar att förskollärarna är överens om att rörelser till musik är dans men det som skiljer sig 

mellan förskollärarna är hur man ser på vad dans kan vara. Två av förskollärarna pratar om 

erfarenheter av ringdans, långdans och disco, medan F 3 berättar att dans ofta är spontana tillfällen 

där olika uttryckssätt kombineras, t.ex. drama och dans.  F 3 berättar med stor entusiasm om ett 

sådant tillfälle: 

 

Jag har haft interaktiv dockteater med balett. Där barnen är med dockorna och dansar balett, det 

är på yngre sidan och min avdelning på äldre. Det var roligt! För jag hittade bara på en fin saga 

till dem, då är det dockan som frågar, jag vill också lära mig att dansa balett, jag kan inte. Då 

säger barnen men vi kan visa dig och så visar barnen hur man ska dansa balett. 1–3 år var 

barnen (F 3). 

 

Resultatet visar att förskollärarna har olika erfarenheter av vad dans kan vara. Hur man upplever 

dans och hur man använder sig av dans i förskolan kan bero på vad man har för erfarenheter av dans 

från sin egen barndom och hur man ser på dans utifrån sin egen livsvärld. Flera av förskollärarna 

berättar att de under sin skoltid använde sig mycket av ringlekar och långdans och att de fick lära sig 

traditionella danser som vals, polka och jenka på idrottslektionerna. Utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv, där jag tolkar det som förskollärarna berättar, visar resultatet att förskollärarnas 

erfarenheter av dans från sin barndom påverkar hur de ser på dans och hur de använder sig av dans i 

sin verksamhet.  

 

7.2 Förskollärares kunskap kring dans i förskolan  

I den här delen analyserar jag resultatet utifrån den kunskap som förskollärarna har kring dans i 

förskolan och även vilken kunskap de har kring målen i läroplanen kopplat till dans. 

 

Alla förskollärarna i undersökningen uttrycker en glädje för dans men menar att glädjen för dans kan 

ha olika betydelse beroende på vad man har för erfarenhet och kulturell bakgrund. Tre av 

förskollärarna ger uttryck för att glädjen för dans och hur man använder kroppen skiljer sig åt mellan 

olika kulturer. 



28 

 

Vi är öppna och använder kroppen för att uttrycka oss, ni är mer försiktiga och använder inte 

kroppen på samma sätt. Vi dansar jämnt, det är mycket rytm i vår musik, du måste lyssna och 

hitta rytmen. Dans betyder allt i vår kultur (F4). 
 

Alla har en koppling till musik och dans och kanske andra kulturer har större öppenhet, för det 

känner jag om man tänker sig en typisk svensk som kanske är mer försiktig (F2). 

 

Att jag tycker om att dansa beror nog på att i mitt hemland, det är ju dans, dans finns överallt 

(F3). 

 

Resultatet visar att både F2:s och F4:s perspektiv inte är ett helt individuellt perspektiv utan andra 

människor, från andra kulturer, är en del av deras upplevelser av dans. Genom att dela erfarenheter 

av andras perspektiv kan F2:s och F4:s egna perspektiv klargöras och kompletteras med nya 

erfarenheter. Resultatet visar att vi existerar i och upplever världen på olika sätt (Thomassen 2007). 

Det framkommer även i intervjuerna att förskollärarna ser en skillnad kring hur barn visar intresse 

för dans och hur de rör sig till musik på olika sätt beroende på vilken kulturell bakgrund barnen har.  

Förskollärarna nämner att barnen har olika erfarenheter av att dansa och röra sig och utifrån det lyfter 

förskollärarna att det är viktigt att de som pedagoger är lyhörda för barnens intressen. De menar att 

det är viktigt att de tar tillvara på barnens hemkultur då dans och rytm följer dig hemifrån. De menar 

även att det är viktigt att de samarbetar och gör vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten. 

 

Vi vill försöka få in olika musikstilar så vi gjorde en danslista eller musiklista där 

vårdnadshavarna fick skriva upp vad just deras barn tyckte om att dansa till för musik. Det blev 

väldigt mycket olika och barnen blev uppmärksammade att nu spelar vi min låt (F2). 

 

Jag använder musik som barnen är intresserade av, musik hemifrån som barnen känner igen, 

det blir en trygghet (F4). 

 

Enligt Säljö (2014, .9) bör mänskligt lärande förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt 

perspektiv. Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskildes 

tänkande och handlande. Resultatet visar att förskollärarna tar del av barnens hemkultur och utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv kan dansen bli en resurs för att utveckla barns samspel och 

kommunikationsförmåga, både mellan vuxna och barn och barn sinsemellan. Genom dansen, i ett 

samspel, förmedlar barnen och förskollärarna sina erfarenheter, känslor och tankar genom kroppen. 
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar också om hur vi människor tillägnar oss och formas 

av deltagande i kulturella aktiviteter. Samspelet och kommunikationen mellan individer är centralt 

för ett sociokulturellt perspektiv och genom kommunikationen produceras och överförs resurser 

vidare och med hjälp av dessa resurser, i detta fall dans, försöker vi förstå och utforska världen (Säljö 

2014, s.18 - 22). 

  

När vi under intervjuerna pratar om hur förskollärarna tolkar det som står i läroplanen kopplat till 

dans uttrycker flera av förskollärarna att de fick genomsöka läroplanen för att hitta något kring just 

dans. De upplever att det inte står direkt uttryckt som dans utan samlat som skapande. 

 

Ja, den, dansen står ju ihop med, ja, vad står den ihop med… De står ju ihop med musik, 

drama, samlat med varandra. Så det är precis som att man kan välja lite vilket man vill, ja, har 

man jobbat med musik, ja då har man fått med dans, men så är det ju inte alltid. Man måste 

fokusera rakt på dansen (F1). 

 

Man har det som skapande och gestaltande i leken, att man tänker att det kan vara dans, man 

tänker att dans är en uttrycksform, att man kommunicerar med olika uttryckssätt och att varje 

barn ges möjlighet att uttrycka sig. Att man ser att det finns olika språk, att alla uttrycker sig på 

olika sätt, några har lättare för det här än det här och att man får använda sig av flera (F2). 

 

Resultatet visar att förskollärarna har olika uppfattningar och kunskaper kring vad som står i 

läroplanen kopplat till dans och de tolkar även läroplanen på olika sätt. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv menar man att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att 

tolka det som kommer till uttryck i det talade språket. En hermeneutiker närmar sig det den vill 

undersöka utifrån sin egen förförståelse. Förskollärarnas förförståelse påverkar hur de tolkar och 

förstår det som står i läroplanen kopplat till dans och min förförståelse påverkar hur jag tolkar det 

som förskollärarna säger om dans i läroplanen. I min tolkning av det förskollärarna berättar om vad 

som står i läroplanen behöver jag ställa mig själv som subjekt i relation till forskningsobjektet och 

sedan pendla mellan att inta objektets och subjektets synvinkel för att försöka förstå förskollärarnas 

tolkning av läroplanen (Patel & Davidsson 2003, s.29 sig).   

 

F2 återkommer till läroplanen under intervjuns gång och menar att det finns mycket som går att 

koppla till dans i läroplanen om man tänker efter. Hen anser att det mesta i den är tolkningsbart och 

att det kanske är vårt jobba att lyfta fram det. 
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Mycket är ju tolkningsbart i läroplanen, och det kanske är vårt jobb att lyfta fram det, hur ska vi 

med små barn, att just det här med form eller läge och riktning, det känns som att med små barn 

så blir de ju kroppen och då känns det naturligt. Att man lär sig genom att använda sin kropp 

(F2). 

  

F2 poängterar är det förskollärarens jobb att lyfta fram dansen och föra diskussioner kring hur 

utveckling och lärande kan ske med dans som metod.  F2 menar att du som förskollärare har ett 

ansvar för att diskutera vilka pedagogiska metoder vi ska använda oss av för att ge barnen 

förutsättningar för lärande. F2 menar att när man är liten lär man sig genom att använda sin kropp.  

 

Alla fyra förskollärarna säger att dans inte är något som diskuteras i arbetslag eller på förskolan och 

det är pedagogernas uppfattningar och kunskaper inom de olika uttrycksformerna som påverkar vad 

som faktiskt erbjuds och också förskollärarnas uppfattningar av vad som står i läroplanen. Det visar 

sig att individer uppfattar läroplanen på olika sätt och ur ett fenomenologiskt perspektiv kan det 

förstås utifrån att vi har olika upplevelser av vår livsvärld beroende på de erfarenheter vi har med oss 

(Thomassen 2007). 

 

Förskollärarna nämner att något som skapar en förståelse för varandras olikheter kan vara att 

använda sig av olika typer av musik när man dansar. Det framkommer i intervjuerna att det behövs 

musik för att skapa dans och att det även är viktigt att använda sig av olika typer av musik för att ge 

barnen möjligheter att upptäcka olikheter. 

 

Du som pedagog måste vara duktig, vad man ska använda. Vi pedagoger måste observera och 

veta eller ta reda på vad barnen gillar (F4). 

 

Alla barn har rätt till det på nåt sätt, att alla ska få möta olika. Vad händer om vi sätter på lite 

klassisk musik? (F2).  

 

Resultatet visar att förskollärarna har en kunskap kring dans i förskolan då de menar att dans kan 

användas för att upptäcka olikheter. F4 visar en medvetenhet kring sin egen kunskap då hen menar 

att man som pedagog behöver vara lyhörd och använda sig av barnens tidigare erfarenheter och 

intressen. F2 menar att alla barn har rätt att möta olika typer av musik och hon visar en nyfikenhet 

kring vad som händer om barnen får möjlighet att möta olika musik. 
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Att ha ett tydligt syfte med varför förskollärarna använder dans är något som framkommer i 

intervjuerna. Anledningen till det är att de intervjuade känner att de måste förklara för sina kollegor 

varför de använder sig av dans. Förskollärarna beskriver att flera av kollegorna inte anser att dans är 

viktigt och de lyfter fram andra ämnen som viktigare. För att övertyga kollegorna om att dans är 

viktigt menar en av förskollärarna att vi måste göra dans till något lustfyllt. 

 

Vi måste göra det lustfyllt, attraktivt och spännande och väcka en nyfikenhet och lust till 

lärande, precis som vi gör med andra ämnen (F3). 

 

Resultatet visar att vilka erfarenheter förskollärare har av dans i förskolan handlar mycket om 

intresse då alla intervjuade nämner att pedagogers intresse och engagemang är avgörande för om 

dans förekommer eller inte och det är endast få pedagoger på varje förskola som använder sig av 

dans. Samtliga förskollärare anser att de själva använder dans eller rörelse på något sätt i 

verksamheten, men blir tveksamma till om det verkligen kan kallas för dans. Om man ser på 

resultatet ur ett fenomenologiskt perspektiv kan vi förstå detta genom att se att hur världen 

framträder, upplevs och erfars ur ett subjekts perspektiv beror på den upplevda livsvärlden. 

Fenomenologin är en beskrivande metod som inte förklarar hur något faktiskt är utan istället ger ett 

perspektiv kring hur individen i detta fall uppfattar dans. Resultatet visar att förskollärarna inte delar 

samma livsvärld och erfarenheter av dans som sina kollegor vilket gör att förskollärarna i 

undersökningen känner att de måste inspirera och förklara för sina kollegor varför de använder och 

vill använda sig av dans i sin verksamhet (Thomassen 2007, s.91-94).  

 

En anledning till varför endast få pedagoger på varje förskola använder sig av dans kan vara 

avsaknad av kunskap och fortbildning vilket också är något som lyfts i intervjuerna. Det 

framkommer att många är rädda för att göra fel och att inte ha tillräckligt med kunskap för att 

använda sig av dans. F 4 menar att kollegorna tycker att det är positivt och skönt att hen tar ansvar 

för dansaktiviteterna för då slipper dem och det blir lugnt för dem då F4 fångar många barn med sina 

aktiviteter.  

Barn dras till mig pga. musiken och dansen. De andra har svårt att acceptera att jag är duktig 

och de backar undan. Min chef lyfter att jag är duktig på dans men inte på ett bra sätt, jag 

saknar stöd från min chef. Hon har massa press, mycket som ska göras (F4). 
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Resultatet visar även att det är ett stort ansvar och ett krävande arbete att ensam driva arbetet med 

dans i sin verksamhet. Det visar också att det saknas stöd från förskolechefen. Även om man själv 

har ett brinnande engagemang och en entusiasm kan det vara svårt att få med sig sina kollegor i 

arbetet.  

 

Det är personalens intresse och engagemang som avgör om det blir något. Så är det ju, då blir 

det ju inte, det ska ju vara en likvärdig förskola. Det ska ju inte vara så att det bygger på att här 

finns det en som är jätteintresserad för att barnen ska få möta musik och dans. Men så är det ju 

(F2). 

 

F2 ställer sig själv frågan hur vi kan arbeta för att få en likvärdig förskola om det är pedagogers 

intresse som styr vad som erbjuds i verksamheten. På frågan om varför dans inte prioriteras lyfter 

samtliga intervjuade att det är mycket annat som anses viktigare. Ämnen som t.ex. språk, matematik 

och teknik är sådant som prioriterats i den lokala verksamhetsplanen. Det framkommer i intervjuerna 

att många i verksamheten inte anser att dans är något som kan vara ett verktyg för att uppfylla målen 

i de olika styrdokument som finns. Förskollärarna berättar att politikerna som styr målen i deras 

lokala verksamhetsplan fokuserar på andra ämnen. De lämnar över åt de som arbetar i förskolan att 

själva lyfta och ta in de estetiska uttryckssätten i verksamheten och även att söka 

kompetensutveckling kring det dem anser att de har behov kring. De teoretiska ämnena anses vara 

viktigare och fokus i den lokala verksamhetsplanen ligger just på de teoretiska ämnena. 

 

Det är ju så mycket som är viktigt samtidigt men har man fokus på en sak så tycker man ju det 

just då. Det mynnar ut i att det är personalens engagemang som är avgörande och att det kanske 

inte spelar så stor roll om det skulle satsas uppifrån för om det ändå bygger på om någon tar det 

vidare och jobbar med det. Och då kommer det in ifall du har ett eget intresse (F2). 

 

Detta resultat visar att förskollärarna och politikerna, som talar om vad det ska fokuseras på i 

verksamheten, existerar i och upplever livsvärlden på olika sätt. Utifrån deras olika erfarenheter och 

uppfattningar ser de på olika sätt vad som bör prioriteras i verksamheten. Ur ett fenomenologiskt 

perspektiv innebär det att förskollärarna och politikerna utifrån den upplevda livsvärlden skapar en 

förståelse för verkligheten genom sina olika perspektiv (Thomassen 2007). 

 

Något som flera av förskollärarna lyfter och som de menar är något som kan påverka vilket intresse 

och engagemang som finns för dans är högskoleutbildningens betydelse.  
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Det har ju jättestor betydelse om man har mött inspiration under utbildningen och därigenom 

fått en förståelse för hur viktigt dans är och hur mycket det kan ge möjlighet till (F2). 

 

En av förskollärarna berättar att dans och rörelse var ett ämne i sig under utbildningen, för de andra 

tre var dans en del av något annat ämne och något som inte fick så mycket plats under utbildningen. 

På en av utbildningarna var delar av de estetiska kurserna inte obligatoriska. Detta resultat visar att 

vilka erfarenheter och vilket intresse du har för dans är något som kan påverkas av hur du mött dans 

under din högskoleutbildning. De intervjuade har arbetat allt från några år upp emot över tjugo år 

inom förskola och det framgår att de estetiska ämnena haft olika fokus beroende på var och när de 

gjort sin utbildning och detta påverkar sedan vilken plats dans får i verksamheten. Resultatet visar 

även att man kan se på utbildning och lärande ur olika perspektiv och enligt Säljö (2014, .9) bör 

mänskligt lärande förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. Säljö menar att våra 

kunskaper och färdigheter inte har sitt ursprung i vår hjärna som en biologisk företeelse. De har 

istället med innebörd och mening att göra och innebörd och mening är kommunikativa företeelser. 

Det förskollärarna berättar visar att dans inte prioriterats lika på de utbildningar förskollärarna i min 

undersökning har gått, då dans inte är eller var ett obligatoriskt ämne på alla utbildningarna. Min 

tolkning av detta är att den mening och innebörd dans kan ha skiljer sig åt beroende på hur man ser 

på lärande (Säljö 2014, s.21).  

 

Alla fyra förskollärarna är överens om att de behöver bli bättre på att sätta ord på det de dem gör och 

att lyfta fram och synliggöra de estetiska ämnena. De är också överens om att de i förskolan har 

massor att göra, det är många mål som ska uppfyllas och det är lätt att de estetiska ämnena hamnar i 

kläm. Förskollärarna lyfter att de kan bli bättre på att synliggöra dansen mer i det systematiska 

kvalitetsarbetet och på så vis lyfta fram dansens fördelar för barns utveckling och lärande för både 

kollegor, chefer och andra inom kommunen. 

 

Dans är bra för att lära känna kroppen, genom dansen börjar barn att tänka, med hjärnan och 

med kroppen och med musklerna. Jag vill bli bättre på att synliggöra mer vad dansen gör för 

lärandet (F4). 

Dansen behöver lyftas mer, för då tror jag att det skulle användas ännu mer, om man tänker 

efter också, vad det kan ge. Vi får ju aldrig några mål uppifrån, från kommunen att vi ska rikta 

in oss på estetik. Vi som jobbar här, jag inser vikten av att lyfta det och själv söka 

kompentensutveckling som handlar om dans, så är det ju (F1). 
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Förskollärarna visar under intervjuerna en vilja att synliggöra sitt arbete mer. Det kan handla om att 

dela med sig av sitt perspektiv kring hur man uppfattar och använder sig av dans. På så sätt kan 

förskollärarna ge andra människor möjlighet att ta del av deras erfarenheter av dans. Detta kan göra 

att deras egna perspektiv kan klargöras och kompletteras med andras upplevelser och erfarenheter av 

dans (Thomassen 2007). Detsamma gäller det som F3 lyfter om att varje enskild pedagog inte 

behöver ha kunskap inom alla uttrycksformer utan att de som arbetar i förskolan behöver bli bättre på 

att dela med sig av de olika kompentenser som finns och på så vis försöka tillgodose barnens behov 

och rätt till möjligheter att möta olika sätt att uttrycka sig på.  

 

7.3 Förskollärarnas kunskap kring dans som verktyg för lärande 

I denna del analyserar jag resultatet utifrån den kunskap förskollärarna har kring dans som verktyg 

för lärande. 

 

Samtliga intervjuade uttrycker att de tycker att det är ett problem att de olika uttrycksformerna inte är 

lika prioriterade som andra mål i läroplanen. Det framkommer mot slutet av intervjuerna att dans är 

något som förskollärarna i undersökningen vill arbeta mer med och att de har blivit inspirerade av 

mitt besök. Under våra samtal blir det tydligt för de intervjuade att dans kan användas som metod för 

lärande och att de arbetar mer med dans än vad de först trodde att de gjorde. En av förskollärarna 

uttrycker att hen använder dans som metod för att lära språk, matematik, socialt sampel, 

konflikthantering, motorik, koordination och kroppsuppfattning. 

 

Dansen stimulerar, barnen får lära känna sin kropp. De utvecklas på alla möjliga sätt, språket, 

balansen, motoriken, koordinationen. Jag använder dans och musik för att förhindra konflikter 

genom att skapa relationer (F4). 

 
Två av förskollärarna pratar inte om dansen som ett eget uttryck utan tänker mest på dans som ett 

verktyg för att lära andra ämnen. Detta utgör en skillnad kring hur förskollärarna ser på dans. Två av 

förskollärarna lyfter att dans är viktigt som ett eget uttryck i sig när de nämner att dansen i sig 

stimulerar hälsa, lärande, att lära känna sin kropp, det ger glädje, kulturutbyte och en förståelse och 

känsla för rytm. F1 och F3 menar att för att det ska bli tydligt vad de vill att barnen ska lära sig i sina 

dansaktiviteter är det viktigt att ha ett syfte. Det menar dem har att göra med att det agerande och hur 

de skapar förutsättningar spelar en stor roll för vad barnen lär sig.  
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Jag tänker att det är viktigt att vi berättar varför vi gör det vi gör. Att man berättar något om 

dansen, då blir barnen intresserade. Jag brukar berätta lite fakta om olika danser genom att göra 

lite finare berättelser, som sagor, det fångar barnen (F3). 

 

Hur en liten grej kan bygga vidare, vilket syfte det kan finnas i dansen, det är saker som har 

väckts hos mig som jag inte har tänkt på tidigare. Det var under en utbildning, vi fick dansa 

med sjalar, vi höll i en sjal och att det sedan har betydelse för att lära sig att skriva med penna, 

den delen, det var nytt för mig (F1). 

 

Resultatet visar att det finns en skillnad kring hur förskollärarna ser på dans som metod för lärande 

och att syftet du har och hur du agerar och skapar förutsägningar påverkar vad barnen lär sig genom 

dans. Vilket syfte förskollärarna har och hur de skapar förutsättningar för vad barnen lär sig beror på 

vilken uppfattning och erfarenhet de själva har kring dans som metod för lärande. F1 berättar att hen 

under en utbildning mötte fenomenet dans ur ett nytt perspektiv då det väcktes en ny syn på hur dans 

kan användas som metod för lärande.  

 

Förskollärarna visar under intervjuerna sin kunskap kring dansens betydelse för lärande och de 

nämner att barnen utvecklar samspel, motorik, koordination, kroppsuppfattning, rumsuppfattning, 

lyssna och att ta instruktioner. En av förskollärarna uttrycker att: 

 

Allt barnen ska lära sig kan de göra med kroppen. 

Barn betyder rörelse, man ser en lycka hos barnen när de får röra på sig och dansa. Genom 

dansen börjar barn att tänka, med hjärnan och med kroppen.  
Barn är rörelse (F 4). 

 

F4 uttrycker att barnen använder sina kroppar för att kommunicera med omvärlden och för att lära 

och utvecklas. F4 menar att barn är rörelse vilket kan jämföras med Merleau-Pontys 

fenomenologiska perspektiv som handlar om att vi upplever världen med vår kropp. Merleau-Ponty 

menar att alla våra upplevelser i världen vilar på kroppens perception, alltså att vi med hela kroppen 

är uppmärksamma på vår närvaro i världen. Resultatet visar att barnen använder sina kroppar för att 

förnimma och tolka sin närvaro i världen (Løkken, 2006, s.28–29). Løkken (2006, s.28–29) menar att 

vi genom kroppen får syn på oss själva i världen i mötet med varandra och F4 beskriver att det i 
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dansen sker på ett positivt sätt.  

 

Två av förskollärarna ser resultat i utvecklingen hos barn med särskilda behov där dans använts som 

metod. Barn som inte kunnat uttrycka sig verbalt har blivit missförstådda av andra pedagoger och 

barn i förskolan men när barnet fick använda dans som uttryckssätt fick de syn på något helt annat 

hos barnet. Barnet blev sedd genom dansen och hamnade i fokus på ett positivt sätt istället för att ta 

plats genom att vara fysisk mot sina kamrater. 

 

Jag har upptäckt att barn med speciella behov fångas av dans. Ett barn klöser andra barn, är arg 

och vet inte hur det ska söka kontakt. Ingen vill leka med barnet och barnet är ensamt. Barnet 

sökte kontakt med mig och ville höra en speciell låt. Barnet började dansa och fick positiv 

uppmärksamhet och blev sedd genom dansen, dansen blev ett uttryckssätt för barnet. Titta på 

mig, jag kan! Det gjorde mig jättelycklig! (F4). 

 

Även ett barn med grovmotoriska svårigheter kunde utföra motoriska rörelser genom musik och dans 

som det inte annars klarade av. 

 

Jag har jobbat med barn med särskilda behov och där vet jag ju att det var mer fokus på 

estetiken, hos dem barnen, för det förstod man ju för att ta in och lära. Att man lär på olika sätt, 

för där fanns det ju mera. Jag hade ett barn som tränade på att krypa, på en låg bänk, jag 

stöttade och stöttade men det gick inte. Sen hade vi en rörelselek där man ställer sig på en lång 

rad en efter en och så ska man krypa genom alla. Vi hade musik på, och då, när musiken och 

leken fanns där då kröp barnet genom en lång rad. Då var det inga problem, där ser man vad det 

påverkar, vilken situation, vilken miljö man är i. Det är jättehäftigt (F1). 

 

Det här resultatet visar tydligt att dans kan spela en viktig roll i utvecklingen av barns sociala 

kompetenser och vara en hjälp för barn med särskilda behov. Merleau – Ponty (Johansson 1999, 

s.155) intresserade sig för sambandet mellan kunskap och kropp och Merleau – Ponty menar att vi 

med hela kroppen är uppmärksamma på vår närvaro i världen. Merleau – Ponty menar att 

perceptionen handlar om människans förnimmande och tolkande närvaro i världen och att kroppen är 

förutbestämd till att aktivt forma sig och ta plats i världen (Løkken, 2006, s.28–29). Løkken (2006, 

s.39–40) menar att det finns olika sätt att inhämta kunskap på och Løkken menar att perceptionens 

fenomenologi och estetiken hänger samman i bemärkelsen sinnesbaserad erfarenhet och kunskap. 

Løkken menar att perceptionens fenomenologi och estetiken visar att det finns flera sätt att lära på än 
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de som endast bygger på det traditionella utvecklingspsykologiska perspektivet (Løkken 2006, s.30). 

Resultatet visar här att estetiken, i detta fall musik och rörelse, kan hjälpa barn att utveckla både sina 

sociala kompetenser och motoriska färdigheter. 

 

Tre av förskollärarna lyfter dans som metod för att mötas över gränserna. Jag tolkar det som att de 

med det menar att barnen oavsett bakgrund, språk eller kultur kan mötas i dansen. Förskollärarna 

säger att i dansen kan barnen lära sig om varandra och vi vuxna kan lära oss av barnen. Det utvecklas 

en förståelse och en respekt, både mellan barnen och mellan barn och pedagog. Förskollärarna 

uttrycker också att musiken som används blir ett sätt att möta nya och andra kulturer, barnen får en 

förståelse för varandras likheter och olikheter och en kunskap och en respekt för varandra skapas. 

 

Dans tar bort alla gränser, språket spelar ingen roll (F4). 

 

Resultatet visar att dans kan vara ett verktyg för kommunikation där grupper av människor möts i 

samspel och kunskaper och färdigheter byggs upp genom en interaktion mellan människor. Säljö 

(2014) lyfter fram den språkliga kommunikationen som betydelse för lärande och jag tolkar dansens 

språk som både ett talat språk och ett rörelsespråk. Förskollärarna uttrycker att barnen lär av 

varandra, men även att de som pedagoger lär sig av barnen. Dansen bidrar till utveckling och lärande 

om varandra och den inbjuder till interaktion och kommunikation (Säljö 2014). Jag tolkar det som att 

dansen blir ett uttryckssätt för både vuxna och barn där de kan förmedla erfarenheter, känslor och 

tankar genom kroppen. Utifrån det förskollärarna berättar när de talar om att dansen skapar 

förutsättningar för att förstå varandras olikheter får barnen även möjlighet att möta andras livsvärldar 

och på så vis också möjlighet att öka medvetenheten om sin egen kultur.  

 Genom dansen vågar barnen utvecklas som subjekt, de växer (F4). 

F4 uttrycker att barnen utvecklas som subjekt i dansen. Det är också något Moerman (2014b, s.14-

16) lyfter när han beskriver att dansen blir en plats för subjektskapande, där jag får vara jag, det finns 

inga rätt eller fel och interaktionen och kommunikation som sker i dansen är avgörande för lärandet. 

Så som jag tolkar det F4 menar när hen uttrycker att barnen utvecklas som subjekt, jämför jag med 

Moermans (2014b) tankar att det i dansen skapas en intersubjektivitet där barnen får syn på 

varandras olikheter och att de lär i samspel med varandra. Förskollärarna berättar också att barnen 

blir modiga genom dansen, de vågar visa sig själva och uttrycker sig med sin kropp. De tittar på 

varandra och lär av varandra. 
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Barnen tittar mycket på varandra och härmar varandra, det tittar på oss vuxna och ser om vi gör 

likadant (F2). 

 

Säljö (2014, .9) menar att kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av 

den enskildes tänkande och handlande. De förskollärarna beskriver att de ser hos barnen i dansen 

visar att samspelet mellan barnen stimulerar lärandet och att vi kan se på dans ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar mycket om hur vi människor tillägnar 

oss och formas av deltagande i kulturella aktiviteter. Gruppen är viktig för lärandet och dansen blir 

en resurs för att agera i och förstå vår omvärld. Just det som förskollärarna beskriver att de får syn på 

i dansen är det som är centralt i ett sociokulturellt perspektiv där samspelet och kommunikationen 

mellan individer producerar och överför resurser vidare med kroppen som verktyg (Säljö 2014, s.18–

22). 

 

En av förskollärarna uttrycker att dans är ett verktyg för utveckling och lärande på följande sätt: 

 

Dans är magik och kan användas för utveckling och lärande i undervisning, jag menar att jag 

använder dans som metod. Dans är magik, som en trollstav. Med dans och musik kan jag locka 

barnen (F 4). 
 

Förskollärarna är ense om att dans är en metod eller ett verktyg för lärande. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet lyfter Säljö (2014, s.18–22) samspelet mellan människor och hur olika 

verktyg kan bidra till lärande, i detta sammanhang är det dansen som är ett verktyg för barns 

utveckling och lärande.  

 

Två av förskollärarna nämner dans som metod för att lära känna sin kropp men också för att möta 

olika rytmer, tempo och kontraster. F 3 berättar att en avdelning för barn 1–3 år på hennes förskola 

arbetar med intervalldans. Barnen får dansa till snabb och långsam musik och har på så vis fått 

erfarenheter av att dansa rock och balett. Erfarenheterna kring vad balett är visar sig när F3 genom 

drama ber barnen att visa dockan hur man dansar balett. Barnen 1–3 år visar hur man långsamt går 

på tå, lyfter ena benet och har armarna över huvudet och snurrar runt när man dansar balett. Detta 

resultat visar att barnen genom dansen kan visa sina erfarenheter och förskollärarna kan på så vis få 

en förståelse för barnens livsvärld och hur de tolkar fenomenet dans (Thomassen 2007). 
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I resultatet framkommer det att förskollärarna i dansen ser ett ökat samspel mellan barnen, de lär sig 

umgås, de vågar mötas och det sker en positiv fysisk kontakt i dansen. 

F1 uttrycker att hon har fått syn på att barnen får koll på sin kropp genom att mötas i dansen. I 

dansen ser hon att barnen lär sig närhet till varandra, de lär känna sin kropp i samspel med andra 

genom att de lär sig avstånd, att göra någonting sakta, fort, hårt och starkt och att de använder 

kroppen för att känna, kontrollera och bedöma vad som är sakta och fort.  

 

Jag tänker rumsuppfattning, ha koll på sin kropp, jag tänker närhet till varandra, ibland blir dem 

(barnen) så buffliga i sina lekar, ja tänker att med dansen kanske man kan lära sig avstånd och 

så. Och om man gör nånting sakta, fort, hårt, starkt, man kan använda kroppen att känna den 

här bedömningen, att man känner vad som är hårt, svagt och så (F1). 

 

Om vi ser på det som F1 beskriver ur ett fenomenologiskt perspektiv kan vi försöka förstå sambandet 

mellan kunskap och kropp (Johansson 1999, s.155). Merleau – Ponty menar att vi upptäcker världen 

med vår kropp och att vi genom kroppen blir uppmärksamma på vår närvaro i världen. F1 beskriver 

att hon ser att barnen upptäcker sina egna rörelser i förhållande till sina kamrater och Merleau-Ponty 

menar att det sker en meningsfull kommunikation mellan människor med kroppen som verktyg 

(Løkken, 2006, s.28–29). Med Merleau – Pontys fenomenologiska perspektiv på hur vi inhämtar 

kunskap går kommunikationen mellan människor lika mycket genom andra som genom en själv. Det 

innebär att andras avsikter går genom min kropp och mina avsikter går genom andras, erfarenheter 

överförs mellan kropparna och gör att vi förstår varandra (Løkken 2006, s.30). 

 

8 Diskussion  
I den här delen diskuterar jag resultatet av analysen i relation till tidigare forskning. Mitt syfte har 

varit att undersöka några förskollärares erfarenheter av dans och kunskaper kring dans i förskolan 

och på så vis försöka få syn på dansens roll i förskolan. För att få kunskap om detta formulerades 

frågeställningar som låg till grund för de intervjuer som genomförts med fyra förskollärare på fyra 

olika förskolor i en mellanstor kommun. 

8.1 Förskollärarnas erfarenheter av dans 
Förskollärarna i min undersökning menar att pedagogers intresse och engagemang för dans är 

avgörande för om dans förekommer i deras verksamhet eller inte. Förskollärarna i undersökningen 

har olika erfarenheter av dans och använder sig av dans på olika sätt. Hur de använder sig av dans i 
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förskolan beror till stor del på vilka erfarenheter de har av dans, både från sin egen barndom och sin 

högskoleutbildning. Den forskning jag har tagit del av i min undersökning visar att hur vi ser på dans 

har förändrats ur ett historiskt perspektiv vilket kan ge en förståelse för förskollärarnas erfarenheter 

av dansens roll i verksamheten. Forskningen visar att människan alltid har tyckt om att dansa och 

under 1600- och 1700-talet ansågs dansen vara fullständigt nödvändig för en lyckad uppfostran för 

de bildade (Ulvros 2004, s.237-238). Ulvros menar att dansa ansågs vara bra för kroppen, moralen 

och själen och man menade att det kunde urskiljas en samstämmighet mellan det yttre och det inre 

(Ulvros 2004, s. 237-238). Under början på 1900-talet förändrades synen på dans, dansen kopplades 

samman med synd och inom kyrkan fanns idéer om ett åtskiljande mellan kropp och själ.  Själen 

lyftes fram som viktigare än kroppen och kroppsliga aktiviteter såsom dans förbjöds i samband med 

kyrkliga ceremonier. Synen på dans förändrades under mindre än hundra år från att ha varit en 

nödvändig del i uppfostran och bra för kropp och själ till att anses kunna vara skadlig för människor 

(Ulvros 2004, s. 240). Synen på dans är också något som Moerman lyfter i sin text Dansa och lär 

(2014a, s.183) då han menar att vi i vårt nutida samhälle betonar de teoretiska ämnena och mindre 

vikt läggs vid de kroppsliga ämnena vilket innebär att det praktiska värderas lägre. Dansens historia 

kan ge en förståelse för hur vi ser på dans idag och vilka erfarenheter vi har av dans kan även skilja 

sig åt mellan olika kulturer, vilket resultatet också visar.  

 

Moerman (2014a) anser att de estetiska ämnena har ett litet utrymme i skolor och förskolor och 

kärnämnen och teoretiska ämnen som matematik och språk tar mer plats vilket även förskollärarna i 

min undersökning lyfter fram. Förskollärarna lyfter att den lokala verksamhetsplanen som styrs av 

politikerna i kommunen inte prioriterar de estetiska ämnena utan istället är det mer fokus på språk, 

matematik och teknik. I analysen av resultatet visar det sig att förskollärarnas erfarenheter av dans 

även skiljer sig åt beroende på var och när de gått sin högskoleutbildning då dans har prioriterats 

olika på olika utbildningar. På en utav högskoleutbildningarna var delar av de estetiska ämnena inte 

obligatoriska och på de andra var dans en del av andra ämnen. Den forskning jag har tagit del av i 

min undersökning visar att dansen är ett ämne som får kämpa för sin plats både i förskolan och 

skolan och jag kopplar det till att det även gäller högskoleutbildningen.  Förskollärarnas erfarenheter 

av dansens plats under utbildningen kan relateras till Lobo och Winslers (2006) studie, där Lobo och 

Winsler menar att det behövs mer forskning och vetenskapliga empiriska undersökningar kring 

dansens betydelse för lärande för att bevisa dansens fördelar.  
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8.2 Förskollärarnas kunskap kring dans i läroplanen  
I min undersökning visar det sig att förskollärarna tolkar läroplanen på olika sätt vilket också 

påverkar hur de arbetar med dans i sin förskoleverksamhet. Under intervjuerna framkommer det att 

förskollärarna har olika kunskap om vad som står i läroplanen och de fick genomsöka läroplanen för 

att hitta något de kunde koppla till dans. Några av förskollärarna menar att det inte står direkt 

uttryckt som dans utan att uttrycksformerna står samlat som skapande, vilket innebär att det kan vara 

svårt att tolka det som står i läroplanen kopplat till dans. Forskningen jag använt mig av i min 

undersökning visar att dans och rörelse har fått kämpa för sin plats som ett eget ämne och det har inte 

funnits med så länge i kursplaner och läroplaner vilket kan påverka hur förskollärarna tolkar det som 

står om dans. Förskolans läroplan lyfter vad barnen förväntas utveckla och lära men det är 

tolkningsbart vilka metoder som ska användas för att uppnå detta. 

Den tidigare forskningen visar att pedagoger redan på 1600-talet har framhållit rörelsens betydelse 

för barn. Bland annat förespråkade Johan Amos Comenius att stor hänsyn skulle tas till de 

individuella förutsättningar barn har för att lära och han betonade vikten av fri rörelse. Även 

Pestalozzi, som var verksam under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, ansåg att alla 

färdigheter måste ta sin utgångspunkt i kroppens naturliga rörelser (Wigert 1993, s.43). Detta visar 

att dans och rörelse har funnits som ett moment i skolan sedan lång tid men det var inte förrän i slutet 

av 1800-talet som den började ses som ett eget undervisningsområde (Ericson, 2000, s.35). Först på 

1990-talet fick dansen en egen utarbetad kursplan för ämnet i skolans läroplan (Sjöstedt-Edelholm 

2004, s. 96, 100) och idag nämns dans som ett av flera uttryckssätt i förskolans läroplan. I skolans 

läroplan berörs dans under ämnet idrott och hälsa från årkurs 1 upp till årskurs 9 (Skolverket 2016 b, 

Skolverket 2011, reviderad 2017).  

Förskollärarna i undersökningen uttrycker att de tycker att det är ett problem att de olika 

uttrycksformerna inte är lika prioriterade som andra mål i läroplanen vilket kan relateras till det 

Katz-Zichrony (2015) lyfter i sin artikel.  Katz-Zichrony menar att vi lever i en tid då fokus ligger på 

formellt strukturerad undervisning och det informella, spontana lärandet hamnar i skymundan. Jag 

kan tolka det som att dans är något som kan ses som något ostrukturerat och informellt och att det 

kan vara svårt att mäta barns utveckling och lärande genom dans vilket kan påverka dansens plats i 

läroplanen och verksamheten. 
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8.3 Förskollärarnas kunskap kring dans som verktyg för lärande 

Trots att dansen visar sig ha ett litet utrymme på förskolorna i undersökningen har förskollärarna god 

kunskap om dans som verktyg för lärande. Förskollärarna lyfter dans som en uttrycksform där 

barnen lär och utvecklar samspel, motorik, koordination, kroppsuppfattning, rumsuppfattning, lyssna 

och att ta instruktioner. De nämner även dans som metod för att mötas över gränserna, vilket för 

förskollärarna innebär att barnen oavsett språk eller kultur kan mötas i dansen. Begreppet ”mötas 

över gränserna” kan relateras till Lahdenperäs (2004, s.21) term interkulturalitet. Lahdenperä menar 

att interkulturalitet är en interaktionsprocess med en ömsesidig kontakt mellan personer med olika 

kulturella bakgrunder där människor med olika språk och kulturer kommunicerar med och påverkar 

varandra. Dansen ger barnen, och även pedagogerna, en tillgång till flera olika språk, där dansen blir 

ett språk som ger möjlighet till olika sätt att se på världen. Dessa möten som sker i dansen skapar 

förutsättningar för individen att förstå den andras kultur och öka sin medvetenhet om den egna 

kulturen. En interkulturell process innebär en samverkan mellan olika kulturer för att skapa 

möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt och här är dans ett verktyg där alla kan mötas, 

oavsett språk eller kultur (Lahdenperä 2004, s.11–14). 
 

Förskollärarna uttrycker att dansen blir ett sätt att kommunicera på för att mötas över gränserna, de 

nämner också att den kan vara ett verktyg för att mötas i det sociala samspelet. Det förskollärarna 

lyfter om dans som verktyg för att mötas i det sociala samspelet visar tydligt att dans kan spela en 

viktig roll i utvecklingen av barns sociala kompetenser och vara en hjälp för barn med särskilda 

behov. Detta kan jämföras med Lobo och Winslers (2006) studie som visar att dans teoretiskt sett 

kan spela en roll i utvecklingen av barns sociala kompetenser och sympatiska beteenden. Lobo och 

Winsler (2006) menar att dansen kan fungera som ett kulturellt verktyg som kan införlivas av barnet 

och användas för självkontroll och självreglering (Lobo & Winsler 2006). Förskollärarnas syn på 

dans som tillgång till ett extra språk betyder att barnen får flera sätt att kommunicera på om dans 

erbjuds i verksamheten vilket även är något som nämns i läroplanen där det står att ”förskolan ska ge 

barnen möjligheter till att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer för att ge 

barnen möjligt att kommunicera på flera olika sätt och vara en hjälp i barnens utveckling och 

lärande” (Skolverket 2016 b, s. 4–7).  

 

Katz-Zichrony (2015) anser att användningen av dans och rörelse i tidig barndom möjliggör 

kommunikation på ett extra språk, där dans ses som ett experimenterande och flexibelt språk som 

kan förbättra lärandet av sociala, traditionella och kulturella färdigheter utöver motoriska färdigheter. 
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Förskollärarna uttrycker att barnen lär mer än bara motoriska färdigheter i dansen. De berättar att 

barnen uttrycker sig genom dansen och barnen blir sedda på ett positivt sätt i samspel med varandra. 

Moerman (2014a, s.185) menar att om barnen ges möjlighet att i tidig ålder uttrycka sig med dans får 

de en ökad förmåga att uttrycka sin kunskap och erfarenhet, meddela sig, bli sedda och lyssnade till. 

Dansen blir ett verktyg för att ta plats i den kunskap och kultur som omger oss.   

 

9 Slutsatser 
Genom att förankra min empiri i teori och tidigare forskning anser jag att jag har uppnått syftet jag 

haft med min undersökning. Undersökningens syfte var inte att generalisera ett resultat eller klargöra 

hur någonting är utan istället försöka förstå vilka erfarenheter förskollärarna har kring dans för att få 

en förståelse kring dansens roll i verksamheten. Utifrån de svar jag har fått i mina intervjuer drar jag 

slutsatsen att trots att dans nämns som en av flera uttrycksformer i läroplanen så betyder det inte att 

det dansas i särskilt stor utsträckning på förskolorna i min undersökning. Utifrån detta kan jag inte 

dra någon generell slutsats om dansens roll i förskolan, men det ger mig en förståelse för hur det kan 

se ut. Resultatet av undersökningen visar att dansens roll i verksamheten till stor del beror på de 

enskilda pedagogerna och deras kunskap och intresse för dans om det erbjuds i verksamheten eller 

inte. De dansaktiviteter som erbjuds skiljer sig även åt beroende på förskollärarnas kunskaper och 

tidigare erfarenheter av dans. Ytterligare en slutsats är att förskollärarnas tolkning av läroplanen 

skiljer sig åt, vilket påverkar hur de arbetar med dans i sina verksamheter. Att förskolans läroplan är 

tolkningsbar kan vara ett problem eftersom förskolan inte blir likvärdig om det krävs att det finns 

pedagoger som har ett intresse för dans för att barnen ska få möta det i sin verksamhet. 

Förskollärarna i min undersökning visar att de har en god kunskap om dans som metod för att gynna 

utveckling och lärande, både som ämne i sig men även för att lära andra ämnen, men trots det så har 

dans en liten roll i deras verksamhet.  

 

10 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua förskolecheferna i samma område som jag utfört min 

undersökning för att jämföra deras tankar kring dansens roll i förskolan med det material jag fått 

samt få deras tolkning av läroplanen. Det skulle även vara intressant att göra en liknande 

undersökning men i större skala och använda både en kvalitativ metod och en mer kvantitativ metod 

som t.ex. enkäter för att få syn på om resultatet skulle skilja sig från det resultat jag nu fått fram.  
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12 Bilagor 

12.1 Intervjuguide – Dans i förskolan 

Personliga frågor: 

Vill du berätta lite om dig själv, ålder, fritidsintressen, utbildning, varför har du valt att arbeta som 

förskollärare, år i yrket? 

Vad tänker du på när du hör ordet dans? 

 

Tycker du om att dansa? Varför tror du att du tycker om/inte tycker om att dansa? 

Minns du om du fick undervisning i dans i grundskolan? 

Vad minns du att ni fick lära er? Hur upplevde du dessa lektioner? 

Minns du om du fick undervisning i dans på högskolan? 

Hur upplevde du det?  

Dans i förskolan: 

Vad tänker du när jag säger dans i förskolan? 

 

Har du arbetat med dans i förskolan? Kan du berätta om det arbetet? 

Förekommer det dansaktiviteter med barnen på din avdelning? 

Förekommer det dansaktiviteter med barnen på din förskola? 

 

Om dansaktiviteter förekommer: 

Vill du berätta om de dansaktiviteter som förekommer på avdelningen/förskolan? 

Vad har ni för syfte med dansaktiviteterna? 

 

Upplever du att barnen är entusiastiska till att delta i dansaktiviteter eller finns det ett motstånd hos 

några av dem?  

Hur hanterar ni i sådana fall det? Hur fångar man in alla barnen i aktiviteterna?  
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Upplever du några svårigheter med att arbeta med dans i barngruppen, exempelvis miljö/intresse/tid? 

 

Vad upplever du för möjligheter att arbeta med dans i barngruppen? 

 

Tror du att dans kan bidra till barns inlärning och utveckling? Kan du berätta vad du tror att barnen 

lär sig genom dans? Kan du berätta hur du tror att barnen lär sig genom dans? 

Hur tolkar du det som står i läroplanen som är kopplat till dans? 

 

Har det gjorts några satsningar på dans i ditt förskole område? 

Om ja, vem har tagit initiativet till det? Om nej, tycker du att det skulle vara viktigt att satsa på dans 

och varför tror du att det inte har gjorts sådana satsningar? 

Är det något du vill tillägga som du tycker är relevant som jag har glömt att fråga? 

Något du känner att du vill berätta som vi inte har lyft? 

Stort Tack för att du ville delta! 

Om dansaktiviteter inte förekommer: 

Vad tror du att det beror på att det inte förekommer dansaktiviteter på din avdelning/förskola? 

Vad tänker du att det skulle krävas för att ni skulle använda dans i er verksamhet?  

Vilka orsaker tror du det finns till att dans förekommer i olika utsträckningar i arbetet med barnen i 

förskolan?  

Har det gjorts några satsningar på dans i ditt förskole område? 

Varför tror du att det inte har gjorts sådana satsningar? Tycker du att det skulle vara viktigt att satsa 

på dans? 

Tror du att man missar någonting om man inte har dans i läroplanen? 

Hur tolkar du det som står i läroplanen som är kopplat till dans? 

 

Är det något du vill tillägga som du tycker är relevant som jag har glömt att fråga? 

Något du känner att du vill berätta som vi inte har lyft? 

Stort Tack för att du ville delta! 
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12.2 Samtyckesblankett  
Information om studie kring dans i förskolan 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som 

är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare.  

Studien kommer att handla om vilket utrymme dans har i förskolan, vilken kunskap förskollärare har 

kring dansens betydelse för förskolebarns lärande och hur förskollärare använder dans som didaktiskt 

verktyg. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er under vecka 41.  

Jag skulle då vilja intervjua en förskollärare på er förskola med hjälp av frågor med låg strukturering, 

vilket innebär att intervjupersonen får stor möjlighet att fritt svara på frågorna. Intervjun tar ca 45 

minuter.  

Jag kommer att använda mig av ljudupptagning för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna många 

gånger på samtalet för att få en så bra analys som möjligt av materialet.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni 

samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Sara Bylund    Maarja Saar 

sara.bylund@eskilstuna.se   Södertörns högskola 

maarja.saar@sh.se 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift………………………………………………………. 
   	

 


