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Abstrakt 
 
Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. 
Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och 
kommunicerar dessa via dansen. För att genomföra studien och möjliggöra att få svar på 
forskningsfrågorna utformades ett mindre dansprojekt tillsammans med en barngrupp där jag 
gick in i rollen som förskollärare. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och de data som har 
samlats in baseras på deltagande observation, videoobservation och ljudinspelning. Resultatet 
visar att barnen gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av årstider utifrån personliga 
erfarenheter. De använder kroppens rörelser till att gestalta olika naturfenomen för respektive 
årstid och dansar årstidstypiska lekar, detta då leken kan ses som en stor del av barns livsvärld. 
 
Nyckelord: dans, dans i förskolan, dans som uttrycksform, gestaltning, upplevelser av årstider. 
 
 



	

Förord 
 
Inledningsvis vill jag tacka barnen som deltagit i denna studie samt förskolan som lät mig 
komma till dem och genomföra mitt dansprojekt. Jag vill även framföra ett stort tack till mina 
handledare Anna och Kerstin för alla tips och råd under arbetets gång. Till sist vill jag tacka 
min familj och mina vänner som stöttat mig under denna tid, både under examensarbetet och 
under hela min utbildning.



	

	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING 1 

2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 2 

3. BAKGRUND 3 
3.1 DANS 3 
3.1.1 ASPEKTER I MÖTET MED DANS 3 
3.2 DANS OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN 4 
3.2.1 LEK, KREATIVITET OCH DANS 6 
3.2.2 FÖRHÅLLNINGSSÄTT I DANSUNDERVISNINGEN 6 
3.2.3 DANSENS OLIKA MÖNSTER 7 
3.2.4 DANS OCH GESTALTNING 7 
3.2.5 DANS I STYRDOKUMENT 8 
3.3 ÅRSTIDER 9 
3.4 BARNS PERSPEKTIV OCH BARNPERSPEKTIV 9 
3.5 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT FÖR STUDIEN 9 

4. METOD 11 
4.1 URVAL 11 
4.2 GENOMFÖRANDE 11 
4.3 DATAINSAMLING 13 
4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 13 
4.5 BEARBETNING, TOLKNING OCH ANALYS 14 

5. RESULTAT 15 
5.1 BARNS UPPLEVELSER AV ÅRSTIDER GESTALTAS OCH KOMMUNICERAS 15 
5.1.1 GENOM ATT DANSA LEKAR OCH AKTIVITETER 15 
5.1.2 GENOM ATT HÄRMA 16 
5.1.3 GENOM ATT FÖRKROPPSLIGA OLIKA NATURFENOMEN 17 
5.2 BARN TOLKAR SINA EGNA OCH ANDRAS GESTALTNINGAR AV ÅRSTIDER 18 
5.2.1 FÖRSTÅELSE FÖR VAD DANSEN UTTRYCKER 18 

6. DISKUSSION 20 
6.1 METODDISKUSSION 20 
6.2 RESULTATDISKUSSION 21 
6.3 IMPLIKATIONER FÖR YRKESUPPDRAGET 23 
6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 24 

REFERENSER 0 

BILAGA 1 0 

BILAGA 2 0 
 
	 	



 1 

1. Inledning 

 
Dansen är ett av de mest ursprungliga språk vi människor har! Detta menar Cecilia Björklund 
Dahlgren (personlig kommunikation, 10 oktober 2019) som är professor i danspedagogik vid 
Luleå Tekniska Universitet. Hon belyser att barn har ett genuint behov av lek, rörelse och dans 
och att det är av vikt att barn får möta vuxna som uppmuntrar detta. Vidare berättar hon att 
intresset för dans i förskolan ökar och att det finns en stor efterfrågan efter danskompetensen 
hos lärarna. Utifrån detta identifierades kunskapsluckan och blev därmed utgångspunkten för 
denna studie då jag själv har varit ute på en förskola och genomfört ett mindre dansprojekt. 
 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska utbildningen erbjuda barnen möjligheter att 
utvecklas i många olika uttrycksformer. Skapande verksamhet ses som värdefullt och barnen 
ska ges tid, rum och ro till sitt eget skapande. ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, 
drama, rörelse, sång, musik och dans” (ibid., s. 9). Detta lärande ska ske i samspel mellan både 
vuxna och barn. Läroplansmålet ovan innefattar många olika estetiska uttrycksformer och i 
denna studie har jag valt att fokusera på en av dessa, nämligen dans. I sökandet efter tidigare 
forskning och litteratur har det framkommit att dans kan ha en positiv inverkan på barns 
utveckling och lärande i olika aspekter. Utifrån erfarenhet av min verksamhetsförlagda 
utbildning har jag dock uppmärksammat att dans inte har hört till vanligheterna i 
undervisningen, trots att det är en del i förskolans uppdrag, utan de mest framträdande 
uttrycksformerna har varit bild och sång. Kanske detta grundar sig i ett svagt personligt intresse 
av dans eller kanske det kan bero på en känsla av okunnighet för ämnet som gör att dansen inte 
har haft en naturlig plats i undervisningen. I och med detta vill jag undersöka hur dans kan 
användas som uttrycksform av barn i förskolan. Då dans kan användas som ett 
ämnesöverskridande hjälpmedel i undervisningen, vilket Lindqvist (2007) belyser, kommer 
denna studie fokusera på barns upplevelser av årstider och hur barnen använder dansen för att 
gestalta och kommunicera detta. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
	
Med utgångspunkt i barns upplevelser syftar denna studie till att undersöka hur dans kan 
användas som uttrycksform av barn i förskolan. 
	

- Hur gestaltar och kommunicerar barn sina upplevelser av årstider genom dans som 
uttrycksform? 
 

- Hur tolkar barnen sina egna och de andra barnens gestaltningar av årstider? 
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3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för vad dans är och kan vara både på ett generellt plan 
samt i relation till barn och förskolan. Vidare beskrivs dansens utrymme i styrdokument, en 
sammanfattning av årstider samt en redogörelse för begreppen barns perspektiv och 
barnperspektiv. Avsnittet avslutas med en beskrivning av fenomenologin som är studiens 
teoretiska utgångspunkt. 
 
3.1 Dans 
Ordet dans har många innebörder och skulle kunna förklaras på olika sätt beroende på vem som 
får frågan. Stinson (1988) lyfter fram att dans finns i många olika former och den typ av dans 
som vanligen brukar förknippas med yngre barn brukar kallas kreativ dans eller kreativ rörelse. 
Det är en konstform som grundar sig i de naturliga rörelserna snarare än en specifik dansstil. 
Rörelsernas byggstenar är kropp, rum, tid, energi och samspel. Vidare förklarar Stinson att 
dansrörelser handlar om att ha en medvetenhet om de rörelser som kroppen gör till skillnad från 
de vardagliga rörelserna som sker per automatik exempelvis att gå iväg till ett skåp, sträcka upp 
armen för att öppna skåpdörren och hämta ett glas. Samma rörelser som i exemplet kan 
användas i dans, att ta sig framåt, sträcka och röra armen. Det handlar bara om att göra 
rörelserna betydande, att lägga märke till hur rörelsen ser ut, känns och utförs. Genom dansen 
upptäcks en värld av sensorisk medvetenhet där medvetenheten av rörelserna möjliggörs av det 
kinestetiska sinnet, förmågan att känna rörelse (ibid.). Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) 
framhåller att den kinestetiska medvetenheten handlar om att utveckla den inre känslan för 
rörelse och inte bara se på rörelse utifrån. Lindqvist (2007) belyser att kärnan i dans är kroppen 
och dess förmåga till uttryck. Andra perspektiv av dans som utförs av och med barn är 
samarbete, gemenskap, trygghet, självkänsla, att våga och det lustfyllda. Vidare lyfter Lindqvist 
att dansen har ett egenvärde samtidigt som den kan användas ämnesöverskridande och därmed 
fungera som ett verktyg i undervisningen. Dans ger möjlighet att arbeta i olika teman, utgå ifrån 
barns vardagliga erfarenheter och spinna vidare till en fantasivärld med möjlighet att skapa 
någonting nytt (ibid.). Även Moerman (2014) belyser dansens egenvärde och menar att dans 
bara kan få vara dans utan anknytning till någonting specifikt. Att dans endast kan få stimulera 
barns sätt att uttrycka sig och stärka deras identitet enskilt eller i grupp. Pastorek Gripson (2015) 
belyser kunnandet i dans, vad det är och innebär. Det handlar om en kombination av flera 
moment som att själv få skapa och utföra dans, härma samt att titta på och analysera dans. Enligt 
Pastorek Gripson finns det en skillnad på att röra sig och att dansa. Att röra sig är någonting 
vardagligt som de flesta gör med eller utan musik medan dans innebär någonting som har mer 
med intentioner att göra. Att medvetet rikta sin kropp åt olika håll och på ett visst sätt samt 
uppmärksamma känslan som dansen för med sig i kroppen. Sjöstedt Edelholm och Wigert 
(2005) menar att omgivningen kan se att någon dansar genom iakttagelse utifrån medan dansen 
känns inuti kroppen när den utövas av en själv. 
	
3.1.1 Aspekter i mötet med dans 
Dans är ett lustfyllt sätt att främja barns behov av lek och rörelse och kan ses som en viktig del 
i stärkandet av barns identitet. Enligt Danshögskolan (1990) kan dans även ha en positiv 
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inverkan på barns lärprocesser och sociala förmågor när de tillsammans får arbeta med kroppen 
och alla sina sinnen. Med möjligheten att få uttrycka sig genom dans ges barn chansen att 
tillsammans öva på att samarbeta och på så sätt kan en gruppgemenskap växa fram. De olika 
sätt att se på möten dans beskrivs av Danshögskolan som aspekter; estetiska, sociala, 
emotionella, kinestetiska och kulturella sådana. Den estetiska aspekten stärker förmågan att 
kunna uppleva och uppfatta världen genom sina sinnen, att förnimma verkligheten genom 
rörelsen och kroppen. Det handlar även om att bli medveten om ens egna uttrycksmöjligheter 
samt andras kroppsuttryck och främja individens eget skapande (ibid.). Att se på dans ur en 
social aspekt är att låta barnen upptäcka den som ett sätt att kommunicera med varandra, genom 
att använda kroppen och dess uttrycksmöjligheter blir dans ett språk. Genom att få möjlighet 
att röra sig och dansa tillsammans främjas samarbetsförmågan och gemenskapen mellan barnen 
ökar vilket kan resultera i att dans blir ett verktyg för att skapa nya kontakter (ibid.). Den 
emotionella aspekten i dans strävar efter att låta barnen få upptäcka alla sina känslor för att 
kunna stärka sin självkänsla och identitet vilket därefter kan resultera i ett stärkt självförtroende. 
Dans blir då ett verktyg för att kunna uttrycka sina känslor och tankar med kroppen istället för 
att uttrycka dem verbalt. Känslor och rörelser påverkar varandra och genom dans kan barnen få 
möjlighet att förtydliga hur de tänker och känner för sin omgivning genom att använda sitt 
kroppsspråk. Barnen är i sin egen dans där de direkt uttrycker sig genom sina rörelser (ibid.). 
Den kinestetiska aspekten berör rörelsesinnet och ger barnen möjlighet att träna sin 
kroppsmedvetenhet och kroppskontroll, på så sätt kan de upptäcka de kroppsliga möjligheter 
som dans erbjuder i förhållande till tid och rum (ibid.). Dans har i alla tider kopplats ihop med 
uttrycken för social gemenskap och att se dans ur den kulturella aspekten är att sträva efter att 
ge kunskap om vårt eget och andras dansarv. Dans kan ses som en öppning för att väcka barns 
intresse och nyfikenhet till andra kulturer än den som är mest bekant för dem. Genom att 
överskrida de kulturella gränserna och lära varandras danser kan främlingsfientlighet motverkas 
(ibid.). 
 
3.2 Dans och lärande i förskolan 
Stinson (1988) belyser att dansens viktigaste syfte i förskolan är att bidra till att barnen 
utvecklar förståelse för sig själv och sin relation med världen. Andra fördelar med dans är 
utvecklingen av kroppsmedvetenhet och den mentala bilden av den egna kroppen. Dans kan 
även bidra till att bli medveten om ens känslor då känslor inte bara finns i sinnet utan även i 
kroppen. Vidare lyfter Stinson att kroppsmedvetenheten är viktig för barns utveckling av den 
rumsliga orienteringen, att uppfatta rummets utrymme i förhållande till den egna kroppen. 
Genom dansen får barnen även möjlighet att öva på förmågan att koncentrera sig och fokusera 
(ibid.). Vesterlund (2015) menar att barn i förskolan ska ges möjlighet att öva på 
grundrörelserna som att krypa, åla, hoppa, gå och springa. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) 
framhåller att dessa kroppsliga aspekter även innefattar att böja, sträcka och vrida. Arbetet med 
kroppen och dess grundläggande rörelser ger barnen möjlighet till att utveckla sitt 
rörelseuttryck och kroppsspråk. Syftet med att använda sig av dans i undervisningen är att ge 
barnen möjlighet till ett kroppsspråk för att lära sig förstå, uppskatta och använda sina egna 
förutsättningar. Det handlar om att ge barnen en möjlighet att uttrycka sig genom dansen. 
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Utgångspunkten är att barn lär via sina sinnen genom att konkret få handskas med ett objekt 
eller fenomen (ibid.).  
 
Att få dansa och röra sig uppmuntrar kreativiteten vilket är en god förutsättning för deras 
utveckling och lärande (Vesterlund, 2015). Dans kan även främja barns utveckling av balans 
och koordination samt den sociala kompetensen (ibid.). I sin studie lyfter även Lobo och 
Winsler (2006) fram fördelarna med kreativa rörelser och dans för barn i alla åldrar samt att 
dansen främjar den sociala kompetensen. Dansen är tänkt till att främja utvecklingen inom en 
mängd olika aspekter på ett hälsosamt sätt. Några aspekter som Lobo och Winsler belyser är 
kroppsmedvetenheten, självbilden, självkänslan, hantering av emotionella utmaningar, 
koncentration, fokus, respekt för andra och uttrycka känslor. Många av dessa aspekter är 
relevanta komponenter för den sociala kompetensen. Att dansa i grupp kan skapa möjligheter 
till att barn utvecklar en ökad respekt för andra och kan hjälpa barn att lära sig om både ens 
personliga utrymme likväl socialt utrymme, som båda är viktiga för samspelet. Den ökade 
självkänslan ger barnen möjlighet till självförtroende vilket kan leda till att de lättare kan knyta 
nya kontakter eller möta sociala situationer. Vidare lyfter Lobo och Winsler fram att den 
kreativa dansen utvecklar barns samarbete och kommunikation med varandra i barngruppen. 
Även det icke-verbala språket hos barn kan förbättras när barn genom dans får möjlighet till att 
ge uttryck för känslor vilket leder till en ökad kinestetisk medvetenhet och 
kommunikationsförmåga. Sjöstedt Edelholm (2004) redogör för Pramling och Doverborgs 
(1995) tidigare forskning där det framkommit att barn lär sig genom att aktivt engagera sig. För 
att möjliggöra detta behöver undervisningssituationen organiseras på ett sätt som ger barnen 
möjlighet att strukturera sina erfarenheter och därigenom kunna dra slutsatser. Att barnen aktivt 
behöver göra något för att komma till insikt och erövra kunskap samt att det är av vikt att förstå 
skillnader. Här kan dansen kopplas in genom att via rörelse skapa någonting för att därefter 
kunna se och tolka vilket leder till ett sätt att förstå skillnader. ”Dans är ett kreativt sätt att 
genom den egna kroppen ge uttryck för sin tolkning av känslor, ord och handlingar” (Sjöstedt 
Edelholm, 2004, s. 103). 
 
Moerman (2014) belyser att dansen kan användas som ett verktyg till att erövra kunskap om 
någonting visst. Det är av vikt att lyfta fram dans i skolan då dansen är ett lustfyllt sätt att berika 
lärandet i andra ämnen än de estetiska. Dans främjar samspel och engagemang i lärandet samt 
att möjligheten till att erövra kunskap ökar då barn i de flesta fall lär sig av själva görandet. 
Vidare menar Moerman att dansen kan möjliggöra ett lärande av ett specifikt innehåll 
exempelvis att tillsammans med barnen dansa naturvetenskap. Genom att kunna uttrycka sig i 
dans kan barn öka sin förmåga att uttrycka sina kunskaper och erfarenheter, konsten och 
lärandet samverkar och berikar varandra. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 
Pramling och Wallerstedt (2015) lyfter fram att lärandet inom dans baseras på kunskap om olika 
estetiska begrepp. Dessa begrepp blir till redskap att använda inom ämnet. Det kan handla om 
rytm, kontinuitet, repetition, kontrast och dynamik. Begreppen bidrar till att lättare kunna ”se 
dans som dans snarare än som vilken som helst sorts rörelse eller fysisk aktivitet” (ibid. s. 52). 
Vidare menar Pramling Samuelsson et al. att genom att sätta ord på det estetiska och 
medvetandegöra detta för barnen främjas barnens kunskap inom området. Detta gör att språk 
och kommunikation blir en viktig funktion för lärandet. 
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Dans är en av flera estetiska uttrycksformer som lyfts i förskolans läroplan, som barn ska ges 
möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom (Skolverket, 2018). Kupferberg (2009) 
beskriver estetiska lärprocesser och framhåller dem som en kombination av pedagogik och 
konst med syfte att öka kreativitet och nyskapande. Det handlar om att växla mellan teori och 
praktik, att skapa en helhet av konstformer, teorier och praktiskt utövande där det är av vikt att 
bli medveten om hur valen av material och uttryckssätt påverkar den kreativa processen (ibid.). 
I dans förenas kropp och tanke (Pastorek Gripson, 2015). Det blir ett kroppsligt tänkande där 
det praktiska och det teoretiska är väldigt nära sammanvävda och ses som en helhet. Vidare 
lyfter Pastorek Gripson att dansglädje möjliggörs när människor får närma sig dansen, antingen 
genom att själva skapa och utföra dans eller bara genom att betrakta dans. Dansglädje är 
någonting som skapas av var och en, det är ingenting någon kan ge en annan utan endast 
inspirera till (ibid.). Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) lyfts vikten av lust och 
glädje, att utbildningen ska främja barns utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt genom att 
vara rolig och motiverande. 
 
3.2.1 Lek, kreativitet och dans 
Enligt Vygotskij (1995) innebär kreativitet att vi ägnar oss åt en aktivitet som är nyskapande. 
Den kan både synas i den yttre världen men även i det inre, inom människans känslor och 
intellekt. Vidare menar Vygotskij att grunden i de kreativa handlingarna är fantasin, där leken 
i sin tur har stor betydelse för barns framtida kreativa arbete. Även Grönlund och Wigert (2004) 
belyser fantasin och lekens betydelse för kreativitet inom dansundervisningen. De redogör för 
Björklund Dahlgrens tanke om undervisning som utgår från leken och barns sätt att använda 
sig av fantasin. Att det är av vikt att ha en tillåtande atmosfär där barn och vuxna vågar gå 
utanför ramarna på ett lekfullt sätt samt att genom improvisation tillåta leken i dansen (ibid.). 
Sjöstedt Edelholm (2015) redogör för danspedagogen Anne Green Gilberts (2006) uttalande att 
rörelse är nyckeln till lärande. Med det menas att barn inte ska sitta still under en längre tid då 
hjärnan sakta går ner i kapacitet genom att blod och syre tillförs långsammare. Barn behöver 
röra sig och ett begrepp som används när det pratas om dansundervisning för de yngre barnen 
är, förutom kreativ dans, även danslek. Danslek består inte av regler utan dansen ska ske på ett 
lekfullt sätt med fokus på barnens utforskande, fantasi och kreativitet. Här är det av vikt att 
uppmuntra barnen till att göra sina egna tolkningar av rörelser med utgångspunkt i de 
kompetenser som barnen själv har erövrat eller är på gång med (ibid.). Lorenzo Lasa, Ideishi 
och Ideishi (2007) menar att dans och lek stimulerar barnens rytm- och koordinationsförmåga, 
balans, styrka, flexibilitet, den motoriska reaktionsförmågan mm. Genom att använda sig av 
kreativa rörelser inom dansen kan detta bidra till ett gemensamt och lustfyllt lärande för barnen 
(ibid.). 
 
3.2.2 Förhållningssätt i dansundervisningen 
Nordlöw (2014) belyser vikten av en trygg miljö och lekens betydelse för att hitta lusten till 
skapandet och utforskandet. Ett lekfullt förhållningssätt möjliggör att släppa på hämningar, 
våga testa något nytt och skapar ett accepterande klimat som genomsyras av respekt för 
omvärlden. Pastorek Gripson (2015) lyfter fram att kunskap i och om dans ses som en helhet 
där, förutom att våga utöva dans, är det av vikt att som lärare bidra med kunskap för att främja 
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barns utveckling och möjlighet att växa inom dansen. Det kan handla om olika dansstilar och 
tekniker men också att erövra kunskap om dansens roll i olika sammanhang exempelvis 
kulturer, epoker mm. Även Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 
Wallerstedt (2009) belyser vikten av lärarens roll för barns utveckling inom konstformer. 
Pramling Samuelsson et al. menar att barn är kreativa och mästare på leken men för att bli 
medvetna och utveckla sina tankar för någonting visst behöver de utmanas och bli introducerade 
för olika verktyg i deras lärprocess. Lindqvist (2007) understryker i sin avhandling vikten av 
ett förhållningssätt som präglas av förmågan att inta barns perspektiv, att uppmuntra barnen 
och ge utrymme för skapande. Dans bidrar till ökad kroppsmedvetenhet och kroppskännedom 
samt utvecklingen av att uttrycka sig och den skapande förmågan. Användningen av dans i 
undervisningen möjliggör en variation av innehåll och tillvägagångssätt. Vidare lyfter 
Lindqvist fram betydelsen av att övningarnas utformning påverkar barnens respons. Ett 
exempel kan vara att användningen av bildspråk i dansundervisningen bidrar till att stimulera 
barnens tankar och väcka känslor. Att det kan vara positivt att i kommunikationen använda 
bildspråket i verbala förklaringar, att med ord måla upp en bild och samtidigt samspela 
tillsammans med barnen som många gånger känner en trygghet i att härma lärarens rörelser till 
en början för att sedan utforska på egen hand. Bildspråket bidrar till en möjlighet att stimulera 
barnens fantasi, inlevelse och förstärka rörelsens uttryck (ibid.). 
 
3.2.3 Dansens olika mönster 
Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) framhåller att det styrande mönstret inom danspedagogik 
ofta har byggt på imitation och härmning, men att detta inte nödvändigtvis behöver betyda att 
det är läraren som barnen ska imitera. Imitation eller härmning inom dans kan exempelvis 
innebära att barnen får härma varandra, vara varandras spegelbild eller imitera ett djur. En 
härmningsinriktad undervisning bygger på kunskap som produkt där avbildning och 
återgivanden är viktiga inslag, lärandet sker när barnen memorerar och reproducerar. Det andra 
mönstret inom danspedagogik bygger på utforskning och improvisation där det handlar om att 
tolka och skapa eget. En utforskningsinriktad undervisning handlar om kunskap som en process 
där det viktiga blir uppbyggandet och nyskapandet. Skillnaden mellan dessa två mönster av 
undervisning är främst att göra likt och att skapa eget (ibid.). 
 
3.2.4 Dans och gestaltning 
Dans handlar om gestaltning, att uttrycka tankar och känslor med kroppen (Sjöstedt Edelholm 
& Wigert, 2005). För att rörelse ska bli dans behöver barnen få möjlighet att utveckla den 
kinestetiska förmågan, möjligheten att känna rörelse, för att därefter kunna öva sin 
gestaltningsförmåga. Detta kan i förskolan innebära att barnen får möjlighet att utforska olika 
rörelser och arbeta med dess kontraster som att röra sig långsamt och snabbt, mjukt eller hårt. 
I dans med de yngre barnen sker utgångspunkten i grundrörelserna som att gå, springa, rulla 
och hoppa. Genom att dansa och röra sig i olika riktningar och på olika nivåer stimuleras 
rumsuppfattningen. Förmågan att kunna iaktta är även en viktig del i utvecklandet av 
gestaltningsförmågan. Att grundligt kunna studera någonting för att sedan själv kunna gestalta 
detta med kroppen. Möjligheten att förstärka uttrycket kan ske via rekvisita och kan även 
fungera som en förlängning av dansrörelsen. Det kan även fungera som inspiration till att skapa 
någonting nytt. För en del barn kan rekvisita kännas som någonting tryggt. Sjöstedt Edelholm 
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och Wigert beskriver användandet av rekvisita på tre olika sätt och förklarar att föremål som 
barnen använder och dansar med, exempelvis sjalar, kan ses som en möjlighet att förändra och 
utveckla dansrörelsen. Inkorporerat användande av rekvisita innebär att föremål är en del av 
den som dansar exempelvis en hatt eller kjol. Idémässigt användande av rekvisita innebär att 
bli inspirerad till dans och rörelse genom olika föremål exempelvis en sprattelgubbe som ger 
lust att hoppa (ibid.). Även Lorenzo et al. (2007) lyfter fram rekvisitans betydelse där 
användningen av föremål i dansen kan bidra till ett större engagemang och fokus hos barnen. 
 
3.2.5 Dans i styrdokument 
Dans har varit relevant i tidigare styrdokument. Redan i det pedagogiska programmet för 
förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) belystes vikten av att barn i förskolan skulle stimuleras till 
att använda rörelse och dans i lekfullt improviserande och skapande. Dans, tillsammans med 
sång och drama, framhävdes som självklara sätt att uttrycka sig på då yngre barn ständigt är 
sysselsatta med att utforska sin egen kropps möjligheter. Det framkom att danslekar kunde bidra 
till glädje samtidigt som barnens kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning och kroppsliga 
uttrycksförmåga fick möjlighet att utvecklas (ibid.). I förskolans första läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 1998) komprimerades innehållet och dansen skrevs ihop med 
övriga uttrycksformer. Där framkom det att förskolan ska sträva efter att främja barns 
utveckling och lärande genom att ge barnen möjlighet till ”att skapa och kommunicera med 
hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse…” 
(ibid., s. 10). I de revideringar som utformades därefter var innehållet gällande dans oförändrat 
(Skolverket, 2010, 2016). 
 
I juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft (Skolverket, 2018), där förskolans innehåll i relation till 
estetiska lärprocesser har utvecklats i jämförelse med den tidigare läroplanen. I den nya 
läroplanen för förskolan belyses vikten av att barnen ska ges tid och rum till eget skapande samt 
använda detta till att utforska och reflektera om sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer, vilket 
gör att bland annat dans kan ses som både ett innehåll och en metod för att främja barnens 
utveckling och lärande (ibid.). Skollagen (SFS 2010:800) betonar att förskolan ska främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap. Genom att implementera dans i undervisningen kan 
förskollärare möjliggöra detta för barnen och även främja lusten att lära då dans kan ses som 
en lustfylld uttrycksform där barnen ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. 
Vidare lyfter förskolans läroplan (Skolverket, 2018) att förskolan är en kulturell mötesplats där 
det är av vikt att främja barnens förståelse och respekt för mångfald. I dansen kan barn mötas 
oavsett språk eller bakgrund eftersom att dans ses som ett gemensamt språk och kan leda till att 
barnen får förståelse för likheter och olikheter (Danshögskolan, 1990). Samspelet mellan barn 
och vuxna ses som en viktig del för barnens utveckling och lärande, att undervisningen ska 
grundas i att barnen lär tillsammans och av varandra likväl som samspelet med de vuxna 
(Skolverket, 2018). Även här blir dansen relevant då det kan vara en aktivitet där barn och 
vuxna möts, utforskar och lär tillsammans. 
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3.3 Årstider 
Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) lyfter fram att solens energi 
fördelas olika över jorden under ett år och det är genom den olika fördelningen årstider uppstår. 
Det är jordens rotation runt solen, dess form och lutning som är de avgörande förhållandena 
mellan solen och jorden som möjliggör årstiderna. Då den ena halvan av jordklotet lutar mot 
solen har denna halva sommar medan den bortre halvan har vinter. Att det är varmare på 
sommaren än på vintern är på grund av att jordaxeln lutar. När jordaxelns vinkel är som störst 
mot solen infaller sommarsolståndet vilket innebär att solen står högre på himlen och dagarna 
blir längre. Till skillnad från när jordaxelns vinkel är som störst från solen infaller 
vintersolståndet, dagarna blir kortare och solen står lågt. Under tiden mellan sommar och vinter 
får jorden ta emot mer, mindre eller lika mycket solljus vilket resulterar i höst och vår. För att 
öka yngre barns förståelse för fenomenet årstider menar Helldén et al. att sagor och konkreta 
upplevelser har stor betydelse. 
 
3.4 Barns perspektiv och barnperspektiv 
Barns perspektiv handlar om att utgå ifrån barnens livsvillkor och vad dessa innebär för deras 
erfarenheter samtidigt som att försöka förstå barnens intentioner och meningsuttryck 
(Johansson, 2003). Med livsvärldsfenomenologi som utgångspunkt redogör Johansson att med 
barns perspektiv avses det som visar sig för barnet där grunden för att närma sig barns 
perspektiv ligger i de antagandena om hur vi kan förstå andra. För detta blir möte och 
interaktion mellan människor två viktiga aspekter där kommunikationen inte bara består av ord 
utan inkluderas av gester, tonfall, ansiktsuttryck och existens. Det som visar sig för barnet tar 
sig i uttryck i barnets sätt att vara, både kroppsligt, sinnligt och språkligt (ibid.). Halldén (2003) 
belyser att begreppet barnperspektiv är mångtydigt. En betydelse är att ett barnperspektiv sätter 
fokus på ett perspektiv som syftar till att ta tillvara på barns villkor och verka för barns bästa 
(ibid.). 
 
3.5 Teoretisk utgångspunkt för studien 
Teorins roll för ett vetenskapligt arbete är, enligt Svensson (2015), att vägleda och begränsa de 
olika sätt världen kan förstås och upplevas. Karlsson (2014) menar att teorier består av 
sammankopplade begrepp, dessa kan ses som verktyg till att kunna förklara, beskriva och förstå 
ett fenomen. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är fenomenologi. 
 
I fenomenologin riktas fokus mot hur världen framträder, upplevs och erfars ur någons 
perspektiv (Bengtsson, 2005). Fenomenologi innebär läran om fenomen, där fenomen står för 
det som visar sig. Begreppet livsvärld är centralt inom fenomenologin och beskriver de 
meningsfulla sammanhang vi dagligen skapar upplevelser och erfarenheter inom (ibid.). 
Stensmo (2002) lyfter fram livsvärlden som individuell, men att den samtidigt delas med andra 
individer som antingen kan ha liknande upplevelser av ett fenomen eller helt andra. Detta 
grundar sig i Merleau-Pontys teori att varje enskild individ upplever och erfar utifrån ens eget 
personliga perspektiv, att varje individ skapar en förståelse för ett fenomen baserat på tidigare 
erfarenheter (ibid.). Bengtsson (2005) redogör för Merleau-Pontys tankar om människan som 
ett kroppssubjekt, den levda kroppen, att världen inte bara upplevs genom tankar och känslor 
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utan att den även upplevs med hela kroppen. Med detta menas att kropp och själ ses som en 
helhet där existensen sammanflätas med världen och bildar den så kallade livsvärlden. 
Fenomenologin förklarar inte hur någonting faktiskt är utan är mer en beskrivande ansats där 
det centrala ligger i hur en individ uppfattar någonting specifikt. Detta möjliggörs via tolkningar 
och reflektioner (ibid.). Utifrån den fenomenologiska teorin kommer studien att undersöka hur 
barn gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av årstider genom dans som uttrycksform. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs den metod som har använts för att genomföra studien. Avsnittet 
innehåller en redogörelse för urval, genomförande, datainsamling, etiska överväganden samt 
det tillvägagångssätt som tillämpats vid bearbetning, tolkning och analys. Med strävan efter en 
djupare förståelse av det som studerats har studien utgått ifrån en kvalitativ metod. Enligt 
Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) genomförs kvalitativ forskning när det finns 
ett intresse av att få en mer ingående förståelse för människors uppfattningar och upplevelser. 
 
4.1 Urval 
I denna studie har ett bekvämlighetsurval tillämpats, då urvalet utgjorts av i förväg etablerade 
kontakter (jfr. Bryman, 2011). Studien genomfördes på en förskola där totalt nio barn i åldrarna 
fyra till fem år medverkade. Under de första två tillfällena medverkade åtta barn och vid det 
tredje tillfället var två barn frånvarande varpå ett annat barn fick möjlighet att delta. Samtliga 
barn valdes ut av pedagogerna på avdelningen och barnens namn kommer vidare i studien att 
vara fingerade. De fingerade namnen har endast en koppling via genus till de medverkande 
barnen men är utöver det påhittade utifrån de nio första bokstäverna i alfabetet, Anna, Bea, 
Cilla, Doris, Emma, Frida, Gustav, Herman och Isak. 
 
4.2 Genomförande 
I denna studie gick jag in i rollen som förskollärare då danstillfällena med barnen planerades 
och leddes av mig. Totalt genomfördes tre tillfällen där varje tillfälle tog cirka 30 minuter. 
Eftersom danstillfällena tillsammans med barnen var få utgick planeringen ifrån Sjöstedt 
Edelholm och Wigerts (2005) rekommendationer att sträva efter att utforma dessa aktiviteter 
till lustfyllda tillfällen att möta dansen. De genomförda dansaktiviteterna grundade sig i en form 
av temaundervisning vilket enligt Sjöstedt Edelholm och Wigert innebär att dansen samverkar 
med andra ämnesområden. I denna studie var det barns upplevelser av årstider som var i fokus. 
 
Första tillfället började med en samling där ett samtal fördes med barnen om årstider, deras 
erfarenheter och upplevelser om vad en årstid är, hur många årstider det finns, hur en årstid kan 
kännas, hur olika årstider ser ut eller om en årstid kan låta. Bjørndal (2005) belyser att det kan 
vara bra att använda sig av produktiva frågor som grund i samtal med barn och att det är av vikt 
att ställa öppna frågor. Även Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) lyfter 
användandet av produktiva frågor i arbetet tillsammans med barn för att eftersträva ett 
utforskande arbetssätt. Det är av vikt att vara medveten om att frågorna formuleras på ett sätt 
som genererar till att barnen får tänka själva för att därefter kunna förmedla sina tankar och 
upplevelser. Några exempel på produktiva frågor kan vara; Vad är det här? Hur känns det? Vad 
tycker ni? Kommer ni ihåg? (se Bilaga 1). 
 
Efter samlingen spred vi ut oss i rummet och till ljudet av olika sorters musik dansades de olika 
årstiderna tillsammans. Var och en fick improvisera och röra sig på valfritt sätt. Som stöd för 
barnen intog jag en ledarroll och inspirerade barnen med hjälp av bildspråk för de olika 
årstiderna. Barnen fick frågan om vilken årstid vi har nu varpå svaret blev vinter. Jag gav då 
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förslag och inspiration till olika rörelser eller gestaltningar som vi kunde koppla ihop med 
årstiden vinter. Barnen fick uttrycka känslan av att frysa, vi dansade snöflingor som föll ner 
mot marken och övergick i en snöstorm för att sedan avsluta som istappar. När musiken skiftade 
fick barnen frågan vilken årstid som kommer efter vintern varpå svaret blev vår. Jag dansade 
med barnen samtidigt som jag fortsatte ge inspiration till rörelser och gestaltningar för 
respektive årstid som avlöste varandra. Barnen dansade bland annat vårens smältande istappar, 
den värmande solen på sommaren och de virvlande höstlöven. När vi hade dansat igenom 
samtliga årstider med endast kroppen som redskap tillförde jag rekvisita i form av sjalar. Detta 
för att ge barnen möjlighet att kunna förstärka sitt sätt att uttrycka sig. Enligt Sjöstedt Edelholm 
och Wigert (2005) kan rekvisita även fungera som en förlängning av dansrörelsen och ge 
inspiration till att skapa någonting nytt. Vi dansade och rörde oss till musik genom de olika 
årstiderna. Denna gång uttryckte jag mig inte lika mycket verbalt utan rörde mig mest 
tillsammans med barnen till musiken. Jag uppmärksammade endast barnen om vilken årstid vi 
skulle dansa för stunden. Detta för att möjliggöra för barnen att känna in och uttrycka känslan 
som de hade inom sig för de olika årstiderna. Som avslutning samlades vi för en gemensam 
reflektion om barnens upplevelser. Barnen fick bland annat frågor hur det var att få dansa, hur 
det kändes att dansa de olika årstiderna, hur det var att få dansa med sjalar, om någon årstid 
kändes lättare eller svårare och på vilka sätt. 
 
Andra tillfället började med en reflektion om hur det var att få dansa olika årstider och vilka 
årstiderna var. Vi tittade på filmklipp från föregående tillfälle där barnen fick se sig själva när 
de dansade och reflektera tillsammans över vad de såg. Barnen fick frågan om de kunde se 
vilken årstid som gestaltades under filmklippen och på vilket sätt de kunde se det. Detta med 
en strävan att få fram barnens tankar om hur de tolkar dansen som uttrycksform genom att titta 
på sig själva och varandra. Därefter gjorde vi samma sak fast med stillbilder. Efter reflektionen 
ställde vi oss upp i en stor cirkel och denna gång skulle vi gestalta årstiderna genom att härma 
varandra. En efter en fick möjlighet att improvisera rörelser i de olika årstiderna och de övriga 
skulle försöka göra likadant. Vi avslutade danstillfället med att barnen fick reflektera över hur 
de upplevt sättet att dansa, hur det kändes att se vad kompisen gjorde och försöka göra likadant 
samt om årstider kan dansas på något annat sätt än det vi har gjort. Barnen fick även frågan om 
vad de olika årstiderna kunde tänkas erbjuda att göra utomhus. Anledningen till den frågan var 
en tanke att barn kan ha olika upplevelser och associera olika årstider med olika aktiviteter 
beroende på tidigare erfarenheter. Detta utgjorde grunden till det tredje danstillfället där vi 
gestaltade det som barnen kom med förslag på. 
 
Inför det tredje tillfället hade personalen från avdelningen hjälpt till att hänga upp tygvepor på 
ena långsidan av rummet och med en projektor hade vi projicerat upp en vinterbild mot dessa. 
På den andra lite kortare sidan av rummet fanns det också en vinterbild som projicerades på en 
vit duk. Detta bildade en form av inramning av golvytan där barnen rörde sig när de kom in i 
rummet. I bakgrunden hördes olika ljud och det första var en svag vind samt klingande toner. 
När barnen hade fått möjlighet att känna in rummet samlades vi i en ring på golvet. Där 
reflekterade vi bland annat om hur barnen upplevde rummet när de kom in, vad de fick för 
tankar och varför det såg ut som det gjorde. Därefter samtalade vi om hur vi avslutade förra 
tillfället och barnen fick frågan om de kom ihåg vad vi gjorde, att vi pratade om vad för olika 
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saker eller aktiviteter de brukade göra utomhus för respektive årstid. Samlingen övergick till att 
vi tillsammans gestaltade de olika sakerna och aktiviteterna som barnen hade sagt under 
reflektionen. Detta gjorde vi genom att röra oss runt i rummet, stanna upp för att genomföra 
gestaltningen och därefter fortsätta att dansa och röra oss. För varje årstid projicerades en ny 
bakgrundsbild upp för att ge barnen en möjlighet att leva sig in i bilden och på detta sätt skapa 
ytterligare förutsättningar för barnen att uttrycka sina upplevelser för respektive årstid. Även 
musiken i bakgrunden ändrades till olika ljud från naturen. Som avslutning återsamlades vi på 
golvet för ett avslutningssamtal där vi reflekterade över dagens danstillfälle. 
 
4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes via videoobservation, ljudinspelning och deltagande 
observation. Den deltagande observationen grundar sig i att dansaktiviteterna som barnen 
genomförde krävde mitt deltagande då jag både ledde dessa aktiviteter och samtidigt skapade 
förutsättningar för barnen att uttrycka sig. Lalander (2015) framhåller fördelen med deltagande 
observation och menar att genom samspelet blir det ett sätt att vara närvarande och delaktig. 
Det blir en möjlighet att leva sig in i andras värld. För att dokumentera den deltagande 
observationen har ljudinspelning via mobiltelefon använts. Detta för att kunna registrera 
barnens tankar, reflektioner och upplevelser av danstillfällena. Mobiltelefonen för 
ljudinspelningen var fäst på min arm eftersom att vi skulle röra oss runt i rummet under 
aktiviteternas gång och inte sitta still på en och samma plats. Detta gjorde att mobiltelefonen 
som skulle spela in ljudet var i närheten av barnen hela tiden. Bjørndal (2005) beskriver 
ljudinspelning som ett bra redskap för att få med så mycket information som möjligt, att på ett 
enkelt sätt fånga upp såväl barns monologer som det sociala samspelet i deras dialoger. Med en 
strävan att fånga barnens icke-verbala uttryck och samspel är videoobservation ett bra 
komplement till ljudinspelning. Eidevald (2015) lyfter att videoobservationer möjliggör mer 
djupgående analyser av interaktioner mellan människor och miljöer än en observation med 
papper och penna. Denna metod kan fånga det som händer i en situation för att därefter kunna 
studera det insamlade materialet upprepade gånger vilket resulterar i en närhet till materialet. 
Det insamlade materialet finns oförändrat kvar och kan analyseras i olika omgångar vilket kan 
bidra till att nya upptäckter kan göras. Vid genomförandet av videoobservationer blir kamerans 
placering en viktig aspekt att överväga. Eidevald lyfter fram att eftersom en kamera kan påverka 
situationen bör den placeras på en plats där den inte tar alltför mycket fokus av barnen. 
Videoinspelningen i studien gjordes via en iPad som var placerad på en plats med överblick av 
hela rummet. Placeringen av iPaden tog inte alltför mycket fokus av barnen då den var i ett hörn 
på en höjd ovanför barnens huvud. Både videoobservation och ljudinspelning användes hela 
tiden under samtliga danstillfällen. 
	
4.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) belyser en viktig del inom forskning vilket är hur medverkande 
personer får behandlas. I denna studie har hänsyn till de forskningsetiska principerna tagits i 
beaktning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte, att 
deltagandet är frivilligt och rättigheten att avbryta sin medverkan när som helst. 
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Samtyckeskravet innebär att ett samtycke bör inhämtas av deltagarna som själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som finns om 
deltagarna ska hållas konfidentiellt, det ska inte gå att identifiera personerna i studien för en 
utomstående. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna från studien inte får 
användas i något annat bruk än till studien som forskaren angivit (ibid.). Förskolan i denna 
studie informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. Eftersom att videoobservation 
skulle tillämpas för datainsamlingen skrevs ett samtyckesbrev (se Bilaga 2) till barnens 
vårdnadshavare. Genom underskrift på brevet godkände respektive vårdnadshavare sitt barns 
deltagande. Där framgick både studiens syfte samt att barnen skulle vara anonyma. Innan 
aktiviteternas början fördes samtal med barnen där de fick information om vad som skulle 
hända samt att de fick frågan om de ville delta. Barnen fick även information om att de har rätt 
att avbryta sin medverkan när de vill. Detta är någonting som togs i beaktning vid varje tillfälle 
för att ge barnen möjlighet att själva bestämma över sin medverkan. 
 
4.5 Bearbetning, tolkning och analys 
Empiriskt material innebär det material som har avgränsats från insamlade data och som 
därefter ska analyseras (Svensson & Ahrne, 2015). Att bearbeta empiriskt material innebär att 
sortera, ordna och kategorisera sitt material med en strävan att få svar på en studies 
forskningsfrågor. Vidare belyser Svensson och Ahrne att det inte finns någon given ordning för 
hur detta ska ske utan att det är upp till forskaren själv att skapa sin analys. Empirin i denna 
studie har bearbetats genom att tolka och transkribera det insamlade materialet, vilket innebär 
att överföra ljud till skrift. I bearbetningen av det insamlade materialet spelades 
videoobservationen upp ett flertal gånger på lägre hastighet, detta med en strävan att tydligare 
kunna studera barnens rörelser och uttryck. Även ljudinspelningen bearbetades ett flertal gånger 
genom att lyssna, pausa, skriva ner innehållet och därefter fortsätta avlyssningen. 
Händelseförloppet från aktiviteterna transkriberades via dator till en sammanställning, detta 
benämns som att sortera sitt material enligt Rennstam och Wästerfors (2015). Sortering görs 
för att få ordning och en överskådlig bild av det insamlade materialet. Samtidigt under 
transkriberingen av insamlade data gjordes en reducering av materialet för att behålla det som 
var relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. Att reducera ett material besvarar 
omöjligheten att visa allt (ibid.). Exempelvis transkriberades inte pauser för barnens 
toalettbesök eller annan typ av händelser som innebar att danstillfällena blev avbrutna på något 
sätt. Transkriberingen blev totalt ett innehåll på 15 sidor. I analysfasen gjordes en tolkning 
utifrån det nedskrivna materialet av barnens handlingar och uttryck, både kroppsliga som 
verbala. Utifrån transkriberingen identifierades de mönster som framstod i materialet genom att 
markera text och citat i olika färger för att därefter sammanställa materialet i teman med 
utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor. 
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat utifrån analysen av datamaterialet. Syftet var att 
undersöka hur barns upplevelser av årstider gestaltas och kommuniceras via dansen som 
uttrycksform samt hur barn tolkar sina egna och de andra barnens gestaltningar av årstider. 
Resultatet presenteras i två övergripande teman utifrån studiens forskningsfrågor. Dessa teman 
blev urskiljningsbara vid bearbetning, tolkning och analys av insamlat data. I det första temat 
återfinns hur barnen kommunicerar och gestaltar sina upplevelser av årstider utifrån personliga 
erfarenheter genom att dansa årstidstypiska lekar och aktiviteter, genom härmning samt genom 
förkroppsligande av olika årstidsrelaterade naturfenomen. Detta besvarar studiens första 
forskningsfråga. I det andra temat framgår det hur barnen tolkar sina egna och andras 
gestaltningar av årstider genom att visa en förståelse för vad dansen uttrycker. Detta besvarar 
studiens andra forskningsfråga. Barnen som medverkade var Anna, Bea, Cilla, Doris, Emma, 
Frida, Gustav, Herman och Isak. Barnen är representerade med fingerade namn som inte har 
någon koppling till deras riktiga namn på något sätt. 
 
5.1 Barns upplevelser av årstider gestaltas och kommuniceras 
Utifrån analysen av insamlat data framkommer det att när barnen gestaltar och kommunicerar 
sina upplevelser av årstider genom dansen som uttrycksform utgår de från personliga 
erfarenheter av årstidernas karaktär. Detta visar sig genom att barnen gärna dansar 
årstidstypiska lekar och aktiviteter. Det framkommer även i dansen att barnen gestaltar och 
kommunicerar sina upplevelser av årstider genom att härma och förkroppsliga olika 
årstidsrelaterade naturfenomen. Nedan presenteras barnens upplevelser av årstider, både via 
den verbala och den icke-verbala kommunikationen. 
 
5.1.1 Genom att dansa lekar och aktiviteter 
Analysen av datamaterialet visar att barnen kopplar ihop årstider med personliga erfarenheter 
och det som ligger dem nära i sin egen livsvärld. Vid flera tillfällen när barnen uppmanas att 
dansa de olika årstiderna gestaltar barnen gärna lekar och aktiviteter som de brukar utföra under 
respektive årstid. Detta kan visa på att barnen upplever leken som en stor del i deras egen 
livsvärld eftersom de kopplar ihop årstider med de lekar som är möjliga under de olika 
årstiderna. 
 

Anna: Hoppa studsmatta! 
Jag: Ja det kan man ju göra på sommaren, då hoppar vi! 

 
Alla barnen började hoppa runt skrattandes på golvet. Strax efter satte sig Doris och Cilla ner 
för att ta av sig sina strumpor och därefter springa runt i rummet. 
 

Doris: Nu springer jag på gräsmattan! 
Cilla: Jag med! 
Bea: Och gunga! 
Jag: Hur ser det ut när man gungar utan gunga? 
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Bea: Såhär… 
 

Bea rörde sig fram och tillbaka på golvet varpå Anna gjorde likadant. Även Herman, Doris och 
Cilla började ”gunga” fram och tillbaka på golvet. 
 

Herman: Jag brukar bada och simma. 
Jag: Vad härligt, hur kan det se ut när ni badar och simmar på sommaren? 

 
Barnen rörde sig runt i rummet och simmade med armarna. Herman hoppade och gestaltade en 
dykning ner mot golvet. Bea och Anna lade sig ner på golvet och rörde både armar och ben 
föreställande simtag. 
 
Resultatet visar att när barnen gestaltar årstidernas lekar och aktiviteter i dansen handlar det 
övervägande om typiska sommar- och vinteraktiviteter. Utöver de ovannämnda 
sommaraktiviteterna gestaltades vinterns skidåkning, snöänglar, snögubbsbygge samt snöbollar 
både genom att barnen förkroppsligade de tankar de hade för respektive aktivitet, formade med 
händerna och även att de själva rullade som snöbollar på golvet. 
	
5.1.2 Genom att härma 
Under analysen av datamaterialet framkommer även vikten av att barnen i dansen får möjlighet 
att inspireras till att fundera över hur upplevelser av årstider kan gestaltas. Detta med en strävan 
att utmana barnen i deras tankar om årstider och möjliggöra för barnen att genom dansen 
uttrycka hur de upplever det som händer i naturen för respektive årstid. Vid ett danstillfälle 
skulle vi börja med att gestalta årstiden vinter och hur det kan se ut. Jag fick intrycket av att 
barnen riktade sitt fokus mot mig och verkade invänta mina direktiv varpå jag tog beslutet att 
inspirera barnen till rörelse. 
 

Jag: På vintern brukar det ju vara kallt, hur kan det se ut när man fryser? 
 
Bea och Doris lade armarna runt kroppen, kramade om sig själva och rörde armarna i små 
rörelser varpå jag gjorde likadant och även de andra sex barnen. 
 

Jag: Det kanske börjar snöa, vi kan bli snöflingor som faller från himlen. 
 
Vi sträckte upp armarna i luften och svajade sakta ner och barnen upprepade denna rörelse 
några gånger. 
 

Jag: Det kommer en blåsande vind, vad händer med snöflingorna då? 
 
Herman, Gustav och Anna började göra lite snabbare rörelser med hela kroppen vilket vidare 
ledde till att alla tillsammans började röra oss runt i rummet. Vi rörde oss svajande med kroppen 
och armarna i olika lägen samt snurrade runt. Därefter sa jag att det blev en snöstorm i rummet 
och att det började blåsa ännu mer för att se hur barnen reagerade. Barnen började röra sig ännu 
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snabbare och springa efter varandra vilket gav ett glädjande intryck då barnens springande 
resulterade i många skratt. 
 
Resultatet visar att barnen till en början riktade sitt fokus mot mig och ville gärna härma mina 
rörelser. Detta belyser vikten av att kunna ge barnen inspiration genom att ställa frågor som 
uppmuntrar barnen till att skapa egna rörelser. Resultatet visar även att barnen inspireras av 
varandras uttryckssätt när de härmar varandras rörelser i dansen av de olika årstiderna. 
 
5.1.3 Genom att förkroppsliga olika naturfenomen 
Analysen av datamaterialet visar att barnen gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av 
årstider genom att förkroppsliga olika naturfenomen. Barnen gestaltade årstiden vinter bland 
annat som istappar genom att ställa sig helt stilla, en del med händerna ihop uppsträckta i luften, 
någon med händerna längs sidorna och några liggandes stilla på golvet. 
 

Jag: Nu har vi alla frusit till is. Och vilken årstid kommer efter vintern? 
Anna: Sommar! 
Cilla: Nej våren! 
Jag: Ja våren, vad händer med våra istappar då? 
Doris: Smälter! 
Jag: Ja precis, hur kan det se ut? 
Doris: Såhär… 

 
Doris stod som en istapp med armarna uppsträckta och svajade ner mot golvet för att till sist 
lägga sig ner raklång. Vi ”smälte” ner tillsammans och lade oss på golvet varpå barnen fick 
frågan vad som hade hänt med isen. Till svar kom att isen hade blivit till vatten och barnen blev 
uppmanade att visa hur vatten kan dansas. Barnen började skruva sig på golvet. Gustav sträckte 
upp ben och armar i luften och sprattlade vilket inspirerade Herman, Doris och Cilla att göra 
likadant. Cilla påtalade att de föreställde vågor på vattnet och detta ledde oss vidare till en ny 
årstid som var sommaren. Utifrån frågan om vad som var typiskt för sommaren gestaltade 
barnen solen genom att forma stora cirklar med armarna och blommor som växte upp från 
jorden genom att först vara ihopkrupna på golvet för att sedan sakta sträcka sig uppåt mot taket.  
 
Vidare fortsatte barnen att förkroppsliga olika naturfenomen som regnet på hösten genom att 
gestalta regndroppar som föll från himlen med händer och fingrar som rörde sig uppåt och neråt. 
Barnen gestaltade även höstlöven som föll ner från träden genom svajande kroppsrörelser från 
stående position till att ligga ner på golvet och rulla runt. 
 
Resultatet visar här att barnen gestaltar och kommunicerar de olika årstiderna genom kroppen 
och dess förmåga till rörelse. Barnen utforskar olika rörelser och dess kontraster som att röra 
sig långsamt och snabbt, högt och lågt. Att fråga barnen hur ett visst fenomen kan gestaltas 
möjliggör för barnen att kommunicera sin egen upplevelse av någonting och därefter uttrycka 
detta via dansen. 
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5.2 Barn tolkar sina egna och andras gestaltningar av årstider 
Utifrån analysen av insamlat data framkommer det att barnen tolkar sina egna och andras 
gestaltningar av årstider genom att visa en förståelse för vad dansen uttrycker. Dessa tolkningar 
och förståelser visar sig när barnen får möjlighet att reflektera tillsammans över deras 
gestaltningar av de olika årstiderna. 
 
5.2.1 Förståelse för vad dansen uttrycker 
När barnen får studera dansen som uttrycksform via ljudlösa filmklipp och fotografier av dem 
själva när de dansar ges barnen möjlighet att uttrycka sina tolkningar av hur olika upplevelser 
av årstider kan gestaltas och kommuniceras. Vid en gemensam reflektion visades tre filmklipp 
samt fyra fotografier och barnen fick möjlighet att gissa vilken årstid som representerades. 
 

Jag: Vad är det ni dansar här tror ni? 
Doris: Det blåser, det är löven som blåser och hösten. 
Herman: Ja jag vet det, vi blåste jättemycket och på hösten brukar det faktiskt 
blåsa jättemycket såhär, swosh! (viftar fram och tillbaka med armarna). 
Jag: Ja precis, ni virvlade runt som löv. 
Jag: Vilken årstid dansar ni här då? 
Anna: Vinter! 

 
Alla barnen höll med om att det var vinter som gestaltades. 
 

Jag: Vinter säger ni, hur kan ni se det? 
Bea: För att vi gör såhär (visar med armarna runt kroppen och syftar på att de 
fryser). 
Jag: Vad händer här då? 
Anna: Vi smälter. 
Emma: Snön smälter tills det blir vår. 
Jag: Nu ska ni få en liten utmaning. Nu ska ni få titta på bilder, kan man se vilken 
årstid det är då när bilden står stilla? 
Cilla: Vinter! 
Anna, Bea och Doris: Ja vinter! 
Doris: För jag ser att det är såhär (visar med armarna upp i luften som en istapp). 
Anna: Och då fryser det, då ser jag att det är vinter. 
Jag: Vad ni kan! Ska vi kika på nästa bild då? 
Cilla: Det är höst. 
Jag: Hur tänkte du då Cilla? Vad gör ni på bilden? 
Cilla: Att löven faller ner. 
Jag: Ja så kan det vara, är det någon som tänker någonting annat? 
Anna: Våren också. 
Jag: Hur tänkte du då Anna? 
Anna: Att vi flyger med armarna, som fåglar. 
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När nästa bild visades utbrast Bea, Emma och Cilla att det var sommaren som de såg. När 
barnen fick frågan om hur de kunde se det blev svaret att barnen såg att de sprang på bilden och 
att de tycker att det är roligt att springa på sommaren. Vid den sista bilden tolkade Emma att 
hon såg Doris stå som en istapp varpå Bea instämde och sa att årstiden som visades var vintern. 
 
Resultatet visar att barnen under denna reflektionsstund tillsammans tolkar vilken årstid som 
kommuniceras på ett filmklipp eller ett fotografi baserat på sina tidigare erfarenheter av att 
gestalta årstider genom dans. Barnen visar en förståelse för vad de olika gestaltningarna 
uttrycker och att deras upplevelser av årstider kan tolkas och förstås av både sig själva och av 
andra. 
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6. Diskussion 
	
I detta avsnitt diskuteras först studiens metod och därefter resultatet i förhållande till bakgrund 
och den teoretiska utgångspunkten. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom 
studiens område. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Att använda deltagande observation, ljudinspelning och videoobservation för insamling av data 
var ett naturligt och lämpligt val i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. En icke-
deltagande observation hade varit nästintill omöjlig att använda sig av för att besvara studiens 
forskningsfrågor då det troligtvis inte hade gett samma möjlighet att följa barnens uttryck av 
tankar, reflektioner och upplevelser. Den deltagande observationen möjliggjorde ett närmande 
av barnens livsvärld vilket Lalander (2015) belyser. Genom att samspela tillsammans med 
barnen blev den deltagande observationen ett naturligt sätt att vara närvarande och delaktig. 
Ljudinspelningen visade sig vara ett adekvat redskap för att fånga upp det sociala samspelet av 
dialog och monolog. Bjørndal (2005) lyfter att det är ett effektivt sätt att få med mycket och 
omfattande information. Utifrån ljudinspelningarna kunde analysen av insamlat data 
möjliggöras på ett mer transparent sätt då allt som både jag och barnen uttryckte verbalt 
framträdde tydligt. Detta tack vare att mobiltelefonen som användes för ljudupptagningen var 
fäst på min arm och därför var nära barnen hela tiden. En annan fördel med ljudinspelning var 
att den kunde bearbetas ett flertal gånger under analysen genom att spelas upp, pausa, gå tillbaka 
och spelas upp igen. På detta sätt minskade risken att missa värdefull information. Eidevald 
(2015) lyfter att videoobservationer är ett bra komplement till ljudinspelning då den möjliggör 
mer djupgående analyser av interaktioner mellan människor och miljöer än endast vad en 
observation gör. Genom att använda videoobservation i studien fångades barnens kroppsuttryck 
i dansen upp, även samspelet mellan de själva och mig synliggjordes på ett sätt som troligtvis 
inte hade kunnat bli möjlig om denna metod inte hade använts. Genom att spela upp det 
insamlade materialet på olika hastigheter och möjlighet till att studera materialet upprepade 
gånger underlättade videoobservationen analysarbetet. Eidevald belyser kamerans placering 
som en viktig aspekt att överväga då den kan påverka situationen som ska observeras. I 
föreliggande studie var dock kameran placerad på en plats som inte tog fokus från barnen trots 
att de informerades om att bli filmade. Kameran som i detta fall var en iPad hade placerats i ett 
hörn strax ovanför barnens huvuden vilket gjorde att barnen inte tänkte på den. Nackdelen med 
att endast använda sig av en kamera var att den bara kunde filma från en och samma vinkel. 
Vid några tillfällen hamnade några utav barnen ur bild vilket hade kunnat förhindrats om jag 
använt mig av fler kameror. Dessa tillfällen var dock väldigt få och jag anser att detta inte 
påverkade studiens resultat i någon större utsträckning. Genom att sortera, reducera, ordna och 
kategorisera det insamlade materialet underlättade analysarbetet. Det transkriberade materialet 
fick en tydlig struktur vilket resulterade i att arbetet med att synliggöra svaren på studiens 
forskningsfrågor möjliggjordes. 
 
Inför samtliga danstillfällen har barnen fått möjlighet till frivilligt deltagande genom att tilldelas 
information om vad som skulle hända för varje tillfälle och att de när som helst hade rätt att 
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avbryta sin medverkan vilket är i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Detta har gjort att jag 
bland annat har intagit ett tillåtande förhållningssätt i relation till om något utav barnen kände 
för att sätta sig på sidan av och bara titta på när de andra barnen dansade eller avvika för att 
göra någonting annat. Detta har tagits i beaktning med respekt gentemot barnen. 
 
Stensmo (2002) belyser att de data som samlas in för en studie ska vara giltiga och tillförlitliga, 
där giltighet benämns som validitet och tillförlitlighet som reliabilitet. Vid bedömning av 
validitet görs en avvägning om huruvida den tolkning som forskaren gjort verkar stämma 
överens med det material som visas. De metoder som har använts i denna studie anser jag har 
svarat mot studiens syfte och forskningsfrågor. Reliabiliteten är en del av validiteten då det 
handlar om hur trovärdig undersökningen i studien har varit. Det innebär hur noggranna 
återgivelserna från transkriberingen är då det påverkar hur textmaterialet i studien tolkas. Jag 
har vid transkriberingen av insamlat data varit så noggrann som möjligt och återgivit både mina 
och barnens uttalanden samt barnens icke-verbala uttryck vilket medför att trovärdigheten för 
denna studie kan vara relativt god. För att styrka studiens resultat är generaliserbarheten en 
viktig aspekt att beakta. Svensson och Ahrne (2015) beskriver detta som att resultaten ska kunna 
säga någonting om en större population eller en annan miljö än den som har undersökts. 
Eftersom att denna studie har haft ett begränsat antal deltagare på en och samma förskola är det 
svårt att göra någon generalisering. Resultatet kan därav inte representera barn i allmänhet. 
Detta med utgångspunkt i fenomenologin, att upplevelser är unika och kan skilja sig från individ 
till individ. Stensmo (2002) belyser att upplevelse och erfarande i princip inte kan generaliseras. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer det att när barnen uttrycker sina upplevelser av årstider relaterar 
de till det som ligger dem nära i sin egen livsvärld. Bengtsson (2005) beskriver livsvärlden 
utifrån fenomenologin och menar att det är utifrån de sammanhang vi dagligen skapar 
upplevelser och erfarenheter inom. När barnen gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av 
årstider gör barnen det utifrån sina personliga erfarenheter. Detta är i enlighet med Merleau-
Pontys tankar att varje enskild individ upplever och erfar utifrån ens eget personliga perspektiv, 
att varje individ skapar en förståelse för ett fenomen baserat på tidigare erfarenheter (Stensmo, 
2002). Resultatet visar att barnen gärna dansar de lekar och aktiviteter som är typiska för en 
viss årstid vilket kan tyda på att leken upplevs som en stor del i barnens livsvärld. Grönlund 
och Wigert (2004) lyfter fram lekens betydelse för kreativiteten i dansen, att utgå ifrån leken 
och barns sätt att använda sig av fantasin och tillåta leken i dansen. Även Sjöstedt Edelholm 
(2015) belyser vikten av att dansen inte alltid behöver bestå av regler, utan dansen ska ske på 
ett lekfullt sätt med fokus på barnens utforskande, fantasi och kreativitet. Detta möjliggjorde 
att barnen i denna studie fick uttrycka sina egna tolkningar av årstider baserat på sina egna 
upplevelser och erfarenheter vilket visade sig till stor del innebära årstidstypiska lekar. Under 
studiens danstillfällen insåg jag vikten av att som förskollärare inta ett lekfullt förhållningssätt, 
att släppa på hämningar och testa nya saker. Detta med en strävan för att skapa ett tillåtande 
klimat och, som Nordlöw (2014) lyfter, en trygg miljö som värdesätter lekens betydelse för att 
låta barnen hitta lusten till dansens skapande och utforskande. 
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Pramling Samuelsson et al. (2009) menar att barn är kreativa och mästare på lek men för att 
kunna utveckla sina tankar för någonting visst behöver de utmanas. I studiens resultat visas att 
barnen gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av årstider även genom att härma och 
förkroppsliga olika årstidsrelaterade naturfenomen. Under analysen av materialet framkommer 
inspirationens betydelse för barnen att gestalta sina upplevelser av årstider med naturen som 
utgångspunkt. Här framkommer det att barnen utmanades till att fundera hur de upplever 
naturens olika fenomen samt hur de upplever det som händer under respektive årstid, vilket 
Pramling Samuelsson et al. lyfter som en viktig aspekt. I början av ett danstillfälle var intrycket 
att barnen riktade sitt fokus och sin uppmärksamhet mot mig, att de gärna ville invänta och 
härma mina rörelser. Lindqvist (2007) belyser att barn många gånger kan känna en trygghet i 
att härma lärarens rörelser till en början för att sedan utforska på egen hand. Här var det dock 
viktigt att hitta en balansgång mellan härmning och barnens egna rörelser, att inte låta 
härmningen ta över. Detta för att inte riskera att barnen inte skulle få möjlighet till sitt eget 
uttryck baserat på sina egna upplevelser och inte mina. Barnen fick inspiration via frågor och i 
form av det verbala bildspråket för att därefter gestalta och uttrycka sina tankar via dansen. 
Lindqvist lyfter användningen av bildspråket, att måla upp en mental bild för barnen som ett 
sätt att stimulera deras fantasi, inlevelse och förstärka rörelsernas uttryck. Att det kan vara 
positivt att i kommunikationen använda bildspråket i verbala förklaringar och samtidigt 
samspela tillsammans med barnen. Studiens resultat visade att barnen förkroppsligade olika 
naturfenomen när de via bildspråket fick inspiration till att uttrycka sig. När barnen utmanades 
till att fundera hur någonting visst kunde se ut eller kännas fick de en möjlighet att utveckla 
sina dansrörelser från exempelvis de årstidstypiska lekarna till gestaltning av årstider med 
naturen som utgångspunkt. 
 
När barnen i denna studie gestaltade och kommunicerade sina upplevelser av årstider via dansen 
som uttrycksform fick de möjlighet att utveckla den kinestetiska förmågan, möjligheten att 
känna rörelse. Att barnen fick upptäcka de kroppsliga möjligheterna som dansen erbjöd, lyfter 
Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) fram som en del av att öva gestaltningsförmågan. Barnen 
utforskade olika rörelser och dess kontraster som att röra sig långsamt och snabbt. De fick även 
möjlighet till att stimulera rumsuppfattningen när alla dansade och rörde sig tillsammans på 
olika nivåer och i olika riktningar över golvet. Stinson (1998) beskriver detta som 
kroppsmedvetenhet och att den är viktig för den rumsliga orienteringen, att uppfatta rummets 
utrymme i förhållande till den egna kroppen. Barnen använde sig av det Sjöstedt Edelholm och 
Wigert (2005) benämner för grundrörelser som utgångspunkt i dansen när de sprang, gick, 
rullade och hoppade. Dessa grundrörelser använde barnen i dansen både för de årstidstypiska 
lekarna samt när de gestaltade de olika naturfenomenen för respektive årstid. Barnen gjorde 
detta genom att sakta gå runt i rummet och gestalta när de fryser, rulla runt på golvet som 
snöbollar, hoppandes på studsmatta eller springa runt som virvlande löv. 
 
Utifrån analysen av det insamlade materialet var intrycket att barnen såg danstillfällena som 
lustfyllda eftersom många skratt och leenden kom från barnen. Möjligheten till glädje är 
någonting som Pastorek Gripson (2015) menar kan möjliggöras när människor får närma sig 
dansen. Dock är det ingenting som någon kan ge en annan utan endast inspirera till, dansglädje 
är någonting som skapas av var och en. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framkommer 
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vikten av lust och glädje där barns utveckling och lärande ska främjas på ett lustfyllt sätt. Vid 
en avslutningsreflektion tillsammans med barnen fick de frågan om hur det upplevde 
möjligheten att få dansa. Samtliga barn uttryckte då att de tyckte det var roligt. Någonting som 
kan diskuteras är dock om alla barnen verkligen upplevde dansen som ett roligt uttryckssätt 
eller om de bara höll med de andra barnen alternativt bara gav det svar de trodde jag ville höra. 
 
Resultatet i studien visar också på att barnen tolkar sina egna och andras gestaltningar av 
årstider när de uttrycker en förståelse för vad ett filmklipp eller fotografi föreställande de själva 
kommunicerar. Detta kan relateras till att se dansen ur den sociala aspekten (Danshögskolan, 
1990). Det blir då att låta barnen upptäcka att dansen är ett sätt att kommunicera med varandra, 
att dansen blir ett språk genom att använda kroppen och dess uttrycksmöjligheter (ibid.). Barnen 
fick möjlighet att studera varandras kroppsspråk som de använde i gestaltningarna av sina 
upplevelser av de olika årstiderna. Att möjliggöra för barnen att kunna se och tolka någonting 
visst kan bidra till att erövra kunskap genom att strukturera sina erfarenheter och kunna dra 
slutsatser (Sjöstedt Edelholm, 2004). En fråga som kan ställas är om barnen hade kunnat tolka 
dessa ljudlösa filmklipp eller fotografier på samma sätt om tiden mellan danstillfällena varit 
längre. Det är möjligt att barnens tolkningar och förståelse av gestaltningarna hade blivit 
annorlunda ifall de inte hade haft själva dansupplevelsen lika färskt i minnet som de hade i 
denna studie. 
 
Att dansen kan användas som ett verktyg till att erövra ny kunskap om någonting specifikt är 
något som Moerman (2014) belyser då barn i de flesta fall lär sig av själva görandet. Dansen 
blir ett sätt att kunna öka sin förmåga att uttrycka sina kunskaper och erfarenheter. Barnen i 
denna studie uttryckte visserligen att de redan hade en förståelse för årstider och gestaltade sina 
upplevelser av dessa via dansen men jag tror att utifrån studiens danstillfällen fick de möjlighet 
att utvecklas ytterligare. Barnen fick möjlighet att inspireras av varandra och utmanades i sina 
tankar hur de kunde uttrycka sina upplevelser av årstider på olika sätt. Min roll som 
förskollärare i denna studie har inneburit att uppmuntra barnen och ge dem utrymme till 
skapande i dansen. Lindqvist (2007) framhåller det som att inta barns perspektiv och belyser 
vikten av att inneha ett förhållningssätt som präglas av detta. Att utgå ifrån barnens livsvillkor 
och vad dessa innebär för deras erfarenheter samtidigt som att försöka förstå barnens intentioner 
och meningsuttryck (Johansson, 2003). Dansen har i denna studie använts som 
ämnesöverskridande när danstillfällena har haft ett fokus på barns upplevelser av årstider. 
 
6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
I denna studie har dansen lyfts fram som någonting positivt för barns utveckling och lärande i 
olika aspekter. En implikation i förskolans utbildning kan vara att dans som uttrycksform 
möjligtvis inte används i lika stor utsträckning som andra estetiska uttryckssätt. Detta kan 
innebära att barnen går miste om erfarenheter som kan gynna deras utveckling och lärande. Det 
är av vikt att sträva efter att ge barnen möjlighet att uttrycka sig inom samtliga estetiska 
uttrycksformer och inte bara några enstaka. Jag tror att inställningen till dans grundar sig i ens 
personliga erfarenheter och tycke. Dock är det av vikt att inte låta detta påverka sin profession 
utan istället våga gå utanför sin bekvämlighetszon och, som Nordlöw (2014) belyser, släppa på 
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hämningar för att kunna skapa någonting nytt. Trots allt är det en del av yrkesuppdraget, att ge 
barnen möjlighet till att gestalta och kommunicera genom dans som uttrycksform. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Syftet i denna studie har varit att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i 
förskolan. Efter denna studie hade det varit intressant att undersöka hur dans kan användas på 
andra sätt i förskolans undervisning än som den gjorde i denna studie. Att genom en 
intervjustudie eller observation som sträcker sig över en längre tid synliggöra hur förskollärare 
implementerar dans som uttrycksform i undervisningen och i sådant fall i vilken utsträckning. 
Detta baserat på hypotesen att dans i förskolans undervisning i många fall hamnar lite i 
skymundan. 
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Bilaga 1 
 
Förslag på några frågor till barnen under första samtalet: 
Vad är en årstid? 
Hur kan det kännas när det är vinter/vår/sommar/höst? 
Hur kan det se ut? 
Hur låter vintern/våren/sommaren/hösten? På vilket sätt? 
 
Förslag på några frågor att ställa under avslutande reflektion: 
Hur var det att få dansa? 
Hur kändes det att dansa vintern/våren/sommaren/hösten? 
Tycker ni att någon årstid var lättare eller svårare att dansa? 
På vilket sätt? 
Hur kändes det att dansa med sjalar? 
 
 
Förslag på några frågor inför andra uppstarten: 
Kommer ni ihåg vad vi gjorde förra gången? 
Vilken årstid är det ni dansar nu? 
Hur kan man se det? 
Vad händer om vi pausar filmen, kan man se när bilden är stilla vilken årstid som visas? 
Hur då eller varför inte? 
 
Förslag på några frågor under avslutande reflektion vid andra tillfället: 
Kändes det annorlunda att dansa idag än förra gången? 
Tycker ni man kan dansa årstider på något annat sätt? 
Vad brukar ni göra utomhus när det är vinter/vår/sommar/höst? 
Vad kan man göra utomhus när det är vinter/vår/sommar/höst? 
 
 
Förslag på några frågor vid tredje uppstart: 
Vad tänkte ni när ni kom in i rummet idag? 
Hur kändes det? 
Vad är det som ni ser? 
Vad är det som ni hör? 
Vad tycker ni det ser ut som att man kan göra här? 
Kommer ni ihåg vad vi gjorde och pratade om förra gången? 
 
Förslag på några frågor under avslutande reflektion vid tredje tillfället: 
Hur kändes det idag? 
Vilket sätt var roligast att gestalta årstider? 
Var det någon årstid som kändes lättare att dansa och röra sig till? 



	

Bilaga 2 
 
 
Hej alla föräldrar! 
 
Mitt namn är Ida Holmqvist och jag läser nu sista terminen på Förskollärarprogrammet via 
Luleå Tekniska Universitet. Nu är vi mitt inne i att skriva examensarbete och området där jag 
har mitt fokus är dans i förskolan. Syftet med min studie är att undersöka hur dans kan användas 
som uttrycksform av barn i förskolan. 
 
För att samla in material till detta arbete kommer jag att utforma dansaktiviteter tillsammans 
med barnen. För att sedan kunna analysera min egen insats samt hur barnen uttrycker sig via 
dansen skulle jag behöva videodokumentera dessa tillfällen. Tanken är att genomföra detta 
under vecka 48 vid tre tillfällen. 
 
Jag har inför mitt arbete tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 
att deltagandet i denna studie är frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan. 
Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt och det är endast jag som kommer att ha tillgång 
till det insamlade materialet för analys. Vid exempelvis citat eller beskrivning av en situation 
kommer inte barnens namn att framgå utan benämnas i sådana fall med fiktiva namn, detta 
gäller även förskolan. Det insamlade materialet används endast av mig och kommer raderas 
efter att examensarbetet har blivit godkänt. 
 
Examensarbetet kommer efter godkännande att publiceras och vara sökbart via Luleå Tekniska 
Universitets databas, Diva. 
 
Jag vill med detta brev be om ert samtycke för att ert barn deltar i studien. Deltagandet är 
frivilligt och när som helst under studien kan alla deltagande välja att avstå. Om ni samtycker 
till studien så skriver ni under den bifogade blanketten. Även om ni svarar ja kommer barnen 
att bli informerade innan aktiviteten och få möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. Om 
barnet svarar nej så är det barnets beslut som gäller. Tveka inte att höra av er vid eventuella 
frågor eller funderingar angående upplägg, utformning eller arbetet som helhet. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Ida Holmqvist 
E-post: XXX 
Tel: XXX 
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