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Sammanfattning  

 
Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka dansens eventuella betydelse för stärkande 
av självuppfattning hos barn i förskoleåldern. I förskolans uppdrag läggs stor vikt vid arbetet 
med att stärka barns självkänsla. Vi valde därför att undersöka dansens och rörelsens 
betydelse i detta arbete. De frågeställningar vi valde att undersöka var följande: 

• Hur arbetar förskollärare respektive danslärare med dans och rörelse med fokus på att 
stärka barns självuppfattning? 

• Är dans och rörelse en metod för att stärka barns självuppfattning? På vilket sätt? 
För insamling av data använde vi oss av kvalitativa intervjuer med förskollärare och 
danspedagoger, samt observationer av en barngrupp under fyra stycken dans och rörelsepass, 
dessa pass genomförda av oss. Att dansen passar alla barn var samtliga intervjupersoner eniga 
om, bara övningarna utgick från barnens behov, intressen samt vad de kan och klarar av. I vår 
undersökning fann vi ingen stor skillnad på hur arbetssättet med dans och rörelse skiljde sig 
mellan förskollärare och danspedagoger. Undersökningen har visat att danspedagoger 
troligtvis har ett mer utvecklat arbetssätt och en djupare kunskap kring dans. De har vidare en 
större chans att genom sitt breda register hjälpa barnen med utvecklande av sin 
självuppfattning. 
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Inledning  

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka dansens betydelse för självuppfattning i 

förskolan. Med självuppfattning menar vi då kombinationen av självkänsla och 

självförtroende. Självkänsla definierar vi som grundkänslan om sig själv, vem jag är. Det som 

kännetecknar god självkänsla är alltså att jag är medveten om vad som är bra med mig och 

vad som är mindre bra, men ändå har positiva känslor för mig själv och tycker att jag duger. 

Självförtroende däremot innebär att jag är medveten om vad jag klarar av och inte klarar av. T 

ex kan jag veta att jag inte är bra på att sjunga, eller att jag är bra på engelska. Självkänslan 

och självförtroendet bidrar till självuppfattningen.  

Vi har specifikt fokuserat på danslek med dess fantasi- och lekfulla rörelseövningar. 

Detta för att vi anser att just danslek är en viktig och enkelt genomförbar del inom dans i 

syftet att stärka självuppfattningen hos barn. Under dansleken får barnen prova övningar som 

stimulerar fantasin och utvecklar motoriken. Detta görs enkelt med musik och konkret 

rekvisita, t ex en sjal. Kanske får barnen uppgiften att känna sig som en snöflinga, vilket gör 

att barnet upptäcker att det klarar av att både känna rörelsen och att känna och behärska sin 

kropp. Jag kan det, och jag är det, vilket vi anser är de två delarna av självuppfattning.  

En orsak till att vi valt detta ämne är personliga erfarenheter av vår utveckling, kroppslig 

och själslig, när vi använt oss av olika estetiska uttryckssätt. För oss har dessa uttryckssätt 

tagit form i dans, drama, musik och bild. I dansen kan vi syfta till de tillfällen då vi 

stimulerats att använda kroppen som uttrycksmedel. Ett exempel på detta kan vara under de 

tillfällen vi i dansen fått möjlighet att utforska och förbättra vårt självförtroende, vilket i sin 

tur har lett till en säker självuppfattning. Vi har uppfattningen att detta skett när vi utmanats 

av lärare, klasskamrater och oss själva att upptäcka att vi klarat av mera än vi själva trott.  

Tidigare forskning (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005; Ericson, 2000) visar att barn 

mår bra av och visar en synbar utveckling i den egna personen, det vi definierar som stärkt 

självuppfattning, genom dans.  

Forskningen menar att det finns två aspekter av dans – kvantitativ och kvalitativ 

kunskap. Den kvantitativa kunskapen inom dans belyser framför allt den tekniska aspekten,  

d v s utveckla sin kroppsmedvetenhet genom att reproducera steg och rörelser. Att härma 

innebär alltså inte att man utvecklar sin förmåga att känna rörelse utan istället lägga grunden 

för detta.  Forskare menar att kvantitativ kunskap är grundläggande för att kunna utveckla den 
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kvalitativa. Den kvalitativa kunskapen innebär att kunna bortse från tekniken och känna 

rörelsen genom produktion istället för reproduktion.   

En grundläggande faktor till varför vi avser lägga vikt vid och utforska detta område är att det 

tas upp i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), vars innehåll är 

det som vi som förskollärare skall sträva efter och gör oss professionella. I uppdraget nämns 

detta som följande: 

 

• Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis 
grundläggas och växa. (s.4) 

 

• Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 
identitet och känner trygghet i den. (s.13) 

 

• Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande. (s.13) 

 

• Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 
skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama. (s.13) 

 (Utbildningsdepartementet, 1998) 
 

 

Syfte 

Vi vill att det här arbetet skall ge oss viktig kunskap och motivation för att arbeta med dans 

och rörelse i förskolan, då vi under praktik och tillfälliga vikariat i förskolan inte erfarit att det 

läggs så stor vikt vid dans och rörelse som vi skulle önska. Detta tror vi kan bero på att 

förskollärare lägger vikt endast vid den motoriska aspekten och glömmer bort eller är inte 

medvetna om betydelsen av att kunna känna rörelse. Vi vill utifrån detta undersöka huruvida 

arbetssätt och syfte med danslek, samt inställning till detta skiljer sig mellan danspedagoger 

och förskollärare med intresse för rörelse. I förskolans uppdrag är en stor del att man ska 

arbeta med att stärka barns självkänsla, detta är grundläggande. Vi lägger stor vikt vid att 

undersöka dansens del i detta. 

 

Syftesformulering: 

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka dansens eventuella betydelse för stärkande av 

självuppfattning hos barn i förskoleåldern.  
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Frågeställningar: 

• Hur arbetar förskollärare respektive danslärare med dans och rörelse med fokus på att 

stärka barns självuppfattning? 

• Är dans och rörelse en metod för att stärka barns självuppfattning? På vilket sätt? 
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Litteraturgenomgång 

Vi kommer i denna litteraturgenomgång att presentera den teori vi anser vara viktig för vårt 

arbete. Vi har delat upp vår litteraturgenomgång i fyra olika huvudområden: Danslek, Fysisk 

och psykisk aspekt på kroppen utifrån dans, Självuppfattning samt Sinne, perception och 

motorik – vetenskapliga aspekter på dans. Under följande rubriker presenteras underrubriker 

för att underlätta läsningen. 

 

 

Danslek 

 

Dansen som en helhet 

Enligt Preston-Dunlop, (refererad i Grönlund & Wigert, 2004) innebär en holistisk syn på 

dans att man ser dansen inte bara som en helhet, utan som flera tätt sammansatta bitar som 

inte kan skiljas åt utan att man förlorar vitsen med dansen som helhet. Dessa sammansatta 

delar menar Preston-Dunlop är kinestetisk upplevelse, begreppsmässig kunskap om dans till 

exempel positioner, förhållande till rummet i olika former, teknisk skicklighet och att känna 

rörelsen i dess estetiska uttrycksfullhet och dess känslomässiga innebörd. Här ser vi en likhet 

med vad den amerikanska dansforskaren Sue Stinson, (refererad i Sjöstedt Edelholm & 

Wigert, 2005) hävdar, nämligen att det är grundläggande för creative dance att läraren är 

medveten om dansens fem byggstenar för att skapa en optimal miljö för att öka det 

kinestetiska sinnet hos barnen. Dessa fem byggstenar är kropp, tid, rum, energi och samspel. 

Denna medvetenhet kommer att ge läraren möjlighet att kombinera de olika byggstenarna. 

Läraren måste själv ständigt arbeta för att öka det kinestetiska sinnet hos sig själv. Även Joyce 

(1993) påpekar vikten av använda sig av byggstenarna inom dans. Genom att barnen lär sig 

byggstenarna inom dans, menar Joyce, så kommer de att upptäcka dessa i miljön runt omkring 

de i vardagen. Barnen kommer därmed att känna att de kan kommunicera med sin omvärld 

genom det de ser, hör och känner. Genom detta så utvecklar de sitt kinestetiska sinne. Stinson 

(refererad i Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) instämmer i det genom att lyfta fram vikten 

av att eleverna blir medvetna om dansens byggstenar genom att upptäcka många olika 

variationer att röra sig på. Utifrån detta utvecklar individerna genom kreativitet och 

rörelseglädje egna rörelsemönster. Vidare menar Stinson att utveckling sker när eleverna får 

prova på många olika utmanande övningar. Detta i kombination med kreativiteten och 

rörelseglädjen kommer att leda till att eleven får förmåga att kunna känna rörelse.   
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Även Grönlund (1994) tar upp vikten av glädjen i dans, och menar att inom dansterapi så 

utgör rörelseglädjen en process i sig. Dans och rörelse väcker lust att leka. Dansterapeuten 

måste också själv hålla dans och rörelse levande i sin egen fantasi, för att kunna sätta in 

dansen vid lämpligt tillfälle. 

Vi vill dra paralleller mellan dessa byggstenar och de ståndpunkter Molander hävdar 

(refererad i Jagtoien, Hansen & Annerstedt, 2002). Molander menar att det finns en dialektik 

mellan disciplin och nyskapande och mellan tvång och frihet. Molander menar att det finns tre 

viktiga moment som visar på dialektiken däremellan: det första momentet handlar om övning 

eller träning, där man övar och lyssnar. Här menar vi att det handlar om byggstenarna inom 

dans som barnen blir presenterade för genom pedagogen. Det andra momentet innebär 

diskussioner och reflektioner kring teknik och genomförande. Även vad som kan göras bättre 

och vad som gjordes bra, allt för att få en medvetenhet och ett språk kring det som skapas. 

Detta är något som inte är speciellt aktuellt i förskolan, men vi väljer att tolka det som att man 

repeterar med barnen vad man gjorde förra gången, och höra vad de tyckte om det. Det tredje 

momentet går ut på att eleven genom utmaning av läraren får en egen identitet i utförandet av 

kunskapen, då minnen här har en viktig funktion. Det tredje momentet menar vi är det 

viktigaste i det som detta arbete ska handla om, nämligen den skapande och fantasifulla 

aspekten på danslek. Alltså menar vi att Molanders moment kan visa på en övergång mellan 

kvantitativ och kvalitativ kunskap. En kritisk synvinkel på Molanders moment har Sjöstedt 

Edelholm och Wigerts (2005), då de är av åsikten, i motsats till en del andra forskare, att 

modellärande är negativt, särskilt i yngre åldrar. Detta innebär att eleverna tror att lärarens 

rörelser och gestaltande är det enda rätta, med uppfattningen att de blir bedömda efter det.  

 

Kvantitativ och kvalitativ kunskap inom dans 

Med hänvisning till forskning om undervisning framhåller Berggren (2004), att man kan skilja 

mellan kvantitativ och kvalitativ kunskap inom dans. Kvantitativ innebär att man reproducerar 

de steg och rörelser man blivit instruerad om, medan man med den kvalitativa kunskapen 

skapar en större förståelse och djup i sin kunskap och själv producerar steg och rörelser. 

Berggren menar dock att det ena inte utesluter det andra, utan att den kvalitativa kunskapen 

måste byggas på den kvantitativa, då man måste vara bekväm med rörelserna för att kunna 

utveckla och uttrycka dessa och ge de en mening. Detta stämmer alltså överens med vad 

Molander (refererad i Jagtoien, Hansen & Annerstedt, 2002) menar. Berggren (2004), menar 

även att om man har både den kvantitativa och den kvalitativa kunskapen så kommer kroppen 

att bli ett med rörelseupplevelsen. Även Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) är av 
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uppfattningen att kvantitativ och kvalitativ kunskap inom dans kompletterar varandra. För att 

eleven ska kunna fokusera på att känna rörelse, så måste eleven nyttjat mycket teknikträning 

att hon/han känner att denne behärskar sin kropp. Vi uppfattar det som att Ericsons (2000) 

formulering av sambandet mellan kvantitativ och kvalitativ kunskap inom dans är att dans inte 

bara består av motorikträning, utan även kan stimulera fantasin och vara en kroppslig och 

mental avspänning. 

 

Det egna skapandet – fokus på den kvalitativa kunskapsaspekten inom dans 

Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) översätter ”creative dance” till danslek. Den amerikanska 

dansforskaren Sue Stinson, (refererad i Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) framhåller att det i 

danslek ska läggas fokus på kreativiteten och inte kopieringen. Två av de mest kända 

profilerna inom dansens historia, Rudolf Laban och Isadora Duncan, var också av samma 

mening. Digerfelt (1990) uttrycker att Rudolf Laban och Isadora Duncan var kritiska till den 

klassiska dansens onaturliga rörelser och ville istället betona den kvalitativa aspekten av dans. 

Duncan menade att varje människa har förmåga att känna och uttrycka rörelse, någonting som 

borde utmanas att utveckla i dansen. Den kvalitativa aspekten, fantasin, känslan och det 

personliga uttrycket har kommit att prägla den svenska barndansen. 

Nedan redovisas Labans syn på vilket förhållningssätt en pedagog bör ha inför 

dansundervisning, då han ser dansen som en kreativ process: 

 

• Rörelsen ger barnet möjlighet till personlig utforskning 
utifrån en egen inneboende motivation utan yttre kontroll 
och styrning.  

 

• Rörelsen stimulerar barnets intellektuella aktivitet.  
 

• Rörelsen innehåller kvaliteter som tillåter individuell 
tillämpning och utveckling. 

 

• Rörelsen är i sig kreativ. Det finns inte ett enda rätt 
rörelsesvar utan många. 

 

• Rörelsen innehåller så många olika aspekter att den kan 
tillgodose alla smakriktningar och kognitiva stilar. 

 

• Rörelsen integrerar hela beteendet.  
(citerad i Digerfeldt 1990, s.28) 
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Laban hade inte någon psykologisk skolning. Trots detta kan man märka att han 

använde sig av begrepp som senare blev jämförda med teorier i moderna 

utvecklingspsykologin. Piaget har liksom Laban använt sig av begreppen tid, rum, form, 

rörelse, hastighet och energi som i sin tur byggs upp genom utforskande rörelseaktivitet. De 

båda är också av uppfattningen att barnet har inneboende nyfikenhet som leder barnet till ett 

aktivt förhållande till omvärlden. Dessa uppfattningar vill vi koppla samman med det som 

Digerfeldt (1990) framhåller, nämligen att all primär inlärning kommer från rörelseaktivitet. 

Rörelseaktivitet sätter igång den intellektuella tillväxten och påverkar den sociala och 

emotionella utvecklingen, något som de flesta anhängarna av olika utvecklingspsykologier är 

överens om. En stor del av denna utveckling sker i leken. Jagtoien m fl (2002), menar att det i 

barnens vardag är viktigt att vara en attraktiv lekkamrat, då leken är en del av barnets 

existens. Om barnet litar på sin fysiska förmåga och har en bra kroppsmedvetenhet så kommer 

all lek att bli tillgänglig för barnet. Att inte lita till sin fysiska förmåga och vara osäker på sin 

egen kropp kommer att begränsa barnets lek. En orsak till att arbeta med dans och rörelse i 

förskola kan alltså vara för att förebygga detta. En aspekt av vad som hos barnen utvecklas 

genom ”creative dance”, menar Joyce (1993) är tankar, språk, idéer och fantasi, också detta 

något som gör ett barn till en attraktiv lekkamrat. 

 

Grönlund (1994) framhåller att dansterapi är en metod för att sätta igång en process. 

Dansterapi är enligt Grönlunds definition något som binder samman rörelse och känslor. 

Genom att ge personen en större förmåga att kunna uttrycka sina känslor i rörelser så kan 

denne också genom ökad spontanitet och kreativitet bli en tryggare och lugnare människa.  

Vi menar att detta inte gäller enbart för dansterapi, utan även för dans och rörelse i allmänhet. 

Grönlund (1994) framhåller sex mål med dansterapi: Att utveckla lust och rörelseglädje, att 

utveckla kroppsbilden, att öka kontakt och kommunikation, att lösgöra spänningar, att kunna 

frigöra och uttrycka känslor samt att bearbeta problem. Dessa mål anser vi stämmer överens 

med vad som utvecklas hos barn som får arbeta med danslek i förskola, dock kan dansen bara 

vara verksam om den läggs på den nivå där barnet kan relatera. 

 Detta har att göra med det som Joyce (1993) menar, nämligen att det i ”creative dance” 

inte finns rätt eller fel. Man använder kroppen som instrument, och man behöver inte öva in 

ett speciellt program. Det viktiga, menar Joyce, är inte att dansaren använder sig av teknik 

utan av sitt inre register, sina känslor. För ett barn är inre känslor och kroppsliga uttryck för 

dem nästan samma sak. Barnen upptäcker att de kan uttrycka och ventilera sina känslor på ett 

positivt sätt, och använda sin fantasi till något konkret uttryckt. Som Grönlund (1994) 
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uttrycker: det man inte kan uttrycka i ord, kan man istället uttrycka i rörelser, t ex att få utlopp 

för känslor och konflikter. Joyce (1993) menar att barnen kommer att utvecklas som individer. 

Barnet lär sig att känslorna, kroppen och sinnet är de. Att använda rörelsen som uttryckssätt, 

menar Joyce, är ett hjälpmedel för barnet att utveckla inte bara självbilden, och 

självmedvetenheten – utan hela barnet! 

 

Joyce (1993) hävdar att även utan rörelseprogram så kommer barnen att röra på sig och 

utvecklas, men det är vårt arbete som pedagoger att utmana barnen till att utvecklas optimalt. 

Även Danshögskolan/statens kulturråd (1990) poängterar vikten av att ta tillvara på barnens 

behov av lek och rörelse och ge dem tillfälle att få utlopp för detta genom exempelvis dans. 

Genom dans finns möjlighet att arbeta med ökad kroppsmedvetenhet som i sin tur stärker 

identiteten utan bekostnad på någon annan individ, istället byggs en gruppgemenskap. 

Koncentrationen och fokus ska hos barnen ligga på rörelsen, och när det gör det så kommer 

barnen att upptäcka mycket hos sig själva, menar Joyce. Wigert (1982) anser att danslek är det 

samma som dans i lekform, här läggs stor vikt vid att arbeta med utgångspunkt i barnens egen 

föreställningsvärld, med betoning på lust och glädje. När man gör det, anser vi, så kommer 

man att ha stor nytta av det i det arbete med att uppnå koncentration och fokus hos barnen 

som Joyce (1993) poängterar. Joyce menar nämligen att det finns två saker som visar på att 

barnet utvecklas: glädje och inlevelse! Forskare (Wigert, 1992; Ericson, 2000) menar även att 

barnen i danslek kan bygga en gemenskap utan tävlan, samtidigt som barnen får chans att 

utveckla sitt sinne för ljud och rytm, ge utlopp för tankar, känslor samt förfina sitt 

rörelsesinne. En av dessa forskare (Ericson, 2000) menar även att dansen kan vara ett 

komplement till idrotten. I arbete med dans sker skapande tillsammans och kroppslig och 

själslig avspänning kan komma att spela roll för barnen. Förutom detta, menar forskare 

(Hanna, McFee, Spencer) att man kan använda dansen som ett sätt att lära sig att tänka i 

känslor (refererade i Ericson, 2000). Detta tankesätt jämförs med vetenskapliga tankesätt och 

stämmer även överens med Lpfö 98 (s.13) uttrycker: ”Förskolan skall sträva efter att varje 

barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. 

Vårt uppdrag som förskollärare är att förbereda barnen för det samhälle som väntar. Ericson 

(2000) menar att villkoren i samhället och arbetslivet håller på att förändras och att en 

självständig planering av arbete, vila och avkoppling kommer att vara nödvändig. För att detta 

ska kunna möjliggöras så behövs det under uppväxtåren ske en social och personlig 
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utveckling, samtidigt med de egna tankeverktygen, för att skapa en trygg, säker och 

välmående människa. 

 

Ericsons studie av positiva aspekter av dans på schemat 

I en studie som Ericson presenterar, så lyfts de positiva aspekterna av dans på schemat fram. 

Dessa tycktes då främst vara den motoriska träning som barnen tillägnade sig genom 

dansundervisningen, men även den sociala träningen i relationer, så som samarbete och att 

våga ta i varandra var en positiv konsekvens av dans på schemat. Lärarna i studien påpekade 

också förutom motorisk och social träning även kroppsuppfattning, självkänsla, rytmkänsla, 

koncentration samt att lyssna till och följa musiken som fördelar som kommit ur dansen. 

Ericson (2000) visar också i sin studie på ett visst barn som man valt att observera med 

motoriska svårigheter. Studien pågick under ett läsår i en klass med dans på schemat. 

Under danstillfällena tränade och utvecklade pojken sin motorik, balans och 

koordinationsförmåga. Detta menar Ericson skedde inte per automatik, utan för att pojken och 

klassen hade stor glädje under rörelseklasserna och därmed hela tiden lade ner mycket energi 

på övningarna. En annan aspekt som spelade in för pojkens utveckling var att lektionerna 

hade samma upplägg, och att övningarna upprepades. 

Ericson menar att om inte danssituationen med sin glädje och passande träning skulle ha 

erbjudits pojken, så hade det varit tveksamt om han hade fått extra motorisk träning. 

 

 

Fysisk och psykisk aspekt på kroppen utifrån dans 

 

Kroppen som helhet? 

Jagtoien m fl (2002) framhåller att det i vår västerländska kultur historiskt finns en stark 

skiljelinje mellan fysiska och psykiska prestationer t ex i idrott. Detta benämns som dualism, 

som innebär att man betraktar kropp och psyke som två skilda saker. Författarna hänvisar till 

Polanyi som menar att vi hela tiden upplever världen från kroppen. Vi kan inte formulera vad 

vi gör för rörelse, och vi behöver inte ha en intellektuell förståelse för det. Kroppen kommer 

nämligen ihåg. Kroppen, menar Polanyi, är grunden för att kunna erfara något och därmed 

tillägna sig både intellektuell och praktisk kunskap. Genom dessa ställningstagande blir 

Polanyi anhängare av ett synsätt på människan som enhet, istället för den dualistiska synen. 

Jagtoien m fl (2002) menar att om man i skola och förskola strävar emot att se på kropp och 
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själ som en enhet och kommunikationen mellan dessa som en förutsättning för utveckling av 

de båda, så krävs att man i skola och förskola lägger vikt vid både de fysiska aspekterna av 

barnens utveckling, motoriken, men även de kognitiva, emotionella och sociala sidorna av 

barns lärande. Detta är något som vi tidigare nämnt är tätt sammankopplat med dans och 

danslek. Även Duesund (1996) framhåller tankegångar om kroppen som en helhet och 

berättar utifrån synsätt av Merleau-Ponty hur kroppen förmedlar sitt budskap genom ett 

kroppsligt språk där mimik, gester, hållning och rörelser tar stor plats. Kroppens alla delar 

bildar en helhet, vi känner inte igen en person utifrån en specifik kroppsdel utan med hela 

dess väsen. Vi är våra kroppar, ett synsätt som skiljer sig från de forskare som menar att vi 

har våra kroppar. Kroppen har en ständigt levande dialog med omvärlden, den är inte styrd av 

omvärlden utan har en skapande potential något som är skolans ansvar att ta i anspråk. Varje 

ny förändring av kroppen leder till en förändring av vår upplevelse av omvärlden, vår förmåga 

att uppfatta, känna och röra oss hjälper i sin tur oss att förstå förhållandet till vår omgivning.  

Även Grönlund (1994) är av åsikten att vi är våra kroppar, då hon menar att rörelse, 

rytm och personlighet hör ihop. Vår kropp och vårt kroppsspråk är präglad av våra 

erfarenheter, både fysiska och psykiska. Hur vi rör oss speglar hur vi mår, menar Grönlund. 

Inom dansterapin strävas emot att förena kroppen och själen och därmed skapa ett säkrare 

kroppsspråk. Kroppsspråket, framhåller Grönlund, är både personligt men även olika i olika 

kulturer. Genom att ha ett felaktigt kroppsspråk i den situation och kultur du befinner dig i, så 

kan du hamna utanför det sociala livet. 

Duesund (1996) menar att kroppen lär sig ny färdighet genom kontinuerlig övning. 

Kroppslig förfluten tid styr dolt över våra utvecklingsförlopp, färdigheten införlivas i oss och 

vi styrs alltså inte alltid utifrån det nutida, kroppen minns tidigare rörelser vilket leder till nya 

upptäckter och insikter. Gardner (1998) kallar detta för muskelminne, och menar att det 

innefattas i begreppet kroppslig/kinestetisk intelligens, en av de sju multipla intelligenserna 

som Gardner presenterar. Dessa kommer att beskrivas närmare längre fram i texten. 

Duesund (1996) framhåller också tre dimensioner av rörelse utifrån synsättet av P.J 

Arnold. Dessa tre dimensioner är Undervisning – om rörelse, genom rörelse och i rörelse. 

Undervisning kring dimensionen genom rörelse handlar främst om att använda rörelsen för att 

nå ett utomliggande mål. Man använder rörelsen som ett verktyg i arbete med exempelvis 

social integration, kommunikation, sund livsstil etc.  
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Psykologisk aspekt på dans 

Ericson (2000) menar att man utifrån en psykologisk aspekt kan se skolaktiviteter som 

stimulussituationer. Dans skiljer sig från de andra aktiviteterna då dansen enligt Ericson 

omfattar en multiperceptionell stimulussituation, då eleverna får ta emot impulser via ögon, 

öron och kroppen. Instruktioner ges i muntlig form och kompletteras med läraren och 

klasskamraterna som modeller (dynamiskt/visuellt). Utifrån detta lär sig eleverna att 

omvandla detta till sina egna rörelsemönster, dels via att härma andra barn och dels via att 

härma läraren. Under övningen finns även stöd i form av musik (auditivt). Genom att härma 

läraren och klasskamrater som använder sig av musiken som rytm, så kommer barnen genom 

rutin att automatisera sina rörelser i takt till musiken. När rörelserna blivit motoriskt och 

musikaliskt automatiserade så kommer de inre känslorna och idéerna hos varje barn hamna i 

fokus.   

Gardner (1998) var den som grundade begreppet multipla intelligenser, något som vi 

kopplar till dans som en multiperceptionell stimulussituation: Lingvistisk/språklig intelligens, 

musikalisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk 

intelligens, personlig inåtriktad intelligens, och personlig utåtriktad intelligens.  

De intelligenser som främst framhävs och utvecklas i dansen kommer här att definieras: 

Musikalisk intelligens – att ha stark musikalisk intelligens innebär att man har lätt för att 

känna av rytm, klangfärg och anslag. En musikalisk intelligens innebär också att man enkelt 

kan knyta emotionella band till musiken, då den spelar på många känslor. Musik och rörelse 

hör ihop, speciellt för små barn.  

Spatial intelligens – det som främst definierar denna intelligens är förmågan att visuellt 

kunna uppfatta världen så som den är, och senare kunna omvandla det i tanken. Detta fungerar 

främst via synintryck, men en förutsättning är att man kan föreställa sig omvärlden och att den 

kan förändras. Den spatiala intelligensen används när man orienterar sig i olika sammanhang, 

t ex i ett rum. 

Kroppslig/kinestetisk intelligens – om man har hög kroppslig/kinestetisk intelligens så 

har man förmågan att genom koordinering av nerver och muskler använda sin kropp på ett 

skickligt sätt. Det som kännetecknar den kroppsliga intelligensen är att man kan kontrollera 

sin kropp, både finmotorik och grovmotorik, och att hantera föremål. Gardner menar att det 

mest och bäst utnyttjande av kroppen som slagit igenom i alla kulturer är att dansa.   

Människor har ett muskelminne som lagrar tidigare erfarenheter som lyfts fram när en rörelse 

som tidigare utförts ska utföras igen. Gardner menar att den kroppsliga intelligensen kan 

riktas både inåt och utåt. Tidigt börjar människan uppfatta sin kropp och dess egen rörelse och 
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skapa en egen identitet i den. Den skapas även genom att barnet uppfattar reaktioner från 

andra på barnets verbala och kroppsliga handlingar. 

Personligt inåtriktad intelligens – denna intelligens handlar om att kunna definiera sina 

känslor och skilja mellan dessa, samt sätta namn på dem. När barn lär sig detta så kan de 

bättre tolka en situation och bemästra sina känslor.   

Personlig utåtriktad intelligens – denna intelligens kännetecknas av att uppfatta och 

göra skillnad mellan olika människor, speciellt mellan humör, temperament, motivation och 

känslor. Ju högre intelligens man har av denna typ, desto bättre kan man själv uppfattas i 

samhället. 

 

 

Sinne, perception och motorik – vetenskapliga aspekter på dans 

 

Sinnen  

Feldtman och Östman (2002) framhåller att barn behöver fungerande sinnen för att utvecklas 

och mogna, sinnen som inte används försvagas och stannar upp i utveckling och berikar inte 

livet i den mån vi skulle önska. Dessa behöver också stimuleras för att fungera väl.  Några av 

våra sinnen kan ta emot intryck från världen utifrån, det är dessa vi kallar för våra fem sinnen, 

vilka är syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Det finns även i kroppen sinnesorgan som talar om 

balans och jämvikt, tyngd och kraft, spänning och avslappning. Dessa förmågor räknas till det 

kinestetiska sinnet, dit hör även sinnen som balans- och jämviktsinnet med vestibulära 

reaktioner och muskelsinne med proprioceptorerna. Feldtman och Östman skriver även att 

den djupa sensibiliteten som ansvarar för uppfattning av tyngd och kraft hör till det s k  

kinestetiska sinnet, då den ytliga sensibiliteten koppas till hudens receptorer och tas upp av 

det taktila sinnet. 

Danshögskolan/Statens kulturråd (1990) menar att barns känsla för den egna kroppens 

rörelse i tid och rum är barnets viktigaste källa till information om sin egen omvärld. Med det 

kinestetiska sinnet får vi information om våra kroppsdelar, om deras läge och förhållande till 

varandra, detta genom receptorer i muskler, senor och leder. De menar att med ett 

välfungerande samspel mellan muskelorganen, det kinestetiska sinnet och motoriska centrar i 

hjärnan så kan både kroppsmedvetenhet och kroppsuppfattning stärkas. 

Danshögskolan/Statens kulturråd har även formulerat mål för dans i skolan sedd ur 

kinestetiskt perspektiv, några av dessa är att öka känslan för hur kroppen förhåller sig till tid 
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och rum, samt att arbeta med sinnlig kunskap för att hålla vid liv det kinestetiska sinnet och 

dess uttrycksformer. 

Feldtman och Östman (2002) skriver att sinnens funktioner har två delar och dessa två 

delar bör få lika mycket utrymme vid de gånger man medvetet tränar på dem. Dessa två delar 

kallar författarna för information och upplevelse. Den förstnämnda är kopplad till det 

kognitiva och menas finnas för att få en intellektuell reaktion. Den sistnämnda kopplas till 

känsla, positiv och negativ reaktion.   

Författarna poängterar även att perception, sinne och motorik inte helt kan särskiljas, då 

de hör samman och varje del både påverkar och är beroende av varandra. Utifrån detta och att 

vi anser det vara av vikt för vårt arbete, så väljer vi att även redovisa och reda ut begreppen 

perception och motorik.  

 

Perception 

Perception är förmågan att ta emot sinnesintryck och tolka dem för att skapa en medvetenhet 

om vad som sker, perceptionens uppgift är alltså att ta emot information om verkligheten från 

sinnesorganen och skicka den till hjärnan så att vi kan hantera den. För att uppfatta vad som 

sker omkring oss behöver vi perception för att uppfatta och känna igen stimuli samt kunna 

tolka och ordna olika stimuli. Omständigheter som påverkar perceptionen är bl a grov- och fin 

motorik, psykiska egenskaper som exempelvis vilja och inlevelseförmåga, 

koncentrationsförmåga etc. De bearbetade sinnesintrycken kan användas med detsamma som 

de registrerats av hjärnan och då i form av rörelse eller tal, de kan även lagras i minnet som en 

erfarenhet att använda senare.  

Feldtman och Östman menar att perception kan vara enkel och ger exempel på någon som 

ropar och får svar, detta kallar de för stimuli och respons. En mer sammansatt perception 

kräver erfarenhet och behövs för att kunna tolka känslor, kroppsspråk och mimik mm. Den 

kinestetiska perceptionen, som är en stor del i dansen, är sammansatt och består av två 

sinnesfunktioner; muskelsinnet och balanssinnet, och påverkar i stor del kroppsuppfattningen.  

Även den taktila perceptionen har stor påverkan för kroppsuppfattning, då man genom huden 

upplever kroppens yta och omfång. Att veta hur kroppen upplevs och reagerar är viktigt för 

kroppsidentiteten, vilket man med taktil träning kan uppnå. Andra viktiga perceptioner är den 

visuella perceptionen – barnet tolkar och härmar vad de ser, och genom tolkning lär de sig att 

härma utan att behöva förstå vad de ser. Synen är ytterlig och informerar oss om världen.  

Samt den auditiva perceptionen – vilken är avgörande för tal- och språkutveckling, tal är en 
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motorisk färdighet men för att tolka ljud krävs en förståelse. Hörseln är innerlig och drar i 

motsatts till synen, världen in i oss.   

 

Motorik 

Wigert (1982) anser att vuxna måste ge barn en bra sensomotorisk utveckling och inse 

dansens tillgång till detta i förskolan. Barn i förskoleålder bör få utveckla sin 

kroppsmedvetenhet genom grundläggande rörelser som krypa, rulla, hoppa, galoppera, 

hoppsa, böja, sträcka, vrida, och förflyttningar i olika riktningar samt lära känna begrepp som 

rör rummet, tiden och kraften. De bör även få träna färdigheter som balans, koncentration och 

koordination. Författaren menar att i och med denna kroppsmedvetenhet kommer barns 

jaguppfattning stärkas. Joyce (1993) är av samma uppfattning och framhåller att barn genom 

danslek kommer att utveckla sin kroppsuppfattning, hur mycket kraft och energi som krävs 

för att göra olika saker, men även tid, rymd, tempo, rum, storlek och nivå. Genom att barnen 

lär känna sin kropp, menar Joyce, så kommer de att bli medvetna om sina rörelser, kunna 

kontrollera dessa, och skapa sig ett värdefullt kroppsspråk som komplement till sitt talande 

språk. 

Jagtoien m fl (2002, s.60) instämmer och fokuserar speciellt på den motoriska delen av 

kroppsuppfattning. Författarna menar att ”motorik inbegriper alla funktioner och processer 

som hjälper till att styra och kontrollera våra kroppsliga rörelser”. Jagtoien m fl presenterar 

även begreppen neuromotorik och sensomotorik. Neuromotorik framhålls av författarna som 

samspelet mellan hjärnan, nerverna och musklerna, medan sensomotorik  ”samspelar mellan 

perceptionen och kognitionen å ena sidan och aktiviteten i nerv- och muskelsystemet å den 

andra sidan”. Jagtoien m fl lyfter även fram de stora betydelserna som tänkande och känslor 

har i förhållande till rörelse, och kallar detta psykomotorik. Emotionella, kognitiva och sociala 

förhållanden, menar Jagtoien m fl, kan inverka på koordinationen. Dessa förhållanden kan  

t ex vara motivation, spänning, glädje och rädsla. Författarna beskriver handlingar som 

använder hela kroppen, kroppsdelens eller muskelns rörelse för att utföra en rörelse så bra 

som möjligt som motoriska färdigheter. Dessa handlingar är ett här och nu begrepp, i motsats 

till motorisk utveckling och motorisk inlärning, som sker under en längre tid. Motoriskt 

lärande innebär alltså att barnet förändrar sitt sätt att röra sig. Detta kan ske genom mognad 

och erfarenhet, fysisk tillväxt eller miljöstimulerat lärande. 

Även Digerfeldt (1990) skriver om motorik men förklarar detta som flera olika 

hjärnfunktioners system som på tre olika nivåer bildar vår rörelsekapacitet. Det Digerfeldt 

framställer som första nivån innebär att en människa redan har en plan för sin rörelse, i form 
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av en lagrad inre bild, hon kallar denna bild bl a för kroppsuppfattning, eller som Piaget 

benämner det – sensomotoriska scheman. Den andra nivån fungerar som så att när hjärnan 

valt ut vilken av de lagrade bilderna den vill använda skickas impulser till de muskler som 

skall genomföra rörelsebilden. I den stunden impulserna går ut samordnas ett komplicerat 

samspel av hämmade och aktiverade impulser till olika muskler och muskelgrupper, något 

som även kallas koordination. I denna process deltar impulser från olika sinnesorgan i 

muskler, leder och senor. På detta sätt får de information på hur rörelsen skulle kunna 

fortskrida på bästa sätt. Denna process brukar benämnas för koordinativa kvaliteter, till dessa 

hör kombinatoriskförmåga, reaktionsförmåga, rörelseflyt och balansförmåga. Digerfeldts 

tredje och sista nivå beskriver att motoriken inte endast är uppbyggd av impulser och inre 

bilder utan är även beroende av kroppens syretransporterande organ samt senor och musklers 

fungerande funktioner. Även människans fysiska egenskaper påverkar motoriken, dessa 

menar författaren är uthållighet, styrka, ledrörlighet och snabbhet.  

På Digerfeldts andra nivå ryms begreppet koordinativa kvaliteter. Jagtoien m fl (2002) 

uttrycker att dessa är balans, rytm, reaktion, rumsorientering, anpassad kraft och öga-hand- 

och öga-fot koordination. Själva begreppet koordination är, uttrycker Jagtoien m fl, ”nerv-, 

och muskelsystemets förmåga att samordna rörelser, både i förhållande till varandra och i 

förhållande till omgivningen”. Författarna framhåller att genom att träna upp en god 

rörelseförmåga så kommer de koordinativa kvaliteterna att utvecklas. Dessa kvaliteter 

beskriver Jagtoien m fl som följer: 

Balansen är till för att arbeta mot tyngdkraften som påverkar oss hela tiden. Det arbetet 

utförs främst av många av sinnena. Balansen utvecklas av att kroppen upplever och lär sig 

under rörelsesituationer som utmanar balansen kombinerat med att ha en reflexapparat som 

fungerar bra. 

Rytmen är en växelverkan mellan avspänning och spänning, som sker genom enkla och 

mer komplicerade rörelser som upprepas, något som gör att rörelserna är reflexstyrda och 

automatiserade och som i sin tur gör att vi tycker att det är enkelt att utföra rytmiska rörelser. 

God förmåga att gå, springa, klappa och röra sig i takt med musiken, tolka andras rörelserytm, 

och hoppa i växlande takt är exempel på god rytmkänsla. Genom att utnyttja sig av de 

reflexstyrda och automatiserade rörelserna genom olika övningar, så kommer rörelserna att bli 

effektiva och kontrollerade. 

Reaktion definieras av Jagtoien m fl som kapaciteten att med kroppen snabbt kunna 

svara med rörelse utifrån den rörelse stimuli som hjärnan tar emot. De sinnen som hjälper till 

att uppfatta signalerna för att så snabbt som möjligt kunna svara med rörelse, är hörsel, syn, 
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muskel och ledsinnena. Erfarenheter av detta mönster kan göra att ett minne som känner igen 

stimuli och vet vilka rörelser som ska utföras utvecklas. Reaktionstiden, den tid som 

nervsystemet behöver för att känna igen signaler och veta vilka rörelser som ska ske, kommer 

då att förkortas, och kan även bli automatiserade. God förmåga att härma andra, snabbt parera 

för boll och andra personer men även snabba reaktioner på auditiva och visuella signaler, är 

tecken på kort reaktionstid. 

Rumsuppfattning menar Jagtoien är att riktning och hastighet i förhållande till rummet 

anpassas. Att ha en rumsuppfattning genom att kunna bedöma riktning och avstånd är 

grundläggande för att kunna röra sig för det ändamål som rörelsen är till för i rummet.  

Då andra personer rör sig i rummet, är begrepp om tid och syn viktigare än när man är ensam 

i rummet. Detta spelar nämligen in på förmågan att kunna beräkna sin egen riktning och 

hastighet i förhållande till andra personer och saker i rummet där faktorer som t ex att inte 

krocka spelar stor roll för att kunna röra sig för det ändamål som rörelsen är till för i rummet. 

Rumsuppfattning innefattar även att lära sig prepositioner så som över, under, bakom, 

ovanför, till höger/vänster. 

Anpassad kraft framhåller Jagtoien är att kunna använda lagom många motoriska 

enheter för att prestera den rörelse som vill uppnås. Detta fungerar genom att nervsystemet 

och muskelsystemet arbetar tillsammans. Det kinestetiska sinnet spelar stor roll inom 

koordinationsförmågan anpassad kraft, då detta består av muskel-, sen- och tryckreceptorer. 

När vi stimulerar dessa receptorer, så kommer kroppen att uppfatta hur stor muskelstyrka som 

krävs, men även ledernas och lemmarnas förhållande till varandra. Detta är en förutsättning 

för att koordinationen ska fungera, för till exempel något så grundläggande som 

kroppshållning.  

Öga-hand och öga-fot koordination innebär att genom att använda sig av sin syn så styrs 

rörelser i hand och fot. Här är det speciellt finmotoriken som spelar in, och förmågan är 

beroende av andra koordinativa egenskaper, speciellt anpassad kraft och beräkning av 

avstånd. Ett exempel på utveckling inom denna koordinationsförmåga kan vara när barn från 

att ha ett fast grepp utan tumme när det t ex ritar, till att hantera bestick och hålla en penna vid 

ritning eller skrivning med att mera precist grepp. 

Jagtoien menar att det är viktigt att hela tiden öva och få erfarenheter för att få en stor 

och rik erfarenhetsbank i hjärnan. Genom detta kan hela tiden koordinationen utvecklas och 

många motoriskt omedvetna rörelser effektiviseras för en bättre motorik och 

kroppsmedvetenhet. 
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Självuppfattning 

Många teoretiker anser att begreppet är mångsidigt, detta har lett till att man talar om 

självuppfattningar istället för självuppfattning då detta kan ses som en flerdimensionell aspekt 

beroende på de olika sociala processer människan utgår från.  

Duesund (1996) beskriver ordet självuppfattning som etablerat i dagligt tal ofta jämförs 

synonymt med självkänsla och självtillit. Självuppfattning beskriver vår relation till oss själva 

och har konsekvenser till vårt förhållande till andra. I de flesta definitioner av självuppfattning 

utesluts kroppen i sammanhanget, vilket visar forskarnas dubbelhet i föreställningarna om hur 

det är att vara människa. Författaren delar upp forskning om självuppfattning i tre delar, den 

första delen talar om begreppet självuppfattning kring de begrepp och områden som 

självuppfattning kan relateras till bl.a. sociala och intellektuella. Den andra delen av forskning 

ser på självuppfattning genom åtgärder, där kroppen används som ett redskap för att se 

påverkan av fysisk aktivitet. Den tredje delen kring forskning i självuppfattning definieras 

som kroppsupplevelser där kroppen och självet betraktas som oskiljaktiga.  

Det är genom utsidan av kroppen som vi upptäcker världen, det är denna yta av kroppen 

som självet möter andra själv. Oavsett var vi befinner oss är vår kropp utgångspunkten för 

vårt absoluta ”här”, även om kroppen förflyttas så är vår perception begränsad, genom 

förflyttningar får vi därmed nya aspekter av vår omvärld.    

Den mentala föreställningen om kroppen påverkas av emotionella, kognitiva och själsliga 

erfarenheter. En människas bild av sig själv är socialt påverkbar och kan i vår kultur därmed 

även utveckla en negativ självbild, något som vi tidigare lyfte fram som även Grönlunds 

(1994) åsikt. Vi ser och blir sedda, vi hör och blir hörda, detta är ett villkor för vår existens. 

Skolans arbete i denna del är central, barn och elever måste få träna på att se, höra, tolka 

samtidigt som de får lära sig att bli sedda, hörda och tolkade utan att det hotar deras 

grundläggande självuppfattning. 

Duesund menar att barn upplever sin kropp innan de kan skapa en bild av den, efter ett 

tag lär barnet känna sin egen kropp och kan därmed avgränsa den från andras kroppar, vilket i 

sin tur leder till att barnet tillslut kan se sig själv i andras ögon.  

Daniel Stern (refererad i Duesund, 1996) har genom spädbarnsforskning visat former av 

självförnimmelse hos barn innan de kan uttrycka sig i utvecklat språk och självmedvetande. 

Då Stern i första hand ägnat sig åt små barns utveckling tar Ulrich Neisser vid med sin 

forskning kring självet, han menar att självet finns där, som han uttrycker det, i samspel 

mellan organismen och världen. Neisser beskriver fem sidor av självet: 
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• Det ekologiska självet är vår uppfattning av oss själva 
genom handling och perception, särskilt genom synen. Det 
ekologiska självet är den erfarenhet vi gör när vi upplever 
att världen förändras till följd av vår aktivitet. Det är ett 
kroppsligt själv, kroppens medvetenhet. Det utvecklas 
redan från födseln och inlemmas i kroppens och psykets 
upplevelse av att handling ger förändring. 

 

• Det interpersonella självet uppstår tidigt och är betingat av 
samspelet mellan barnet och den vuxne. 

 

• Det fenomenologiska självet, medvetenheten om självet, 
om att jag är mig, består av våra personliga minnen och 
föreställningar om vem vi är. 

 

• Det privata självet träder fram när barnet får klart för sig att 
några av dess erfarenheter inte kan delas med andra: Jag är 
den enda person som i världen som har just den 
uppfattningen, känslan eller smärtan. 

 

• Självbegreppet, eller det begreppsliga självet, som är 
konstruerat av ett nätverk av antaganden och teorier om 
sociala roller, person och existens osv.  
(citerad i Duesund, 1996 s.71) 

 
Gemensamt för Stern och Neisser är bådas synsätt på att självet inte är personligheten utan 

något föränderligt som förändras med nya erfarenheter. Vi instämmer och menar att självet 

och självuppfattningen förändras mycket genom arbete med dans och rörelse då 

medvetenheten om kroppen och dess plats i förhållande till rummet och andra förändras, 

något som Neisser uttrycker i citatet ovan.  

Duesund (1996) framhåller att forskare inom självuppfattning enats om en slutsats, nämligen 

att självuppfattningen är en signifik faktor för styrning av beteende. Självuppfattning är så 

viktigt för oss p g a. vårt starka behov av att ha positiva känslor för oss själva.   

William James (refererad i Duesund 1996) framhåller självuppfattning som en persons 

framgång i förhållande till sina målsättningar där självacceptans resulteras av självvärderingar 

efter lyckat genomförande inom ett specifikt område. Dessa områden kan vara knutna till 

exempelvis ämnesområden i skolan, något som man inom vår kultur värderar högt 

tillsammans med en ”frisk” kropp. Dessa värderingar kan bedömas olika beroende på 

kulturen, med det menar Duesund att självuppfattning även har en kulturell dimension. Att 

vara duktig på ett ämne i skolan behöver dock inte vara en grund för god självuppfattning då 

personen kan värdera andra målsättningar högre. En person som vill se bilden om sig själv 
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som sportig och samtidigt är motoriskt osäker kommer att med sannolikhet att undvika 

aktiviteter som kan vara missvisande på den ideala självuppfattningen skriver Duesund, samt 

ignorera sin motoriska ofärdighet. Detta händer när en person utvecklar ett sorts skydd då 

svårigheter finns att hantera diskrepansen (avvikelsen) mellan den visuella, kinestetiska eller 

verbala återkopplingen. Även en förvriden självbild bildas. Här menar vi att man som 

pedagog bör ta hänsyn till och ha kunskap om dessa aspekter. Dans och rörelse kan användas 

som ett redskap för att grundlägga en god självuppfattning genom motorisk träning och 

utrymme för personlig gestaltning. En annan för vårt arbetes viktiga aspekt som Duesund 

lyfter fram är vikten av personlig relevans i aktiviteten för att barnet skall uppfatta denna som 

meningsfull. Detta för att betydelsen för positiv påverkan av självuppfattning starkt hör 

samman med att barnet anser att aktiviteten är meningsfull. För att lyckas med detta bör man 

känna till den kontext vilket barnet ingår.  

 

Forskning visar att fysiskt aktiva personer har bättre själv- och kroppsuppfattning (Duesund, 

1996). De menar att typen av aktivitet kan ha betydelse för förändring i självuppfattning, och 

att dans kan vara ett exempel på antingen ingen eller försvagning av självuppfattning. (Vi vill 

dock poängtera ett utelämnande i beskrivning av vilken dansform forskarna menar).  

För att klara av en rörelse krävs ett litet utbud av färdighet menar Duesund, som framhåller att 

rörelse, övning och färdighet är olika sidor av samma sak. Jagtoien m fl (2002) utvecklar detta 

ytterligare och är av åsikten att barn för att lära sig, leka och hålla sig friska måste vara i 

rörelse. Vi fokuserar på barn i förskoleålder, och i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står att läsa att barnen ska få positiva erfarenheter av rörelse 

i form av olika fysiska aktiviteter, både för att trivas och få goda förutsättningar för lek, men 

även för att grundlägga en vilja och glädje att röra sig hos barnen. Jagtoien menar att det om 

man gör detta så kommer barn och ungdomar att slippa känna sig osäkra, uttråkade eller 

misslyckade i en fysiskt aktiv verklighet. När de känner sig misslyckade, menar Jagtoien, så 

kommer de att vara negativt inställda till fysisk aktivitet, och istället för att utföra den så 

väljer de att göra någonting annat som de anser roligt. Detta är en aspekt som även Duesund 

(1996) lyfter fram. Alla har en kapacitet att röra sig, menar Jagtoien m fl (2002). Vi som 

pedagoger har ansvaret att ge barnet glädje över denna kapacitet, genom många positiva 

erfarenheter av rörelse. Förhoppningsvis kommer barnet då att ”få lust” att prova och ta 

chanser för vidare utveckling. 
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Metod 

I denna del kommer vi att beskriva hur vårt arbete har fortskridit. Detta under rubriker: 

Fördelning av arbetsuppgifter och tillvägagångssätt, Urval, Datainsamlingsmetoder, Procedur 

och Databearbetning.  

 

Fördelning av arbetsuppgifter och tillvägagångssätt 

Under datainsamling av de nio intervjuerna genomförde vi tillsammans alla intervjuer utom 

tre. Under de gemensamma datainsamlingstillfällena så intervjuade Sofia och Anna 

antecknade och spelade in under samtalets gång, för att sedan renskriva intervjuerna på dator. 

Anna deltog även begränsat i samtalen med uppkomna följdfrågor. De övriga tre intervjuerna, 

utfördes en av Sofia och två av Anna, sedan skrevs intervjuerna rent på dator av den person 

som genomfört dessa. 

Våra observationer gjordes under övningar som vi själva konstruerat vid fyra tillfällen. 

Detta gjorde vi för att dels själva få prova på att genomföra rörelseaktiviteter, men även för att 

vi skulle få rätt förutsättningar för att utifrån vårt syfte och frågeställningar undersöka hur 

barnen utvecklades. Under aktiviteterna så genomförde Anna, som kände barnen sedan 

tidigare, aktiviteterna för att så snabbt som möjligt kunna komma igång med övningarna utan 

att behöva lära känna barnen först. Observationerna gjordes av Sofia, som satt bredvid och 

iakttog barnen och förde anteckningar och fyllde i observationsprotokoll. Protokollen skrevs 

rent på dator av Sofia. 

Vi började med att leta litteratur på Umeå universitets bibliotek, men vi fick även tips 

och utnyttjade källförteckningar i de första böcker vi hittade. När vi allt eftersom fick tillgång 

till den litteratur vi tänkt bearbeta, så valde vi att dela upp denna för ett mera effektivt 

utnyttjande av tid. Vi skrev merparten av texten på var sitt håll, men träffades för att väva 

samman texten till en helhet. När det kommer till sammanställning av resultat och 

analys/diskussion, började vi med att sammanställa dessa tillsammans, men insåg snabbt att 

det tog väldigt mycket tid. Därmed bestämde vi istället oss för att dela upp arbetet såtillvida 

att Sofia ansvarade för resultatet av intervjuer av danspedagoger och Anna ansvarade för 

resultatet av förskollärare. Detta fungerade väldigt bra för oss båda. I fråga om 

analys/diskussions delen delade vi istället upp arbetet efter de olika kategorier som 

framkommit under resultat delen, dessa områden behandlar både likheter och olikheter 

förskollärare och danspedagoger emellan. När alla delar var klara satte vi tillsammans ihop 
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dessa till ett dokument. När det var dags för sammanställning av observationsmaterialet 

genomförde vi detta tillsammans. 

 

Urval 

De personer som deltog i våra  kvalitativa intervjuer valdes ut med hjälp av kontakter, och tips 

från kontakter. Dessa personer bestod av fem förskollärare och fyra danspedagoger. Orsaken 

till att vi valde just dessa personer var att de arbetade inom det område, dans och rörelse, som 

vi avsåg att undersöka. Vi valde fem förskollärare och fyra danspedagoger som intervjuobjekt 

för att se om det fanns någon skillnad mellan dessa i synsättet på huruvida danslek inverkar 

positivt på självuppfattningen. Förskollärarna vi valt att intervjua, arbetade alla med dans och 

rörelse i verksamheten, de skiljde sig dock emellan då det gällde utförande och nedlagd tid. 

Två av danspedagogerna arbetar med dans i skola och förskola, samt inom frivillig 

verksamhet under kvällstid, och de resterande två arbetade endast inom frivillig verksamhet. 

Med hänvisning till de observationer som genomfördes valdes den barngrupp där Anna 

hade utfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Därmed fanns bra förutsättningar för 

en god observation. Barngruppen varierade i antal från observationstillfällena mellan sexton 

och fjorton barn. Vi valde att dela upp gruppen i två delar för att lättare kunna fokusera på två 

barn i taget maximalt istället för fyra.  

De fyra barn vi valt att observera bestod av två flickor och två pojkar, alla fem år gamla. 

Anledningen till att vi valde ut just dessa barn berodde mycket på deras olika personligheter, 

vi ville se om och hur dans och rörelse påverkade dessa på något sätt. Att den slutliga 

uppdelningen blev hälften pojkar och hälften flickor uppkom slumpmässigt.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Vi använde oss av två olika metoder, kvalitativa intervjuer och observationer.  

 

Intervjuer 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjuformen, som enligt Johansson och Svedner 

(2006) definieras som bestämda frågeområden, som kan utvidgas utifrån vad den intervjuade 

svarar. Vi valde att använda oss av samma frågor när vi intervjuade danspedagoger och 

förskollärare (se bilaga 1), detta för att vi ville få jämförbara svar. Orsaken till att vi ville 

jämföra svaren mellan danspedagoger och förskollärare var för att undersöka om det fanns en 
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eventuell skillnad i uppfattning om huruvida dansen stärker självuppfattningen. Våra 

frågeområden var: 

• Definition av självuppfattning samt dans och rörelse 

• Pedagogens arbetssätt med dans och rörelse, samt syftet med detta. 

• Dansens och rörelsens eventuella för- och nackdelar som metod för att stärka 

självuppfattningen hos barn. 

 

Observationer 

Vi använde oss även av undersökningsmetoden observation för att få en annan synvinkel på 

vår undersökning om dansens och rörelsens eventuella inverkan på självuppfattningen.  

Under dessa observationer fokuserade vi på att iaktta den gestaltande förmågan hos barnen (se 

bilaga 2). Med utgångspunkt från Ericsons undersökning (2000) skapade vi egna övningar (se 

bilaga 3) för att undersöka följande områden;  

Gestaltande: 

• Passiv/aktiv? Härma kompis/pedagog? Individuellt initiativ? 

• (Kroppsspråk/hållning) 

 

Procedur 

Utifrån de rekommendationer vi fått så använde vi oss av hänvisningar till de forskningsetiska 

principerna som grund innan vi började intervjuer och observationer. Varje intervju började vi 

med att ge varje intervjuperson ett bifogat brev där vi informerade dem utifrån de 

forskningsetiska principerna om informanternas rättigheter (se bilaga 4). Innan vi kom till 

förskolan för att observera barnen så skickade vi ut brev till alla barns föräldrar, för att få ett 

godkännande att observera barnen (se bilaga 5), något som är speciellt viktigt när det gäller 

barn i förskoleålder. Vi vill även poängtera att vi i uppsatsen kommer att använda oss av 

fingerade namn, både på barnen i observationerna och de vuxna i intervjuerna. 

 

Kvalitativ intervjumetod 

Vi använde oss av mp3spelare för ljudupptagning, för att komplettera våra begränsade 

anteckningar med papper och penna. En av oss ansvarade för att ställa intervjufrågorna medan 

den andra förde anteckningar samt ställde uppkommande följdfrågor. 
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Observationer 

Barngruppen vi valt att observera varierade mellan sexton och fjorton barn, dessa delades upp 

i två stycken grupper, rörelsepass och observation genomfördes med en grupp i taget under 

fyra tillfällen. Vid varje observationstillfälle använde vi oss av papper och penna när vi 

genomförde vårt löpande protokoll, definition av Rubinstein Reich och Wesén (1986). Vi 

använde oss även av observationsmanualen, samt de områden vi speciellt ville observera 

nedskrivna på papper. Den observerande personen var placerad vid väggen på mitten av 

rummet med god sikt över barngruppen och var inte på något sätt deltagande i aktiviteten. 

Detta valde vi efter inspiration av Ekholm och Hedin (1995) som menar att observatören 

glöms bort om denna sitter tyst och stilla. Observationerna pågick under hela passets gång, 

dock med ett växlande fokus mellan de fyra olika barnen, två flickor och två pojkar. Detta 

hade vi ingen speciell avsikt med, utan det föll sig naturligt för oss att välja två flickor och två 

pojkar. Under våra observationer strävade vi hela tiden mot att vara fria från värderingar och 

tyckande, något som Johansson och Svedner (2006) poängterar.  

 

Databearbetning  

När vi arbetat med databearbetning av våra kvalitativa intervjuer har vi skrivit ut dessa på 

papper, för att sedan dela upp arbetet med att läsa ut resultaten. Sofia arbetade med 

danspedagogernas svar och Anna med förskollärarnas. När det var dags för analys/diskussion 

valde vi att dela upp de olika områden vi i resultatet kommit fram till, exempel på olika 

områden är exempelvis rutin och glädje. Detta gjorde att vi fick en mer objektiv syn på 

likheter och olikheter mellan de två yrkeskategorierna. Därefter kopplade vi till litteratur för 

att sedan sammanställa våra olika delar till ett mer helhetsinriktat dokument. Vi vill dock 

poängtera att det fördes en diskussion oss emellan, för att försäkra oss om att båda uppfattat 

att det slutgiltiga resultatet stämde överens med bådas uppfattning. Under sammanställning av 

observationer skrev vi först ut de olika dokumenten på papper, för lättare kunna följa varje 

enskilt barn i dess eventuella process under observationstillfällena. Vi valde att undersöka 

resultatet av denna process tillsammans då vi ibland kände att var viktigt för att se saken ur 

två olika perspektiv, både som observatör och ledare av aktivitet.  Analys/diskussion 

genomfördes även denna av oss båda. Denna del jämfördes både ur litteraturens samt 

pedagogernas svar från intervjuerna.  
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Resultat  
 

Nedan kommer vi att presentera resultaten av de intervjuer och observationer som vi har 

genomfört. I intervjuerna deltog fyra danspedagoger och fem förskollärare. Vi vill dock 

poängtera att en av de som vi kategoriserar under danspedagoger, Karin, inte har någon 

pedagogisk utbildning men arbetar som ledare i barndans. De andra danspedagogerna som 

deltog namnger vi som Moa, Emma och Sandra. Förskollärarna får också fingerade namn, 

dessa är: Malin, Petra, Erika, Maria och Hanna. Vi har valt att börja med att presentera 

intervjuresultatet som vi har kategoriserat under de intervjufrågor vi ställt (se bilaga 1). Efter 

det kommer vi att lägga fram de iakttagelser vi gjort under våra observationer. 

 

Intervjuer 

 

Fråga ett: Hur definierar du dans och rörelse för barn i förskoleålder? 

 
Vi började med att be våra intervjuade definiera deras synsätt på vad dans och rörelse är för 

barn i förskoleålder. Detta för att vi för vår egen del skulle skapa en bakgrund till hur de 

intervjuade svarade på efterföljande frågor. När vi i fortsättningen använder oss av begreppet 

dans och rörelse, syftar vi till barn i förskoleålder. Danspedagogerna uteslöt dock begreppet 

rörelse under intervjun. 

 

Danspedagogernas svar  

Emma, Moa, Karin och Sandra uttrycker allihop att glädjen är en stor del i 

dansundervisningen för barn i förskoleålder. Sandra utrycker vikten av glädje och 

engagemang från pedagogen för att kunna ge barnen en mening med övningen. Hon säger: 

”Om barnen inte tycker att det är roligt så har jag som pedagog inte tagit mitt ansvar och gjort 

det meningsfullt för dem.” Glädje och engagemang nämner även Moa under intervjun som 

något viktigt för att kunna förmedla det till barnen. Även fantasi, eget skapande, utforskande, 

inlevelse och gestaltning är något som samtliga danspedagoger uttrycker på olika sätt i 

definitionen av dans. 

Emma och Karin nämner musikens betydelse i dans för barn. Dock på olika sätt, då 

Emma arbetar mestadels med musik som för barnen är ny och som de inte träffar på så ofta i 

deras vardag. Till skillnad från detta så arbetar Karin mycket med populärmusik bland barnen, 

t ex musik med text att utgå ifrån i gestaltande rörelser, exempelvis sånger ur Astrid 
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Lindgrens litteratur. Det första Sandra nämner efter frågan ställts, är att dans är en bra metod 

för att träna rörelse, men även samarbete i grupp. 

 

Förskollärarnas svar 

Hanna, Erika och Petra menar att barnen i danslek har möjlighet att stimulera och utveckla sin 

fantasi. Petra menar att man kan använda rekvisita som redskap i arbetet med detta, för att 

barnen lättare kan stimuleras med hjälpmedel. Erika poängterar även inlevelse och drama som 

en del av dans och rörelse.  

Hanna och Maria menar att barnens intressen, berättelser och idéer kan vara 

utgångspunkter för att arbeta med dans och rörelse. Hanna berättar att hon själv blivit mer 

intresserad av fritt skapande genom dans. Hon säger: ”Av berättelser som barn gör kan man 

bygga vidare på och arbeta med dansens grundstenar.” 

Alla förskollärare poängterar också att musiken har en viktig del av dans och rörelse i 

förskolan. Malin uttrycker detta som att dans och rörelse kopplas ihop med musik, rörelse kan 

vara rörelse utan musik, medan dans skapas när rörelsen kombineras med musik. 

Petra menar att musik är användbart för att barnen ska få in den känsla man som pedagog vill 

att de ska uppleva. Maria använder sig av musiken under dans och rörelse som ett verktyg, 

exempelvis under det som hon kallar för musikstopp. Detta innebär att när musiken stannar så 

skall barnen lägga sig på golvet och till exempel rulla som stockar. 

Hanna, Petra och Maria ser dans och rörelse som ett bra tillfälle att träna rums- och 

kroppsuppfattning hos barnen. Petra förklarar detta som att barnen får uppleva olika nivåer, 

olika takter, hur snabbt/långsamt det går, hur man sträcker på sig och hur man gör sig liten. 

Maria menar att det lekfulla arbetssättet inom dans och rörelse bidrar till att barnen lär sig 

olika begrepp. 

 

Fråga två: Hur ofta arbetar du med dans och rörelse i samma barngrupp? 

 

Danspedagogernas svar 

Sandra har arbetat med samma barngrupp varannan helg medan Karin, Emma och Moa alla 

arbetat med samma barngrupp en gång i veckan. Moa menar att kontinuitet är viktigt för att 

kunna se barnens utveckling: ”Det fungerar inte att komma varannan vecka, för det är så lång 

tid för barnen. Det bästa vore att komma flera gånger i veckan korta stunder.”  
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Förskollärarnas svar 

Av de fem förskollärarna vi intervjuade så visade det sig att fyra av dem hade ett schemalagt 

tillfälle för dans och rörelse. Maria, Malin, Petra och Hanna menar också det kan bli oftare 

under veckorna, beroende på vilka aktiviteter som sker osv. Hanna, som är den pedagog som 

inte har ett schemalagt tillfälle för dans och rörelse, uttrycker samma tankar som Anna, 

nämligen att man själv tar tillvara sitt intresse och för in det i verksamheten. Som Hanna 

säger:  

Det man själv är intresserad av präglar verksamheten, att ta till vara 
sitt intresse i projekt, och spontant använda sig av möjligheterna som 
kommer upp. Jag är intresserad av dans och rörelse och därför 
använder jag det i projekt som vi arbetar med. 
 

Som ett exempel på detta så berättar Hanna om hur hon har tänkt och praktiserat kring det 

ljusprojekt de arbetar med just nu. Eftersom jag är intresserad av dans och rörelse så började 

jag tänka kring hur man kan arbeta med det i samband med ljus, berättar Hanna. Resultatet 

blev ett mörklagt rum, i det de kallar för spegelsalen, gav barnen pannlampor, ficklampor och 

dylikt för att se hur barnen rör sig i samband med ljus.  

 

Fråga tre: Hur definierar du självkänsla? Vad kännetecknar god 

självkänsla hos barn? 

 

Danspedagogernas svar 

Alla fyra danspedagoger menar att självkänsla är medvetenhet och uppfattning om sig själv. 

De förklarar dock innebörden av ordet på olika sätt: Sandra menar att självkänsla är den 

upplevelse jag har om mig själv, självförtroende är vad jag presterar och självbild är vilken 

bild jag har av mig själv, självkänslan är alltså hur jag känner inför den bilden om mig själv. 

Att ha en god självkänsla menar Sandra är att man tycker att man är tillräckligt bra, man kan 

t.ex. känna att jag är inte bäst på allt, men jag duger ändå. 

Moa svarar på frågan att självkänsla är att vara medveten om sitt eget värde. Hon menar 

att man genom barnens kroppshållning kan se detta: 

 

Det är enkelt, barn försöker inte luras, är de blyga så visar de det 
väldigt tydligt. Det är enkelt att se vilka jag behöver stärka och ge 
mera uppmärksamhet. Man ser vilka som är nöjda med sig själv och 
vilka som inte är de i de yngre åldrarna. De flesta barnen i de lägra 
åldrarna så har de bra självkänsla och tycker att livet kretsar kring 
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dem, medan man i mellanstadiet börjar upptäcka att jag inte duger till 
helt. Som barn så får man mycket uppmärksamhet, speciellt av sina 
föräldrar. Tyvärr är det mera dans i lågstadiet än i mellanstadiet, och 
även högstadiet. 
 

Emma talar om självuppfattning, hon menar att när ett barn har god självuppfattning kan de se 

sig själva i ett större sammanhang, inte bara i sig själva, de kan se vad andra barn gör i samma 

rum och har möjlighet att ta in helheten. Hon uttrycker sig såhär: 

”Att ha koll på kroppen och i knoppen!” Emma menar att barn med god självkänsla vågar 

göra fast andra ser på, de vågar göra fel, hon poängterar att det är pedagogens uppgift att ta 

dem över den spärren. 

Karin menar att självkänsla är när man märker att man klarar av saker, och blir glad när 

man märker det. Med detta menar hon att man genom kroppsuppfattning får ökad självkänsla. 

 

Förskollärarnas svar 

Självkänsla, framhåller alla förskollärare, handlar om en tro på sig själv. Hanna och Erika 

uttrycker detta som att man har kunskap om sig själv, brister och styrkor, men ändå har en tro 

på sig själv oavsett prestationer. Petra och Malin menar att självkänsla också handlar om vad 

jag kan, och att jag kan.  

Erika och Malin talar även om att det ofta kan synas på barnen om de har en god 

självkänsla eller inte. Erika menar att barnen kan flamsa från början av danstillfällena, något 

som tyder på osäkerhet, men att det avtar efter terminens gång. Erika menar då att om barnen 

har en bra självkänsla så dansar de oavsett vad någon annan tycker!  

Petra berättar om vikten av att ha ett bra kroppsspråk och ansiktsuttryck d v s att både kunna 

tolka sig själv och andra. Det är en viktig del i att ha en god självuppfattning, något som är 

nära kopplat till självkänsla.  

 

Fråga fyra: Berätta hur du arbetar med dans och rörelse! 

 

Danspedagogernas svar 

Sandra, Moa och Karin arbetar ofta tematiskt med dans och rörelse. Dock på olika sätt, se i 

analys. Likheten är att de alla kopplar rörelser till temat. Under Moas dansundervisning så kan 

det tematiska arbetssättet utspela sig antingen under tekniktärning eller under improvisation. 

Moa berättar hur hon ibland under ett tema kan få in träning om hur barnen kan föra kroppen i 

olika riktningar och nivåer i det givna temat. Hon beskriver hur man inom temat vinter kan 
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gestalta is som smälter, snö som yr runt i en snöstorm eller en frusen istapp. Dessa begrepp 

anpassas efter hur långt barnen kommit i sin utveckling menar hon, och då i form av 

teknikträning eller improvisation. Hon menar att dessa två hör samman:” Har man inte koll på 

sin kropp, så blir skapandet begränsat. Ju bättre teknik man har desto större bredd och djup 

har man i sitt skapande.” 

Sandra anser att man bör arbeta tematiskt för att barn skall förstå sitt sammanhang. 

Emma planerar aldrig sin undervisning tematiskt. Istället förbereder hon alltid en 

grovplanering innan hon träffar barngruppen för första gången, därefter när hon lärt känna 

barnen och så även under en pågående pass, anpassar hon övningar efter barnens intresse och 

behov. Hon förklarar att hon har en hel ”bildbank” med idéer i huvudet som hon sedan 

plockar ner och anpassar i undervisningen beroende på hur barngruppens behov ser ut för 

dagen. Detta är även ett arbetssätt som passar Moa, även hon gör alltså en grundplanering 

innan hon möter barngruppen för första gången, en planering som hon sedan kan modifiera 

allteftersom de delar som barnen behöver träna på förändras. 

Sandra, Emma och Moa utgår ofta från barnens intressen som upplägg för 

dansundervisning. Emma ger ett exempel:  

Det var en pojke som var väldigt intresserad av fotboll. Han hade 
alltid ”fotbollskläder” på sig, ja, han var hemskt intresserad helt 
enkelt. Under några tillfällen kunde jag då vinkla undervisningen 
så att den blev fotbollsvinklad. Man kunde röra sig åt olika 
riktningar som när man dribblar, etc. även om jag utgår från ett 
av barnens intressen så är det viktigt att de anpassas så att det 
passar resten av gruppen med. 
 

Sandra påpekar vikten av att följa upp barnens idéer och fantasi i övningarna och att barnen 

inte kan göra fel rörelser. Sandra säger: ”Om jag är trygg i min lärarroll så kan jag tillåta 

barnen att experimentera. Barnen måste vara delaktiga i dansandet, inte ha förhållningssättet 

att jag skall lära er detta.”   

Under intervjuerna berättar både Emma och Moa att de brukar ha (som Moa uttrycker 

sig) en psykologisk uppvärmning. För Moa innebär denna uppvärmning att barnen samlas i en 

ring där alla får presentera sig vid namn och göra en rörelse för att sedan börja med en fysisk 

uppvärmning. Detta uppfattar vi som att det är en rutin vid varje tillfälle under Moas 

danspass. Emma använder sig av denna psykologiska uppvärmning när hon möter en ny 

barngrupp. Då kan de i ring få presentera sig själva, om de då vågar, annars kan t ex en 

kompis hjälpa till att säga namnet. Hon menar att man som pedagog måste tänka på att barnen 

är i en helt ny lokal, med en främmande pedagog och, som i Emmas fall, nya slagverkare eller 
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pianister. Efter namnpresentationen får barnen bekanta sig med rummet på olika sätt, gå huller 

om buller, stanna upp när musiken stannar osv. Det är viktigt att man i början håller ihop 

barngruppen och stärker deras gemenskap så att en trygghet bildas.  

Det är i dessa gruppövningar som Emma ser efter barnens grundmotorik, för att se vad de 

klarar av och med denna information kan hon bygga vidare för fortsatt undervisning. Emma 

och Moa gör kombinationer av rörelserna. Emma säger: 

”Jag vill ge dem ett ”konstnärligt tänk”, de får göra rörelser som sedan skall få plats i någon 

sorts koreografi i slutet, barnen får inte göra rörelser bara för att, utan mer att de skall 

sammanföras i en helhet där koreografi, musik och rörelser hör ihop.” 

Moa talar om koreografi i samband med uppträdande. Hon menar att barnen kan tycka 

att det är roligt att visa för någon vad man lärt sig. Som pedagog kan man sätta ihop 

kombinationer av det de redan kan, något som de flesta barnen tycker är roligt, men en del 

kanske inte riktigt vågar framträda första gången, men kanske nästa gång.  

Moa påpekar vikten av att respektera varandra under hennes danslektioner: ”På mina 

lektioner måste man uppträda med artighet och vara vänliga med varandra, och det märker 

dem. Jag hoppas att det ska sprida sig till klassrummet och rasterna. Det hör till dansens väsen 

att man måste vara snälla med varandra.”  

Alla danspedagoger använder sig av musik i sin dansundervisning, Karin är den enda 

som nämner att hon arbetar med känd barnmusik, de övriga tre nämner att de använder sig av 

såkallad ”textlös” musik med influenser från olika musikgenres, bl a Emma berättar att hon 

gillar att använda sig av folkmusik och av klassiska verk i sin dansundervisning, men menar 

även att om barnen vill så får de ta med sig egen musik till danstillfällena, men från hennes 

sida vill hon erbjuda dem någonting annorlunda mot för vad de får höra annars i vardagen. 

 

Förskollärarnas svar  

Hanna menar att dans och rörelse måste utgå från barnens ideér för att det ska bli 

meningsskapande för dem. Utifrån detta skapas projekt, och det är i de projekten som Hanna 

arbetar med dans. Ett exempel på det var när de på förskolan hade ett skoprojekt som Hanna 

berättar om:  

Barnen fick se bilder på skor, och benämna dessa. Vi tog fram 
musik och på så sätt blir rörelserna tydligare. Barnen fick komma 
med idéer om hur man rör sig i olika skor, och även vilken typ av 
musik som passar. Barnen fick även placera ut bilder på skor i 
rummet som rekvisita. 
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Till skillnad från Hanna så uttrycker inte Malin att hon arbetar på samma sätt med dans och 

rörelse. Malin menar att hon och barnen sätter sig i en ring, och att hon berättar för de att de 

ska arbeta med sjalar, och så tar hon fram musik som passar till ”sjaldans”. 

Erika berättar att hon arbetar med sagor som utgångspunkt för sitt tillfälle med dans och 

rörelse. De var under ett läsår med i ett projekt som hette ”Lust att läsa”, där de använde dans 

och rörelse som en metod för att barnen skulle få ett intresse och en vilja av att lära sig läsa. 

Pedagogerna gick en fortbildning hos Anna Lindqvist, danspedagog vid Umeå Universitets 

lärarutbildning, där de fick fortbildning med tips och idéer om hur de kunde arbeta med dans 

och rörelse. Erika berättar även att de har varit på en rörelseshow där en bok har gestaltats. 

Från showen fick de musiken, och arbetade mycket med dans och rörelse utifrån boken som 

gestaltades. Även Petra uttrycker att det kan vara roligt att arbeta med dans och rörelse utifrån 

en saga, så att barnen kommer in i temat, och känner att det är roligt och spännande.  

Hanna menar att när man har roligt och fantiserar med barnen, ändå som pedagog har en 

tanke om att arbeta med de olika byggstenarna inom dans. Dessa kan t ex vara rummet, 

kraften och förhållandet mellan dessa. Även Petra talar om att när barnen tycker att en 

koreografi är rolig och spännande, så kan man bygga vidare på den för att utmana barnen till 

att utforska de olika byggstenarna inom dansen. Petra berättar om ett tillfälle då hon 

introducerade låtar ur Musikalen Fame för barnen och lärde dem lättare koreografi ur denna, 

något hon benämner som ”Famedansen”. 

Malin berättar att när hon arbetar med dans och rörelse så gör hon det ofta med sjalar, 

som barnen får använda när de lyssnar på musik, och då får de känna hur musiken låter. Ju 

mer man använder sjalarna menar Malin, desto mer kommer barnen att uttrycka sig genom sin 

kropp. Malin och Petra lägger också vikt vid att de arbetar med att barnen ska kunna koppla 

en känsla till en rörelse. Hur ser man ut om man är glad eller ledsen? Musiken kommer också 

att öka känslan. 

Precis som danspedagogerna nämner även förskollärarna musiken som en viktig del i 

deras arbete med dans och rörelse. Tre av våra fem förskollärare använder sig av musik som 

kan vara ny för barnen, dessa är Hanna, Erika och Petra. Hanna berättar att hon brukar 

använda sig bl a av klassiska verk samt av nyskapande musikstilar som jazz, slagverk och 

olika blåsinstrument under sina tillfällen med dans och rörelse. Maria och Malin berättar att 

de använder sig musik som barnen känner igen, denna musik kan vara låtar kända från radio 

eller känd barnmusik. 
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Fråga fem: Vad är syftet med dina aktiviteter? 

 

Danspedagogernas svar 

Moa och Emma talar om att erbjuda barnen den konstnärliga upplevelsen som dansen har att 

ge. Emma menar att man med dans kan få chans att vara med i ett annat rörelsesammanhang 

än t ex fotboll. Hon säger: ”Jag vill ge dem ett konstnärligt tänk.” Moa talar även hon om hur 

hon vill erbjuda barnen det hon kan: ”Att få dela med mig om det jag kan om dans som 

konstform, att kunna uttrycka sig genom dansen på samma sätt som bild, musik mm”.  

Sandra, Moa och Emma anser att syftet med dans är glädjen den ger. Emma säger att det 

skall vara lustfyllt och roligt att lära sig, något som även Sandra uttrycker är den främsta 

anledningen med dansundervisning. Detta med mycket lek och rörelse: ”I förskoleåldern skall 

det mer vara en upplevelse, ett äventyr, och väva in dansen i det.” 

Karin och Sandra talar också om betydelsen av att ha roligt och lustfyllt när barn börjar 

tidigt med dans. Sandra menar: ”Jag använder mig av vissa dansposer, speciellt under 

uppvärmning. Då har de förståelse om de vill fortsätta dansa.” Även Karin talar om detta: 

”Här får barnen möta dans i ett tidigt skede, och börja röra på sig. Många som möter dansen i 

ett så tidigt skede kan efter ett tag göra någonting annat under en tid för att sedan komma 

tillbaks till dansen. Jag tror mycket handlar om att de kommer ihåg den där glädjen i dansen.” 

 Ett annat syfte Emma har med sitt arbete är att barnen under hennes dansaktiviteter får chans 

att prova på olika roller, bryta könsmönster: ”Alla barn får prova på allt, flickor behöver få 

vara ”fula flickor”, grova troll o s v och pojkar måste få prova på att vara luftiga älvor 

ibland.”  

Moa och Sandra anser att ett av deras syften är att hjälpa barnen få bättre 

kroppsuppfattning och därmed stärka barnen. Emma menar att hon i sin dansundervisning kan 

se var varje barn befinner sig för att med dansens hjälp kunna ta sig vidare i exempelvis den 

motoriska utvecklingen. 

 

 

Förskollärarnas svar 

Petra och Maria uttrycker att en viktig del i deras arbete med dans och rörelse är att barnen 

ska utveckla sin motorik, speciellt grundrörelser så som krypa, gå, åla m fl. Maria kopplar 

detta syfte till läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Malin 

uttrycker vikten av att grundlägga en rörelseglädje hos barnen genom dans och rörelse. 
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Malin och Maria menar att dansen kan vara ett medel för att arbeta med hälsa och livsstil. 

Detta kan vara genom att barnen får ha uppvärmning, rörelse och sedan duscha, för att lära 

barnen hygien. Maria refererar även här till läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998), då hon menar att hälsa och livsstil ingår i det som 

förskollärare skall sträva emot. 

Petra menar att en del av syftet med hennes aktiviteter är att barnen ska känna att de 

stärks i sin självbild, detta ska ske genom att de ska ha roligt, anser Petra. Även Malin 

uttrycker detta, genom att säga att barnen ska känna att: ”Jag kan göra som jag vill utan att 

något är fel eller rätt.”  

Erika menar att personalen har märkt att barnens inlärningsprocesser fungerar bättre 

med estetiska uttrycksformer, då barnen när de har bättre kontroll på kroppen har lättare att 

sitta stilla. Hanna menar att eftersom hon arbetar Reggioinspirerat, där en av grundtankarna är 

att ett barn har hundra språk, så är syftet med hennes aktiviteter att barnen ska få tillgång till 

även det språk som dansen är. Även Petra uttrycker att hon ser på dansen som ett språk, som 

kan stärka de andra språken. Malin uttrycker denna del av sitt syfte på följande sätt: ”Att 

barnen ska kunna lita på sin egen kropp. Få in rörelsen i kroppen och uppleva när det går fort, 

långsamt m.m.” 

 

Fråga sex: Vad är din uppfattning av fördelar och nackdelar med att 

arbeta med dans och rörelse, med fokus på barnens självkänsla! 

 

Danspedagogernas svar 

Fördelar: 

Karin och Sandra anser att glädje är den största fördelen med dans. Sandra menar att om inte 

barnen tycker att det är roligt så har jag som pedagog inte tagit mitt ansvar och gjort det 

meningsfullt för dem. 

Emma och Moa anser att en fördel med dans är att man kan träna på att samarbeta i 

grupp. Emma menar att man kan lära sig att samarbeta med alla, inte bara med sin ”bästis” 

utan man kan möta alla i barngruppen genom olika samarbetsövningar inom dans. 

Även Moa talar om att barn i dans lär sig att fungera i grupp, men att pedagogen alltid får 

anpassa då alla grupper består av olika barn, man får alltid se till att hitta övningar som något 

barn är i behov av. Moa menar även att dans gynnar de barn som trivs med att vara ensamma i 

förskolan. De får då lära sig att fungera i grupp. 
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Moa menar att dans och rörelse passar alla barn, det gäller bara att man som pedagog får 

anpassa efter eventuella handikapp. Moa säger:”Man träffar barn som har handikapp, 

psykiska och fysiska handikapp, svårt med koordination etc. Det gäller då att lägga det på den 

nivån så de känner att de är duktiga och klarar av det ändå. De kan uttrycka sig med dans. De 

behöver träna med tekniken så att de klarar det.” 

Dans är även fördelaktigt ur hälsosynpunkt menar Emma, och ger exempel på dagens 

samhälle där alltfler barn lider av övervikt. Hon menar också att dans är fördelaktigt genom 

att man i dans och rörelse kan träna sin koordination, rums- och kroppsuppfattning.  

Emma talar även om upplevelsen att få lyssna till musik på ett annorlunda sätt, då man 

lyssnar efter takter och fraser och får röra sig efter dessa. Barnen introduceras även till en ny 

sorts musik som de vanligtvis inte stöter på i sin vardag. Moa tar även upp en intressant punkt, 

nämligen skillnaden mellan gymnastik och dans: 

 
Gympa är mer prestation, medan det i dansen inte bedöms något. 
Man behöver inte komma först, utan mer hur man utför 
övningen. Jag försöker lägga in nya värderingar. Det kan vara 
stafetter, men där tävlar man bara mot sig själv; göra sidohopp så 
bra som möjligt, som jag kan. Barn behöver få mycket beröm, 
och bli medvetna om att de är jättefina och jättebra. Det får de 
höra av sina föräldrar men det kan behövas av andra också. 
Grunden läggs hos barnen i förskolan, och därför är det viktigt 
att börja där, för att stärka barnens självbild.    

 

Nackdelar: 

Emma tycker inte att det finns någonting negativt med själva dans- och rörelseupplägget. Det 

som i samband med dansundervisningen skulle kunna ses som negativt är om inte 

personkemin mellan barnet och pedagogen skulle stämma: ”Att de tycker att jag är för 

påstridig, en läskig vuxen etc. Man passar självklart inte med alla människor, men för mig 

som pedagog får jag självklart inte visa det för barnen! Jag måste ta mig över det för att vara 

professionell.” 

Karin talar om barn med olika typer av svårigheter. Hon menar att de som har ett 

handikapp ofta är medvetena om sina fel och brister. För de grupper som dessa barn dansar i 

skulle olika anpassade tempon behövas, detta för att de ska kunna stärkas och utvecklas i sin 

takt (här talar hon främst om barn som kan diagnosticeras med olika bokstavskombinationer). 

Emma talar också om vikten av att man som pedagog bör informeras om barnens situation för 

att kunna anpassa undervisningen efter dem: ”Ibland kan man få en förklaring i efterhand till 
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barnens beteende, ofta att de haft en diagnos, då kan jag bli lite irriterad, för tänk om jag vetat 

det, då hade jag kunna anpassat undervisningen bättre för just det barnet!” 

Karin talar om att dans och rörelse inte är en bra metod för dem som inte vill dansa. 

Emma menar att det alltid finns en fördom för hur dans skall vara, hon säger: ”Jag brukar inte 

möta dessa utan mer starta upp lektionen och därefter får barnen skapa sig en egen bild om 

hur dans och rörelse är för dem.” Även Moa talar om fördomar bland barn om vad de tror att 

dans ska vara: 

Barn kan vara otrygga och rädda att göra bort sig, göra fel o s v, 
och är rädda att tappa kontrollen. Jag tycker att dans borde vara 
obligatoriskt, detta för att barnen inte ska få några fördomar inför 
dans och därmed kan grundlägga ett intresse. I tidigare ålder är 
de mer positiva till dans, men när barn i en femma hör ordet dans 
så tänker de tuffa pojkarna att det är bara för bögar, och jag 
tänker inte gå omkring i trikåer. När jag började som lärare för 
ett antal år sedan, så visste inte lärare vad det var jag höll på 
med, den dans de var van vid var den som idrottslärare hade. Nu 
är lärare mer medvetna om hur jag arbetar.  
Bara för att man har dans i skolan, så behöver man inte bli 
dansare. Inställningen är att dans bara bör användas om man ska 
bli dansare. Ingen förutsätter dock att bara för att man har bild i 
skolan så kommer man att bli konstnär, eller att om man har 
musik på schemat så kommer man att bli musiker. 
 

Sandra tar upp att det inom dans kan finnas en destruktiv inställning, där delar som 

ätstörningar, martyr, dålig sömn och konkurrens bland dem som dansar kan förekomma. Detta 

figurerar kanske inte i lika stor del inom barndans. Sandra tycker även att det är synd att 

många tänker att de inte kan dansa, eftersom alla en gång i tiden dansade. Nu förekommer det 

en konkurrens bland dem som dansar menar hon. 

 

Förskollärarnas svar 

Fördelar 

Alla förskollärare vi intervjuat menar att en stor fördel med att arbeta med dans och rörelse är 

att barnen tycker att det är så roligt. Hanna lyfter fram fördelen med att dans och rörelse är så 

nära små barn: 

De tycker om att röra sig och rör sig hela tiden. När man 
fantiserar tillsammans så tycker de att det är jätteroligt. Det kan 
också vara enklare att arbeta med små barn som inte har några 
fördomar om vad dans är. För små barn är det fortfarande lek, de 
har inga förutfattade meningar. Barnen är nog inte medvetna om 
att de dansar, om man säger det så kanske de börjar ”shaka”. 
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En fördel med att arbeta med dans och rörelse, menar Petra, är att barn som har svårt att 

fokusera kan ha väldigt lätt för dans, bara man lyckas fånga dem. På så sätt kan man hitta ett 

bra sätt att stärka det barnet. 

Maria uttrycker att en fördel med att arbeta med dans och rörelse är att barnen får motoriska 

färdigheter. Hanna framhåller även hon en liknande positiv aspekt, nämligen att aktiviteterna 

dels stillar barnens rörelsebehov, men även att barnen får kunskap om sig själv och sin kropps 

förhållande till andra. ”Man lär sig den egna kroppens språk, och om man inte kan berätta så 

kanske man kan visa vad man tänker.” 

Petra uttrycker att det finns en klar fördel med dans och rörelse, nämligen att kunna 

stärka barnen. Detta kan göras genom att poängtera att alla rörelser är rätt! Hon exemplifierar 

detta genom att berätta om en övning där alla barn står i en ring och klappar i händerna, och 

så går man fram en och en och gör en rörelse i ringen. Petra berättar: ”Alla barn blir sedda, 

och får bestämma. Viktigt att betona att alla barn gör på olika sätt, och att berömma alla 

barnen, och att lyfta alla barn inför de andra barnen”. Hanna har inte så många funderingar 

kring självkänsla i samband med dans och rörelse, men menar att det kommer på köpet när 

hon arbetar med dans på det sättet hon gör. Malin menar att planerade aktiviteter som 

återkommer kontinuerligt ger en god självkänsla. 

 

Nackdelar 

Vid intervjuerna framkom det att Petra och Erika känner att det skulle kunna vara en nackdel 

om barnet känner att det inte behärskar övningarna då självkänslan möjligtvis skulle kunna 

sänkas på grund av det. Erika uttrycker då att hon skulle ta barnet åt sidan för att fråga om 

orsaken till att barnet känner så, medan Petra talar om vikten av att understryka att alla inte 

klarar allting på samma gång; ”På dansgympan har jag haft svåra steg och så kan det bli 

väldigt svårt, men samtidigt kan det vara roligt att prova. Man måste visa barnen att man inte 

alltid som pedagog själv klarar av det.” Erika tror dock inte att barnet skulle kunna känna så, 

eftersom rörelseövningarna är så fria och att barnen är fokuserade på sig själva. 

Maria och Hanna tar även upp att barn kan ha svårt för att leva sig in i någonting. Både 

Maria och Hanna menar dock att det egentligen inte är något problem, men uttrycker detta på 

olika sätt. Maria säger att det kan hända att blyga barn inte vill vara med från början, men att 

de lär sig genom att iaktta och kanske kommer att vara med efter ett tag. Hanna talar också 

om detta men lägger stor vikt vid att de ändå är en del i gruppen, och att alla barn lär sig på 

olika sätt, eftersom man arbetar med olika barn. 
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Malin menar att dans och rörelse kan bli en svårighet för barn som har problem med att 

sortera sinnesintryck. Detta kan dock arbetas med, till exempel genom mindre grupper och att 

inte alltid ha musik till övningarna. 

Ofta har vi ställt följdfrågan till både förskollärare och danspedagoger om de tror att man som 

förskollärare bör känna sig säker och ha ett intresse för dans för att själva känna att det är 

viktigt och roligt att leda en barn grupp i detta, flertalet intervjuade svarade ja.  

 

 

Observationer 

 
I följande redogörelse sammanfattar vi iakttagelser från observationerna. Vi har valt att 

beskriva varje barn för sig och avsluta med gruppen som helhet. 

 

Alicia 

Under alla våra pass har Alicia självständigt utfört övningarna och haft stor inlevelse och ett 

aktivt förhållningssätt. Vi har upplevt att hon betraktar de andra barnen under en kort stund 

men sedan gjort egna rörelser, till exempel när barnen med sina händer skulle visa hur deras 

snöflingor såg ut. Under det sista tillfället så ställde sig Alicia vid spegeln för att se hur 

hennes rörelser såg ut. Alicias kroppshållning har också alltid varit nyfiken och uppmärksam 

under tiden övningarna presenterats och genomförts.  

 

Wiktoria 

Wiktoria har från första till sista passet visat att hon behöver tid för att gå från passiv till aktiv 

deltagare efter instruktioner. Hon har gärna iakttagit pedagog och kamrater innan hon själv 

gjort sin egen tolkning. Wiktoria har haft lätt för att ”haka på” kamrater som för tillfället har 

haft svårt att fokusera och istället busar med varandra. Vi har dock sett att hon utvecklas från 

första till sista passet, då hon fick lättare att komma igång med sin gestaltning. Även 

kroppsspråket har blivit tydligare genom tillfällena. 

 

Henrik 

Henrik har haft lätt för att ta till sig instruktioner och har snabbt igång med övningarna och 

genomfört dessa individuellt, utan att iaktta kamrater. Henrik har observerat pedagogen för att 

veta hur, men har modifierat dessa till att ha egna rörelser. Den utveckling vi har sett är att 
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han har börjat använda sig av rekvisitan på ett nytt sätt, till exempel genom att snurra en sjal 

och iaktta rörelsen i den. Henrik har även utvecklat sin förmåga att röra sig i takt till musiken. 

 

 

Erik 

Under övningarna har Erik känts osäker på så sätt att han haft svårt att individuellt utföra 

övningarna. Han har istället sökt trygghet genom att hålla i och genomföra övningarna med en 

kompis. Han har lyssnat aktivt till instruktionerna men inte riktigt kommit igång, och har 

dessutom lätt att bli störd och störa andra. Med sjalen blir det lättare för Erik att fokusera, och 

han har gjort fler övningar än vad han gjort utan sjal, då han har försökt men inte fortsatt så 

länge.  

Vi har sett en utveckling i Eriks beteende då han från början sprang omkring med kompisar, 

medan han vid de senare tillfällena började släppa kompisarna och till viss del göra egna 

rörelser. 

 

Sammanfattande reflektioner om gruppen 

Vi har märkt att barnen började känna igen musiken efter att ha haft samma under alla 

tillfällena. Vid vissa tillfällen märkte vi att musiken till stor del styrde barnens rörelse mera än 

Annas instruktioner, speciellt tempot och styrkan i musiken. Gruppen började även känna 

igen vad som skulle ske under tillfällena, och berättade vilka regler som gällde under 

tillfällena och frågar efter vissa lekar. Exempelvis så påpekade barnen de instruktioner de fick 

under första tillfället att de skulle vara stilla och lyssna när Anna slår i tamburinen. Gruppen 

har en positiv inställning till aktiviteterna och ville (enligt uppgift från deras förskollärare) 

dansa till ”vår” musik även under veckorna. 
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Analys och diskussion 

Vi kommer här att jämföra förskollärares och danspedagogers svar och dra egna slutsatser 

kring detta. I vår analys har vi valt att kategorisera de intervjusvar vi fått och disponera 

kategorierna utifrån vilken frågeställning de passar in under, för att få en bättre överblick över 

de slutsatser vi kommer fram till. Våra frågeställningar ska hjälpa oss att besvara vårt syfte 

som är att undersöka dansens eventuella betydelse för stärkande av självuppfattning hos barn i 

förskoleålder.  

Vår första frågeställning är som följer: 

• Hur arbetar förskollärare respektive danslärare med dans och rörelse med fokus på att 

stärka barns självuppfattning? 

De kategorierna vi väljer att placera under vår första frågeställning är Olika definitioner av 

dans och rörelse, Glädje, Rutiner, Självuppfattning och Utgångspunkter i planering. 

Vår andra frågeställning lyder: 

• Är dans och rörelse en bra metod för att stärka barns självuppfattning? På vilket sätt? 

Här har vi placerat följande kategorier: Passar dans och för alla barn och pedagoger, samt Att 

inte lyckas. 

 

Del ett – analys: 

• Hur arbetar förskollärare respektive danslärare med dans och rörelse med fokus på att 

stärka barns självuppfattning? 

 

För att senare kunna analysera våra intervjusvar, så valde vi att be de förskollärare och 

danspedagoger vi intervjuade att definiera självkänsla, då det från början var vårt syfte att 

undersöka, något vi sedan ändrade till självuppfattning. Vi tror att vi ändå skulle ha fått 

liknande svar, då vi samtalade med de intervjuade om båda begreppen, samt att de hör så tätt 

samman. 

 

Olika definitioner av dans och rörelse 

Alla intervjuade, både danslärare och förskollärare, uttrycker vikten av musik i arbetet med 

dans och rörelse, dock på olika sätt. Detta kan kopplas till en del av vad Ericson (2000) 

skriver om den multiperceptionella aspekten av dans, nämligen att barn genom musik 

automatiserar sina rörelser och därmed har lättare att känna rörelsen i kroppen. Vi menar dock 



 39

att ordet dans automatiskt kopplas till musik för de flesta, men i de olika intervjuerna har vi 

upptäckt att det finns skillnader på hur och vilken sorts musik pedagoger använder sig av.  

Av våra fem förskollärare så använder sig två av känd barnmusik med text, en använder 

sig av klassisk pop/rock musik samt musik som är okänd för barnen både med och utan text, 

medan de två andra arbetade med bl a ”textlös” musik. Detta kan vara klassiska verk, samt 

nyskapande musikstilar som jazz, slagverk, panflöjter m fl Av de fyra danspedagoger vi 

intervjuat framkommer att tre av de använder sig av ”textlös” musik, och den fjärde av känd 

barnmusik. Den fjärde vi intervjuat under kategorin danspedagog, berättar dock att hon inte 

har någon pedagogisk utbildning, utan istället valt att själv lära sig dansa för att kunna 

överföra känslan i dansen till barnen. De tre som inspireras och använder sig av ”textlös” 

musik har en pedagogisk utbildning inom dans, och en orsak till att de gör det kan vara att 

musik utan text bättre inspirera barn till fantasi och till att känna rörelse, utan att associera till 

något de redan vet. Känd musik med text, däremot, kan som motsats till ovanstående då 

hämma fantasin hos barnen, då det på något sätt är givet hur de ska tänka kring sången. Emma 

uttrycker att hon vill ge barnen en musikupplevelse utöver det de stöter på i vardagen, något 

hon säkerligen delar med de andra som svarat på liknande sätt. De tre danspedagogernas 

förhållningssätt stämmer överens med det som Duncan och Laban (refererade i Digerfeldt, 

1990) kallar kvalitativt förhållningssätt till dansen, då man strävar efter att barnen ska känna 

rörelse. Dessa två dansprofiler har alltså inspirerat barndansen, så som uttryckts i Digerfeldt. 

En möjlig slutsats som skulle kunna dras är alltså att en pedagogisk utbildning och/eller eget 

intresse inom dans kombinerat med egen erfarenhet spelar stor roll för hur man medvetet 

utnyttjar musiken som ett hjälpmedel att stimulera barnens personliga fantasi och utveckling. 

Detta gäller både förskollärare och danspedagoger.  

 

Glädje 

Alla de intervjuade uttrycker att nästan alla barn förknippar dans och rörelse med glädje, och 

förskollärarna berättar att många barn tycker att tillfällena är en av höjdpunkterna på 

förskolan. Stinson (refererad i Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) menar att genom att 

utmana barnen i olika övningar där kombinationen av deras kreativitet och rörelseglädje 

stimuleras leder till att barnen utvecklar en förmåga att kunna känna rörelse. Även Joyce 

(1993) menar att glädje och inlevelse är två tecken på att barn utvecklas i dans.  

Överlag, i både intervjuer, litteratur och observationer, tycker vi oss se att glädje är en 

oerhört viktig faktor avseende både barnets fysiska och själsliga utveckling. Som Sandra 

(danspedagog) uttrycker det: ”Om barnen inte tycker att det är roligt så har jag som pedagog 
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inte tagit mitt ansvar och gjort det meningsfullt för dem.” Glädje är otroligt viktigt i alla 

pedagogiska läroprocesser, det uttrycks även i Lpfö (1998) och både danspedagoger och 

förskollärare inser innebörden av glädjen i lärandet. 

 

Rutiner 

Hanna, förskollärare, var den enda av de personer vi intervjuat, som inte använde sig av 

planerade aktiviteter, alltså ett speciellt tillfälle i veckan då pedagogen bestämt sig för att 

barnen ska arbeta med dans och rörelse. Utifrån det väcktes en tanke hos oss om, och i så fall 

varför barnen behöver rutiner för att genom dans och rörelse utveckla sin självuppfattning 

eller inte. En annan tanke som dök upp var på vilket sätt det är lämpligt att lägga upp dessa 

rutiner.  

Grönlund (1994) framhåller att dansterapi (något som binder samman rörelse och 

känslor) är en metod för att sätta igång en process så att barn genom att kunna uttrycka 

känslor i rörelser blir en tryggare och lugnare människa. Vi menar att detta inte är en metod 

för dansterapi, utan även för dans och rörelse. Dansterapin är kontinuerlig med rutiner, och 

utifrån detta väljer vi att tro att rutiner är viktiga för syftet med dans och rörelse, vilket vi 

kunde se med anknytning till våra observationer. 

Genom våra intervjuer märkte vi också skillnad i hur olika personer, både förskollärare 

och danslärare, definierade rutin. Tre av förskollärarna och två av danspedagogerna menar att 

rutiner betyder att barnen har dans och rörelse en gång i veckan, men att det inte 

nödvändigtvis behöver vara rutin i vilka övningar man använder sig av. Dessa har även inte 

uttryckt i intervjuerna att de utgår från vad barnen är intresserade av, utan mera att det handlar 

om att genomföra vissa övningar, som de själva har planerat. Den fjärde förskolläraren, Erika, 

menar att de under ett helt år utifrån en saga kan arbeta med olika övningar, vilket absolut ger 

barnen rutin, och Erika berättar att barnen vågar mer och mer. Dessa övningar är även 

meningsfulla för barnen, då de blivit inspirerade av sagan. Hanna, förskollärare, menar då 

istället att hon tar tillvara på tillfällena i vardagen när barnen visar intresse för en viss sak, och 

på så sätt arbetar mycket med dans och rörelse utifrån barnens intresse utan att ha en speciell 

inplanerad tid för det. 

Moa, danspedagog, uttrycker vikten av att ha aktiviteter minst en gång i veckan där 

övningar upprepas, för att det annars blir för lång tid mellan tillfällena för barnen och det blir 

även svårt att se en utveckling hos barnen. Emma, danspedagog, menar också att hon första 

gången när hon träffar barnen har en bestämd struktur för vilka övningar hon ska genomföra, 

men när hon träffat barnen så förändrar hon övningarna lite för att de bättre ska passa just den 
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barngruppen. Även Moa arbetar på ett liknande sätt, men berättar att hon blandar nya 

övningar med gamla till olika tillfällen för att det inte ska bli tråkigt vare sig för henne eller 

för barnen.  

Emma och Moas tankar stämmer överens med det Duesund (1996) menar, att kroppen 

lär sig ny färdighet genom kontinuerlig träning. Ericson (2000) framhåller också att när 

rörelserna blivit motoriskt och musikaliskt automatiserade så kommer känslorna och idéerna 

från varje barn att hamna i fokus. Utifrån detta och diskussionen ovan så kan det tolkas som 

att en förutsättning för att barnen ska utvecklas optimalt så bör man i början av ett läsår arbeta 

med rutiner med barngrupper, tidsbestämda och rutinbestämda, så att barnen kommer in i och 

känner sig trygga med att man arbetar med dans, så som Moa och Emma, (danspedagoger) 

gör. När barnen känner sig bekväma i det så kan man släppa på tyglarna. Här finns möjlighet 

att ta tillvara barnens intressen för att spontant kunna lägga upp en rörelseövning som passar 

just det intresset, så att barnen kan fortsätta fantisera med kroppen och känna rörelsen. 

Berggren, (2004) beskriver denna övergång mellan kvantitativ och kvalitativ kunskap inom 

dans som att när en kvantitativ kunskap utvecklas så reproduceras steg och rörelse, medan när 

en kunskap av den kvalitativa sorten utvecklas så innebär det att förståelsen fördjupas och att 

barnet självt kommer att producera steg och rörelser. Vi väljer dock att se det som att det i 

förskolan läggs fokus vid den kvalitativa kunskapen, men att det i början faktiskt mest 

kommer att handla om att barnen ska utveckla och känna sig trygga i sin kroppsuppfattning, 

vilket vi anser att kvantitativ kunskap handlar om. Detta kommer att spela in på deras 

självuppfattning. När barnen börjar fördjupa sin kvalitativa kunskap och känner att deras 

intressen tas tillvara och betyder något för de vuxna, stärks deras självuppfattning 

förhoppningsvis ytterligare, något som även Ericsons (2000) studie visat på. 

Under aktiviteterna vi själv planerat för att kunna observera så har vi arbetat med samma 

övningar, men har inte utgått från barnen, utan istället arbetat med tema snö. Efter denna 

diskussion så vill vi se på dessa aktiviteter som att det hade varit en bra uppstart, men att man 

hade kunnat modifiera övningarna så att de bättre skulle passa den barngrupp vi hade. Hade vi 

fortsatt med aktiviteterna så att barnen kommit in i det arbetssättet, hade vi även försökt ta 

tillvara de intressen barnen har för tillfället, då deras intresse oftast sitter i ett tag. 

I den här diskussionsdelen så har vi alltså uppfattat att danspedagogerna i större 

utsträckning har en djupare insikt i betydelsen av att arbeta kontinuerligt och för barnen 

meningsfullt än vad förskollärarna har, utifrån syftet att stärka barnen i deras kvantitativa och 

kvalitativa kunskapsutveckling, något vi anser anknyter till självuppfattning. 
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Självuppfattning 

Under våra intervjuer då vi bad om svar på vad självkänsla och självuppfattning innebar, så 

fick vi många olika svar. Vi upplevde det dock som att alla svaren kunde kategoriseras in 

under vår egen definition av vad självuppfattning är för någonting. Detta eftersom begreppen 

självbild, självuppfattning, självkänsla och självförtroende är tätt sammankopplade och är 

svåra att särskilja från varandra.  

Vi har definierat självuppfattning som att den sammantagna bilden man har av sig själv, 

och att den består av två delar som delvis går in i varandra, självkänsla och självförtroende. 

Självkänsla är huruvida jag känner att jag duger, oavsett mina fördelar och nackdelar. 

Självförtroende däremot, är huruvida jag klarar av någonting. Dessa två samverkar till att 

bilda min självuppfattning. Till exempel så kan jag vara medveten om att jag inte klarar av att 

gå balansgång, men jag vet att jag duger ändå. Om jag då förbättrar mitt självförtroende 

genom att skaffa mig en bättre kroppsuppfattning och bättre vetskap om vad jag klarar av så 

kommer detta självklart att inverka på min självuppfattning och min självkänsla.  

Utifrån vad Grönlund (1994) och Duesund (1996) framhåller så är vi våra kroppar, och 

stärker oss själva genom att ha ett tydligt kroppsspråk, något som förbättras genom dans och 

rörelse. Nedanstående figur har vi, Anna och Sofia, gjort för att förenkla vad vi anser 

självuppfattning vara. 

 

Figur 1: Självförtroende, självkänsla och självuppfattning 
 

Självuppfattning 

Självförtroende Självkänsla 
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Malin och Petra, båda förskollärare, uttrycker att deras syfte med dansen är att stärka barnens 

självuppfattning. Moa, danspedagog, uttrycker också att en stor del av hennes syfte med 

dansen är att just stärka barnen. Moa och Malin beskriver också hur de arbetar med dans och 

rörelse, men berättar inte om hur detta arbete hjälper till att uppnå deras syfte med dansen. 

Petra kopplar samman dessa när hon ger exempel på Famedansen (se tidigare beskrivning i 

resultatet) som lyfter fram och stärker alla barnen. 

Förutom Petra så beskrev ingen av personerna vi intervjuade hur självuppfattningen 

förbättrades genom dans. En möjlig orsak till detta kan vara att just den aspekten inte 

reflekterats över hos dessa. En tolkning av detta kan vara att danspedagoger och förskollärare 

ser fördelar och nackdelar med dans, men inte har funderat djupare över hur dessa kan 

påverka självuppfattningen. Som ett exempel på detta så menar Hanna och Maria, båda 

förskollärare, att vissa barn inte är med i aktiviteten från början utan iakttar från sidan, men 

kanske senare kommer att delta. Att barnet utvecklats så att det vill vara med, kan eventuellt 

vara ett resultat av en stärkt självuppfattning.  

Ett återkommande syfte med att arbeta med dans och rörelse är för att barnen ska 

utveckla sin motorik. Här tolkar vi, som vi tidigare framhållit i litteraturgenomgången att 

fokus då ligger på den kvantitativa kunskapen inom dans, då det senare leder till en kvalitativ 

kunskap, som inte reflekteras över. Att den kvantitativa kunskapen leder till en kvalitativ 

kunskap som vidare leder till en utveckling av självuppfattning är alltså något som de flesta, 

varken förskollärare eller danspedagoger, reflekterar över, trots att de enligt oss uttrycker det. 

Ur vårt material av våra intervjuer så märker vi att det inte finns någon egentlig skillnad 

mellan hur förskollärare och danspedagoger använder syfte eller arbetssätt för att stärka 

barnens självuppfattning. Danspedagoger har ett mera utvecklat arbetssätt och djupare 

kunskap kring hur de arbetar med dans, och en slutsats kan vara att de därmed har en större 

chans att genom sitt bredare register hjälpa barnen med att utveckla sin självuppfattning.  

 

Utgångspunkter i planering 

Under resultatdelen redovisades hur tre av danspedagoger arbetade tematiskt med sin 

dansundervisning, dock finner vi olikheter på hur de arbetar tematiskt. När Moa, 

danspedagog, berättar hur hon arbetar under ett tema så kan hon bl a. lägga in hur man kan 

föra kroppen i olika riktningar och nivåer som i sin tur kopplas ihop med det givna temat, 

exempelvis kan man under temat Vinter gestalta; smältning, frysning, snöstorm osv. Detta 

menar hon går att anpassa efter hur långt barnen kommit i deras utveckling, Antingen i form 

av teknikträning eller med improvisation. Medan Karin, danspedagog, ser ut att sätta upp ett 
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tema och anpassar rörelserna till själva musiken i temat och utgår därmed utifrån styrda 

barndanser. I tanken att utgå från barnets behov och intressen kan Karins sätt att arbeta 

tematiskt i dans med barn bli en låsning, då utrymmet att improvisera efter barnens behov och 

fantasi blir litet om man låter texterna ur musiken bli avgörande för rörelsen. Vi tänker att det 

är en sak att göra och en annan sak att känna. Som Preston-Dunlop, (refererad i Grönlund & 

Wigert 2004) skriver om dansen ur ett holistiskt synsätt. Ur ett sådant synsätt kan några av 

dansens sammansatta delar exempelvis vara begreppsmässig kunskap som t.ex. positioner, 

förhållande till rummet, teknisk skicklighet men framför allt att känna rörelsen i dess estetiska 

uttrycksfullhet och dess känslomässiga innebörd. Även Stinson, (refererad i Sjöstedt 

Edelholm & Wigert, 2005) skriver att barn genom utmaning i kombination med kreativitet 

och rörelseglädje kan barnen få förmågan att känna rörelsen. 

Vi fann även skillnader på det tematiska arbetssättet med dans förskollärare emellan. 

Hanna, förskollärare, berättar att hon utgår från barnens intresse och skapar som hon uttrycker 

det, ett projekt, med dans som utgångspunkt. Hennes arbetssätt liknar Moas, danspedagog, när 

det gäller att utgå från barnen och skapa ett tema efter deras behov och kreativitet.  

När Malin, förskollärare, arbetar med dans under sina dans- och rörelse aktiviteter så utgår 

hon från ett redan av henne framtaget koncept. Hon berättar att hon samlar barnen i ring och 

berättar för dem att dagens aktivitet kommer vara att röra sig med sjalar, så delas dessa ut och 

barnen får röra sig till passande ”sjalmusik”.  Vi finner samband mellan förskolläraren Malin 

och danspedagogen Karins arbetssätt, då båda har redan skapta bilder på hur de vill att passet 

skall genomföras. Därmed finns det begränsat utrymme för improvisation efter barnens egna 

idéer. Säkert kan både Malin och Karin ta vara på det de ser att barnen behöver under dessa 

pass och ta vara på upptäckten till nästföljande tillfälle, men just under planerad aktivitet 

finns, som vi ser det, ont om plats i planering för ”avstickare”. 

Något vi båda iakttagit under våra intervjuer och bearbetning av den samma, är att det 

finns en koppling mellan de förskollärare som har egen tidigare erfarenhet och intresse av 

dans, och de utbildade danspedagogernas synsätt på hur man arbetar med dans. Speciellt där 

de utgår från barnens intressen och behov i sin planering och kan utforma undervisningen 

efter detta i de situationer som uppstår. Kanske känner de mer säkerhet i sin ledarroll än de 

pedagoger utan tidigare personligt intresse för dans, som håller sig till sin planering för 

trygghetens skull.  
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Del två – analys: 

• Är dans och rörelse en bra metod för att stärka barns självuppfattning? På vilket sätt? 

Passar dans för alla barn och pedagoger? 

Under våra intervjuer med danspedagoger och förskollärare svarade nästan alla att dans 

passade alla barn beroende på hur man anpassade undervisningen efter barnens olika 

utvecklingsstadier och personlighet. Karin, danspedagog, menar att dans inte passar de barn 

som inte vill dansa, medan Moa, danspedagog, svarade att det finns rörelser som passar alla 

barn. Något som även Emma, danspedagog, håller med om. En anledning till dessa olika 

åsikter kan vara att Karin arbetar i en verksamhet som skiljer sig från Moas, då barnen hon 

arbetar med kommer dit frivilligt och dessutom har föräldrar som stödjer dansundervisningen 

ekonomiskt. Moas undervisning sker mestadels under barnens tid i förskola/skola och har inte 

samma val möjlighet att välja om man vill vara med eller inte. 

Emma och Moa, danspedagoger, menar att det finns många fördomar bland barnen för 

hur dans skall vara innan de själva provar på det. Kanske är inte detta endast en fördom/rädsla 

från barns sida, utan också från pedagoger som inte har egen erfarenhet av dans sedan tidigare 

och nu skall axla en ledarroll inför en barngrupp. Förskolläraren Hanna menar att det kan vara 

enklare att arbeta med små barn som inte har några fördomar om vad dans är. För små barn är 

det fortfarande lek, de har inga förutfattade meningar. Något som Wigert (1982) skriver om, 

då hon anser att danslek är detsamma som dans i lekform, att det här läggs stor vikt vid att 

arbeta med utgångspunkt i barnens egen föreställningsvärld, med betoning på lust och glädje. 

Som pedagog bör man alltså hålla detta i åtanke, för att inte lägga undervisningen på en nivå 

som gör att man känner sig osäker och därmed inte kan se alla barn. 

Under intervjuerna med förskollärare och danspedagoger valde vi medvetet ut personer som 

arbetar med dans och rörelse med barn, dessa danspedagoger och förskollärare tror själva att 

man som pedagog själv vill känna sig trygg och säker inom dansen för känna att det är roligt 

och inspirerande att leda en barngrupp med detta som verktyg. 

 

Att inte lyckas 

Under frågeställningen gällande för och nackdelar att arbeta med dans som metod kom vi in 

på huruvida det passar alla barn, och om självkänslan påverkas i negativ riktning om metoden 

inte tilltalar barnen. Vi fick lite olika svar under denna frågeställning, bl.a. svarade 

förskolläraren Petra att det kan vara roligt för alla barn att prova på övningar även om man 
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inte klarar av dem. Detta är även något som förskolläraren Erika tar upp: ”På dansgympan har 

jag haft svåra steg och så kan det bli väldigt svårt, men samtidigt kan det vara roligt att prova. 

Man måste visa barnen att man inte alltid som pedagog själv klarar av det.” 

Vi funderade över hur det påverkar barnen att misslyckas med det mål som pedagogen 

satt upp, att barnen provar övningen och sedan inte klarar av den. En vits med pedagogisk 

aktivitet är att utmana barnen att våga agera i de situationer som vi vet att de kommer att klara 

av. Kan detta synsätt från pedagogerna i så fall vara en faktor till att dans och rörelse kan 

sänka barnens självkänsla då de utmanas i situationer de inte klarar av att genomföra? 

Grönlund (1994) skriver om detta då hon menar att dansen bara kan vara verksam om den 

läggs på den nivå där barnet kan relatera. Något som vi finner stöd i för våra tankar kring 

detta. 

Förskolläraren Erika menade att om man har ett barn som inte klarar av övningen, så 

kan man ta barnet till sidan och fråga varför. Hon tror dock inte att barnet skulle kunna känna 

så, eftersom rörelseövningarna är fria och att barnen är fokuserade på sig själva. Vi funderade 

en aning över detta, är det verkligen en bra idé att ta barnet åt sidan och ifrågasätta dess 

prestation. Om man menar att aktiviteterna skall stärka barnen så kanske det inte är så bra att 

fokusera på deras brister, och kan man verkligen förutsätta att barnen fokuserar enbart på sig 

själva i en övning de inte känner någon trygghet i?  

Sandra, danspedagog, menar att om hon som pedagog vill få barnen att lära sig saker 

och ge dem en mening med aktiviteten, så måste hon få dem engagerade. Hon talar även 

mycket om vikten att stärka barnen och bekräfta dem då det är en viktig del av självkänslan. 

 Malin, förskollärare, menar att dans och rörelse kan bli en svårighet för barn som inte 

kan sortera sinnesintryck, samtidigt som vi tidigare nämnde att musiken är en stor del av 

själva upplevelsen. Att få för många sinnesintryck menar Malin går att underlätta på olika 

sätt, bland annat genom att skapa mindre grupper och i vissa fall utesluta musiken från vissa 

övningar.  

En slutsats under denna rubrik skulle kunna vara att det är pedagogens ansvar att 

anpassa verksamheten efter alla barn och utmana dem i den mån att de vet att barnen kommer 

att klara av utmaningen och därmed stärka dem i sin självuppfattning. På så sätt tror vi att 

dans och rörelse kan vara en bra metod för alla barn i arbetet med att stärka deras 

självuppfattning.  

Troligtvis kommer engagemanget från pedagogen styra förhållningssättet kring att anpassa 

dansen för alla barn.  
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Analys - observationer 

Vi upplever att de barn som redan har en stark självuppfattning lättare vågar improvisera och 

fantisera efter instruktioner än de barn som har en svagare självuppfattning. Vi tror också att 

barn har olika mycket självförtroende i olika områden, och att detta kan inverka på 

självuppfattningen på så sätt att vi vid observationerna skulle kunna få en viss bild av barnets 

självuppfattning medan det i en annan miljö hade sett helt annorlunda ut. Utifrån detta så ser 

vi det som att vi uppfattat barnen på följande sätt.  

Erik och Wiktoria visar vilja att iaktta ett tag, något som vi anser beror på att de är 

osäkra på vad som förväntas av de, och något som de vill leva upp till. De är även måna om 

att inte göra någonting fel. Vi tror att osäkerheten kan leda till att de dras med eller startar bus 

tillsammans med andra, och även som i Eriks fall endast törs genomföra vissa övningar 

tillsammans med en kompis. Det tolkar vi med bakgrund av vår teori att Erik och Wiktoria har 

ett svagt självförtroende i dansmiljön, något som vi tror kan förändras om de får möjlighet att 

fortsätta med rutiner, övningar och arbetssätt. Detta är något vi anser gäller alla barn, utifrån 

de observationer vi gjort. Alicia och Henrik har lättare för att ta sig an övningarna, då de 

känner sig trygga i miljön och går in i övningarna och på så sätt känner rörelse utan att bry sig 

om vad de andra tycker. Vi observerade även att Alicia stod framför spegeln för att kunna se 

sina egna rörelser samtidigt som hon kände dessa. Detta anser vi tyder på en koppling mellan 

kvantitativ och kvalitativ kunskap inom dans, som vi tidigare beskrivit i 

litteraturgenomgången, när man ser både tekniken och känslan bindas samman.  

Något som varit genomgående för alla tillfällen är glädjen som barnen har haft. En stor 

del till detta tror vi beror på den medryckande musiken, då denna efterfrågats av barnen om vi 

inte spelat den på en gång. Vi tycker oss ha sett att barnens rörelser är på väg att som Ericson 

(2000) framhåller, musikaliskt och motoriskt automatiseras så att barnens känsla för rörelse 

kommer i fokus. 
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Avslutande reflektioner 

När vi gjort vår undersökning så har vi upptäckt områden i undersökningen som vi skulle vilja 

utforska ytterligare eller helt nya. Om vi hade haft mera tid på oss så hade vi till exempel valt 

att vidare observera de förskollärare och danspedagoger vi intervjuat, då svar inte alltid 

stämmer överens med agerande. Detta kan även ha spelat in på kvaliteten av våra data, men vi 

har valt att grunda vår undersökning på intervjuer, och måste då utgå från att svaren är med 

sanningen överrensstämmande. Vi hade även vid mera tid att spela på, valt att genomföra 

observationer under en längre tidsperiod, då även det hade kunnat ge oss ett mer 

utvärderingsbart material.  

 

I litteraturgenomgången har vi tagit upp begrepp som motorik och sinnen. Dessa har vi valt att 

ha kvar, trots att vi inte lade så stort fokus vid dessa begrepp i resultat och analys. Detta på 

grund av att intervjuerna inte i så stor del handlade om detta, eftersom syftet med vår intervju 

var att få reda på kopplingen mellan självuppfattning och dans och rörelse. Vi anser dock att 

dessa områden är så pass viktiga för vårt arbete om dans och rörelse att vi vill behålla 

områdena motorik och sinnen för en teoretisk grund till vårt arbete. Kanske skulle vi även 

kunna, om tid fanns, fortsätta att undersöka dans och rörelse i koppling till dessa begrepp, och 

då mera fokusera på deras betydelse.   

 

Att ha rett ut skillnader kring begreppen självuppfattning, självkänsla och självförtroende, 

hade varit till stor hjälp för oss innan vi började söka litteratur, skriva intervjufrågor samt före 

genomförandet av de samma. Vid början av vårt arbete fanns ingen tanke på att det skulle 

innebära så stora skillnader mellan begreppen som vi insåg att det faktiskt fanns. Detta ledde 

att vi någonstans under tiden som intervjuerna fortskred, bad intervjupersonerna att i första 

hand definiera självuppfattning för att sedan ge deras bild av självkänsla. Något vi märkte var 

att det inte heller bland pedagogerna fanns klara definitioner mellan uttrycken, något som kan 

ha lett till en viss förvirring vid svar på frågorna då varken vi eller dem kände sig riktigt säkra 

på vad de olika definitionerna betydde. Men vi tror ändå inte att detta kan ha påverkat det 

slutgiltiga resultatet i någon större del, då vi ändå ser att de olika pedagogerna formulerat sin 

egen version av hur de ser på innebörden av självuppfattningen och svarat utifrån sin egen 

bild av ordets innebörd. Men vi vill ändå påpeka att vi tog en risk då vi under arbetets gång 

växlade mellan orden självkänsla och självuppfattning, för att vi hade kunnat tolka svaren 

utifrån ett annat perspektiv än vad vi nu gjorde.  
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Efter vårt arbete så upplever vi att vi har fått en djupare insikt i hur man arbetar med dans, och 

vilket syfte man har med det. Detta har vi lyft fram i vår analys, då vi skriver att vi vill utgå 

från barnen (fantasi, intressen, enskilda och gruppens behov) för att på så sätt utmana barnen i 

både motorikträning och fantasiutveckling. Vi har även upplevt att det är lätt att säga att man 

vill utgå från barnen, men det är inte alltid lika lätt att leva upp till det. För att klara av det tror 

vi att det krävs ett intresse och en viss erfarenhet från pedagogens sida, men framför allt mod 

att prova och misslyckas för att sedan lära genom sina misstag och därefter lyckas.  

Man måste verkligen fundera över sitt syfte och reflektera över hur barnen responderar på 

övningarna. För som tidigare sagts, det är upp till en själv som pedagog att göra övningarna 

meningsfulla för barnen! 
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Otryckta källor: 

9 individuella mp3inspelade intervjuer utförda genom personlig kontakt av författarna i Umeå 
och i Stockholm under hösten 2007 med förskollärare och danspedagoger.    
 
 



                                                                                                                                         Bilaga 1 

 
Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på vilken del dansen har i betydelse för 
eventuellt stärkande av barnens självkänsla i förskola. 
 

• Hur arbetar man med dans och rörelse? Finns fokus på att stärka barns 
självkänsla? 

• Är dans och rörelse en bra metod för att stärka barns självkänsla? 
 
 
Intervjufrågor till danspedagoger och förskollärare: 
 

• Hur definierar du dans och rörelse för barn i förskoleålder? 

• Hur ofta arbetar du med dans och rörelse i samma barngrupp? 

• Hur definierar du självkänsla? Vad kännetecknar god självkänsla hos barn? 
 
 

• Hur arbetar man med dans och rörelse? Finns fokus på att stärka barns självkänsla? 
 

• Berätta hur du arbetar med dans och rörelse! 
• Vad är syftet med dina aktiviteter? 

 
 

• Är dans och rörelse en bra metod för att stärka barns självkänsla? 
 

• Vad är din uppfattning av fördelar och nackdelar med att arbeta med dans och rörelse, 
med fokus på barnens självkänsla! 

• (Ökad/minskad självkänsla) 

• (Passar det alla barn?) 



                                                                                                                                         Bilaga 2 

Danslek med Sandbacken, Observations schema: 

 

Danslek Snö 
 

• Passiv/aktiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Härmar kompis/pedagog: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tar eget initiativ till olika rörelser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (Kroppsspråk/hållning:) 
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Observationsövning Snö 

 
Vi börjar med att samla barngruppen i ring. 
Därefter formar Anna sina händer till en snöflinga, och säger: - Alla snöflingor är unika och 
det här är min snöflinga, hur ser era ut? Barnen får därefter en och en visa hur deras 
personliga snöflingor ser ut med händerna.  
 
Barnen får sedan knästående gestalta hur deras snöflingor faller ner, därefter får de resa sig 
upp på fötter och visa, sedan på tå. Därefter delas sjalar ut till varje barn och de får röra sig 
runt i rummet ackompanjerade till lugn och stämningsfull musik.  
 
Nu får barnen instruktioner att röra sig som en snöflinga i olika väderlek, dessa skiftar vid 
slag i tamburin och instruktion från Anna. Dessa är:  
1. Solen lyser, den första snön faller. 2. Snön virvlar omkring, snurrar runt i luften och nere på 
marken. 3. Sen blir det snöstoooooorm. 4. Solen börjar lysa och alla snöflingor stannar upp 
och lägger sig på marken. Snön smälter – vad händer? Viktigt är att barnen är uppmärksamma 
på tamburinens slag för att kunna lyssna till vidare instruktioner. 
 
Nästföljande övning kallar vi Solen. Den går ut på att snöflingorna får röra sig runt i rummet 
och vid tamburinens slag, skall de frysa till is, och när solen (Anna) lyser på dem genom att 
röra en sjal vid dem så smälter de ned. Viktigt är att de är stelfrusna, rör de sig smälter de 
direkt. Som tur är kan väderleken snabbt slå om så att alla flingor fryser till is igen och kan 
röra sig fritt runt i rummet. 
 
Sista momentet blir en avslappningsövning, då barnen får lägga sig på golvet, blunda och 
lyssna till lugn musik samtidigt som Anna och Sofia långsamt drar en sjal på olika delar av 
kroppen.  
 
 
Musik: 
 
Amelie from montmartre - J'y suis jamais all *2 
 
BAO - Jehu 
 
Verktyg: Musik, sjalar, tamburin 
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Hej! 
 
Vi heter Anna Lundberg och Sofia Björk och läser till förskollärare vid Umeå Universitet.  
 Just nu skriver vi vårt examensarbete där syftet är att ta reda dansens eventuella betydelse för 
stärkande av självkänsla hos barn i förskoleålder.  
Med denna intervju hoppas vi med hjälp av dina synpunkter och kunskaper komma fram till 
ett intressant resultat i vår uppsats.  
 
Med detta brev vill vi informera dig om de forskningsetiska principer vi kommer att använda 
oss av i vår behandling av din intervju:  
 

• Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

• Dina svar och uppgifter kommer att behandlas anonymt och intervjumaterialet 
kommer att förstöras. 

• Du har möjlighet att när som helst ställa frågor till oss angående vår undersökning och 
uppsats. 

•  Om så önskas kan du få möjlighet att ta del av vårt arbete, innan eller efter det 
slutgiltiga resultatet inlämnas. 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Björk 073-906 14 38 
 
Anna Lundberg 070-545 53 70 
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Hej alla föräldrar! 
 
Jag Anna (som tidigare gjort praktik i denna barngrupp), och min 
klasskamrat Sofia skriver vårt examensarbete som kommer att 
handla om dans och rörelse. 
 
Vi planerar att göra korta observationer av era barn under deras 
gymnastikpass. I vårt arbete kommer inget barn att presenteras med 
namn, utan vara anonymt. 
  
Om ni inte samtycker till detta, hör av er till antingen någon av oss 
eller någon i personalen. 
 
Mvh! 
 
 
Anna 070/5455370                (Lrgana03@student.umu.se) 
Sofia 073/9061438                (Soabjk04@student.umu.se) 
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