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Abstrakt  
 

Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte 

är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen 

i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. Därmed blir våra frågeställningar: vilka estetiska 

innehåll kännetecknar barns dansaktiviteter och vilka medierande handlingar och verktyg 

främjar barns dansaktiviteter? För att kunna besvara dessa frågor har vi använt oss av det 

sociokulturella perspektivet som utgångspunkt eftersom den fokuserar på sociala och 

fysiska handlingar i samspel med omgivningen. Vidare genomfördes observationer och 

filminspelningar på tre olika förskolor på småbarnsavdelningar. Data analyserades sedan 

utifrån tre analyskategorier av estetiska innehåll: modesta estetiken, radikala estetiken 

och marknadsestetiken. Dessutom använde vi oss av två analysbegrepp, vilka är stöttning 

och mediering. Resultatet visar att i förskolan är det estetiska innehåll som är mest 

framträdande är den modesta estetiken. De verktyg som medierade till dans var projektor, 

bandspelare och bilder. De handlingar som medierade till dans var pedagogernas aktiva 

närvaro i form av dans, sång och stöttning. 
 

Nyckelord: Estetiska innehåll, dans, dansaktiviteter, medierande verktyg, medierande 

handling, stöttning, sociokulturellt.  
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Förord 
 
Främst vill vi tacka alla förskolor och vårdnadshavare som givit tillåtelse att studera 
deras barn, utan dessa parter hade studien inte varit genomförbar.  Vårt examensarbete 
är till stor del genomfört tillsammans. Genom att vi gjort mycket tillsammans har vi 
kunnat analysera och diskutera arbetets olika delar. Detta har varit av stor vikt för att 
kunna se innehållet från olika synvinklar. Dock har vi delat upp vissa delar för att kunna 
genomföra arbetet under den tidsperiod som var tillgänglig för oss. Det gjordes lite 
uppdelningar när vi letade tidigare forskning och när vi skrev resultatet. Studien har varit 
en process där vi har gjort avgränsningar och diskuterat ämnet fram och tillbaka. Det har 
dock varit en lärorik och intressant process som vi båda tar med oss. Tack vare detta 
arbete har vi fått en stor förståelse för det undersökta området. Vi har tillsammans tagit 
oss igenom de hinder vi stött på under examensarbetets förlopp. Vår handledare Anniqa 
Lagergren och Kalle Jonasson ska ha ett stort och varmt tack för all stöttning och positiv 
anda de gett oss. Vi tackar även familj och vänner som stöttat och visat förståelse genom 
hela processen. Sist så vill vi tacka förskollärarutbildningen för de kunskaper vi fått och 
som gett oss möjlighet att göra denna studie. 
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Inledning 

Estetiken innebär läran om det sköna inom konsten. Begreppet estetik kan knytas an i samband 

med de estetiska ämnena eller det estetiska innehållet som används i förskoleväsendet (Styrke, 

2015). Estetik och estetiska lärprocesser har en viktig funktion i förskolans praktiker; detta kan 

förstås genom att läsa styrdokumenten som finns för förskolan där olika uttrycksformer 

framhävs som resurser i skapande av ett demokratiskt samhälle (ibid). I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) poängteras vikten av användandet av estetiska läroprocesser samt 

att förskolan ska erbjuda barn möjlighet att utvecklas i olika uttrycksformer. De estetiska 

uttrycksformerna ska användas både som metod och innehåll i verksamheten för att hjälpa barn 

i deras utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Estetik som metod innebär att använda den 

för att lära sig andra kunskaper såsom matematik (Pramling Samuelsson, 2011), medan 

användning av estetik som innehåll innebär att lyfta och utveckla de estetiska värdena i sig 

(Ibid). 

  

“Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” (Skolverket, 2016, 

s.7) 

I ovanstående citat från läroplanen presenteras olika uttrycksformer under samma strävansmål. 

I och med detta kan det uppstå funderingar kring hur verksamheten ska arbeta med alla 

formerna, hur förskolor väljer att jobba med dessa olika uttrycksformer och det är upp till varje 

förskola att arbeta mindre eller mer aktivt med de uttrycksformerna. För att avgränsa detta 

arbete har en av de estetiska uttrycksformerna valts som huvudfokus, nämligen dans. Under de 

senaste decennierna har dans uppmärksammats av utbildnings- och kulturpolitik på en nationell 

nivå i Sverige (Pastorek Gripson, 2016). Detta innebär att dansen har blivit ett behov i skolornas 

samt förskolornas verksamheter och skulle få mer utrymme i de olika läroplanerna (Skolverket, 

2016; Skolverket, 2011; Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). I nuläget finns det forskning som 

bekräftar dansens positiva effekter för bland annat barns sociala kompetens och självförtroende 

i förskoleålder (Lobo & Winsler, 2006; Wang, 2004; Krantz, 2015; Samuelsson, Carlsson, 

Olsson, Pramling och Wallerstedt, 2009; Lorenzo-Lasa, Ideishi och Ideishi, 2007). Dans kan 
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dessutom ses som ett universellt språk för att upptäcka och lära sig om sin värld, göra mening 

av erfarenhet och uttrycka reaktioner och idéer till andra (Deans, 2016). Enligt Styrke (2015) 

framhävs dans i förskolans läroplan som en av de estetiska uttrycksformerna och det poängteras 

att det är en viktig del i barns lärande och utveckling. Oavsett det som står i läroplanen är dock 

dans inte ett självklart innehåll i alla förskolor. Det är av vikt att pedagoger arbetar medvetet 

med dans och de som medierar barnen till dansaktiviteter (Samuelsson et al., 2009). Detta leder 

till att dansaktiviteter blir mer av en lärandeaktivitet än görande och att innehållet i dessa 

aktiviteter får större betydelse för barnen. Det som förmedlas till barnen genom den estetiska 

uttrycksformen, i detta fall dans, kan vara olika beroende på vilket kunskapsinnehåll som 

används vid tillfället. Det finns tre syner på det estetiska innehållet: den modestestetiska, 

radikalestetiska och marknadsestetiska (Stycke, 2015). Innebörden av dessa kommer att 

förklaras övergripande under rubriken Forskningsläge. Det är även av vikt att se till vad det är 

som medierar barnen till; mot bakgrund av detta valdes att tillämpa det sociokulturella 

perspektivet, i vilket mediering är ett bärande begrepp. Det estetiska innehållet, tillsammans 

med begreppen mediering och stöttning, blir därför viktiga analysramverk i detta arbete. 

  

1.2 Problemområde 

Det finns inte mycket aktuell forskning som handlar om dans i förskolan (Lindqvist, 2010; 

Pastorek Gripson, 2016; Pramling Samuelsson, 2011). Ännu mindre forskning finns det om 

yngre barns dans i förskolan. Enligt Pramling (1983 i Carlsson, Pramling & Samuelsson, 2009) 

har dansen blivit en görandeaktivitet och de estetiska innehållen har underkastats. Med 

görandeaktivitet menas att aktiviteter genomförs utan att barn medvetandegörs om att de lär 

sig något, de tror att det som de lär är det som de gör (Carlsson et al., 2008). Under våra VFU-

perioder har vi båda fått erfarenhet av de allra yngsta barnen och har sett hur de rör sig till 

musik, rytm eller sång. Det finns olika rörelseaktiviteter i förskolan som dessa barn deltar i på 

sitt eget sätt, men detta har inte uppmärksammats som dans. Med detta menas att i yngre barns 

olika rörelseaktiviteter finns spår av estetik oavsett om de inte inryms de definitioner som 

förekommer för dans i forskning. Mot bakgrund av detta vill vi titta närmare på yngre barns 

olika rörelseaktiviteter och hitta dans som går bortom de definitionerna och leta efter estetiska 

innehåll i basala rörelser. 
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1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande arbete är att skapa större förståelse för yngre barns 

dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån ovanstående är syftet 

därmed att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. Med 

yngre barn menas i detta arbete de allra yngsta barnen i förskolan, som är mellan ett och tre år 

gamla. 

 

1.4 Frågeställningar 

Mot bakgrund av studiens syfte är frågeställningarna följande: 

 Vilka estetiska innehåll kännetecknar barns dansaktiviteter i förskolan? 

 Vad kan mediera till barns dansaktiviteter? 

1.5 Begreppsförklaring 

Inom ramen för detta arbete finns två begrepp som behöver förklaras då de är en utgångspunkt 

för uppsatsen, nämligen dans och dansaktiviteter. Det är svårt att hitta en definition av dans 

som passar just de yngsta barnen som inte har lärt sig alla kroppens rörelser som krävs för att 

dansa enligt forskning som finns kring ämnet. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs dans som 

”rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och rum” 

(Nationalencyklopedin, 2016). I detta arbete har valet gjorts att utgå från denna definition, det 

vill sägas rörelser som sker med eller utan musik, vilket betyder att rörelser till sång och rytmik 

definieras som dans i detta arbete. I uppsatsförfattarnas tanke kan dans vara fritt och även vara 

härmning av en annans rörelse. Dansaktiviteter definieras som barns musikaliska 

rörelseaktiviteter, vare sig dessa är planerade eller inte, vilka uppstår under olika sammanhang 

under förskolans vardag. 

 

2 Forskningsläge 

I följande kapitel redovisas forskningsläget som är centralt för denna studie. Den inhämtade 

forskningen är uppdelad i fyra kategorier: Olika syn på förskolebarns dans och 

rörelseaktiviteter, Dans och rörelsens fördelar för yngre barn, Dans och estetik och slutligen 

Dans och musik. 
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2.1 Olika syn på dans och rörelseaktiviteter 

Det finns många beskrivningar och förklaringar på vad som definierar dans beroende på var, 

varför och hur det dansas. Susanne Ravns definierar dansen som något djupt mänskligt som 

handlar om att skapa en relation till den egna kroppen genom rörelsers form, mönster och kraft 

samt om hur individen samarbetar med andra människor (Styrke, 2015). Dans som konstart 

innehåller aspekter såsom rörelse, stillhet, kroppslighet och känsla (Ibid). Den amerikanska 

dansforskaren Sue Stinson (1988) anser att det är den estetiska upplevelsen och den kinestetiska 

medvetenheten som gör rörelsen till dans. Dans finns i många olika former, men alla dessa är 

inte lämpliga för yngre barn. Den form av dans som lämpar sig för barn benämns kreativ dans 

eller kreativ rörelse (Ibid). Det som enligt Stinson (1988) är viktigt att ha i åtanke är att dans 

inte är en ersättning för fri lek. Stinson (1988) menar att kreativ dans är en konstform som är 

baserad på naturlig rörelse snarare än rörelse av särskild stil, som kan ses exempelvis i 

kransdans eller balett. Alla naturliga rörelser räknas dock enligt Stinson (Ibid) inte som dans. 

Dansen handlar om att göra själva rörelsen betydande, att lägga extra fokus på den rörelsen 

som görs. Detta innebär i sin tur att det inte är bara kroppsrörelse som är viktigt utan också en 

inre medvetenhet om rörelsen (Stinson, 1988). En av de mest kända profilerna inom dans är 

Rudolf Laban, som har kritiserat den klassiska dansen och dess onaturliga rörelser. Däremot 

betonar Laban den kvalitativa aspekten av dans (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). Bjørkvold 

(1991) menar att alla barn har förmågan att lära sig dansa och sjunga i sig, därför bör det ses 

som ett universellt modersmål. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) menar att i förskolan ska 

fokus ligga på att göra och att skapa dans. Författarna anser att barn i förskoleålder får lära sig 

olika rörelseramsor och enkla danslekar, dessutom förväntas det att barnen ska arbeta med 

grundläggande rörelsemönster och utforska sina egna kroppars rörelser i tid och rum (Ibid). 

Det finns även en ny forskning inom dans som ser på dans på ett annat sätt än de som har 

beskrivits ovan. Forskningen försöker utvinna en annan bild av dans från barns rörelse. 

Taguchi, Palmer och Gustafsson (2016) skriver att det är möjligt att tänka och se på världen 

bortom normativitet och att motverka de normaliserade danspedagogiska metoderna som sätter 

gränser för vad ett barns kropp kan göra eller bli. 
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2.2 Dans och rörelsens fördelar för yngre barn 

Wang (2004) beskriver rörelsen som en del av barns liv från födelsen, och något som ger dem 

glädje och lycka. Den första uttrycksformen för barnet är rörelse; även när barnet blir äldre och 

kommer till tal använder hen fortfarande rörelse för att betona sina tankar och djupa känslor 

(Wang, 2004). En av dansens mest framträdande egenskaper är rörelse, genom dans rörs hela 

kroppen. Det finns många olika skäl för att erbjuda barn möjligheter för att röra på sig. Det har 

visat sig att lärande och utveckling först och främst sker genom rörelse (Wang, 2004; Krantz, 

2015). Wrang (2004) genomförde en studie där syftet var att undersöka effekterna av ett 

kreativt rörelseprogram för barns grovmotoriska färdigheter. Studien utgick ifrån ett 

positivistiskt perspektiv och genomfördes i en förskola i Taichung, Taiwan, där sextio barn 

mellan åldrarna tre till fem år deltog. Resultatet visade att grovmotoriska färdigheter kan 

påverkas genom ett lämpligt rörelseprogram och att barnen som deltog i rörelseprogrammet 

visade högre grovmotorik än de andra barnen (Wang, 2004). 

 

Lobo och Winsler (2006) har också utfört en studie i vilken 40 förskolebarn från ett 

storstadsområde i USA i åldern tre till fem år tillsammans med deras föräldrar och lärare deltog 

i ett två veckor långt dansprogram. Denna studie hade också ett positivistiskt perspektiv och 

den testade hypotesen var helt enkelt att deltagandet i dansprogrammet skulle leda till större 

vinster i social kompetens hos deltagarna och färre beteendeproblem i förhållande till barn i 

kontrollgruppen. Studiens resultat gav starkt empiriskt bevis för dansens roll i att utveckla både 

självförtroende och social kompetens hos barn i förskoleålder. Barn som hade deltagit i 

dansprogrammet visade både betydande vinster i deras sociala färdigheter och signifikanta 

minskningar av deras beteendeproblem, medan barnen som inte ingick i programmet inte 

påvisade lika signifikant förbättring (Ibid). 

 

En annan studie inom ämnet dans gjordes av Deans (2016). Studiens huvudsyfte var att studera 

hur små barn gör mening genom dans och vad lärarens roll är i att stödja mening genom dans. 

I studien deltog 20 barn i fyra till fem års ålder. De deltagande barnen spenderade tre dagar i 

veckan, från 08:30 till 17:30, på förskolan. Studien genomfördes över tjugofyra veckor med ett 

dansprogram som utfördes en morgon per vecka i ungefär en till en och en halv timme. Studien 

utgick från ett fenomenologiskt perspektiv och undersökte dans som ett uttryck för barnens 

"levda erfarenhet" från både ett personligt och ett individuellt perspektiv. Enligt studiens 

resultat kan dans ses som ett universellt språk för barn, som använder rörelserna för att upptäcka 
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och lära sig om sin värld, göra mening av erfarenhet och uttrycka reaktioner och idéer till andra 

medmänniskor. Dessutom betonar resultatet lärarens roll i att stödja barn i deras lärande genom 

dans (Deans, 2016). Vidare skriver Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 

(2009) att barn lär sig mycket genom dans, exempelvis spontana och utvidgade rörelser, 

symmetriska och asymmetriska rörelser samt samordning med andra och med musik. Dans som 

konstform kan uppfattas som en kombination av att en kroppslig kompetens och ett konstnärligt 

skapande möts och gestaltar ett budskap eller en identitet (Pastorek Gripson, 2016). 

 

Lorenzo-Lasa et al. (2006) samt Ideishi och Ideishi (2007) diskuterar dansens betydelse för 

barn i förskolan. De anser att genom att skapa nya sammanhang för lärande utökas barns 

möjligheter att förstå omvärlden. Dans är å ena sidan en fysisk aktivitet som involverar hela 

kroppen och som å andra sidan förbättrar barns motorik och kondition. Lorenzo-Laza et al. 

(2006) belyser i sin studie att regelbundna dansaktiviteter hjälper barnen att öka sin flexibilitet 

och rörelsekapacitet. De poängterar att barn tränar sin koordination och balans genom 

dansaktiviteter som till exempel djurrörelser och balett. Enligt studien utvecklar dans även 

barns tolerans och självförtroende genom att de får lära sig att kontrollera sina handlingar och 

sin kropp. I likhet med Lorenzo-Laza et al. (2006) anser Lobo och Winsler (2006) att dans 

främjar utvecklingen av barns sociala kompetenser och ger dem ett ökat självförtroende i att 

använda sina kroppar för att uttrycka sig. Forskarna som Lobo och Winsler (2006) diskuterar i 

sin artikel att dans förbättrar barns ickeverbala uttryck för känslor. Detta kan leda till en ökad 

kognitiv och kinestetisk medvetenhet och kommunikationsförmåga, vilka är egenskaper som 

är fundamentala byggstenar för social kompetens. Bond och Stinson (2000) genomförde en 

studie vilken omfattade 600 skolelever där de skulle beskriva sina tankar om dans. Elevernas 

erfarenheter av dans var: frihet, att känna sig äkta, att vara vem de egentligen är, att glömma 

allt annat genom dans samt att vara på en annan plats eller tid. Bond och Stinson (Ibid) hävdar 

att resultaten är konsekventa över åldersgrupper, kulturer och kön. En sammanfattning av 

studiens resultat är att dans är ett sätt att utforska den individuella identiteten och kan samtidigt 

gå utöver det givna och skapa möjligheter till förändringar (Bond och Stinson, 2000). 

 

2.3 Dans, estetik och estetiska innehåll 

Estetik är enligt Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) ett brett begrepp. Detta har 

kategoriserats i fyra olika innebörder. Den första innebörden är att estetik är en sinnlig kunskap 
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som kan uppfattas med kroppen och känslor. Den andra behandlar den reella tolkningen av 

estetiska uttryck och intryck med konsten som hjälpmedel. Vidare är den tredje innebörden hur 

konsten utspelar sig och behandlar formen i sig. Den fjärde formen av estetik behandlar det 

abstrakta med formen som även är den betydelsefulla delen av konsten, den sociala formen. 

Studier som genomfördes av Pramling Samuelsson (2008) belyser vikten av barns förskoletid 

för det fortsatta lärandet och att verksamheten ska byggas upp på de moderna studierna där lek 

och lärande är varandras förutsättningar (Pramling Samuelsson, 2008). I verksamheten bör 

barns intresse, engagemang och meningsskapande sättas i centrum, därför kopplas det ihop 

med skapande och det estetiska fältet med barns lärande (Ibid). Pramling Samuelsson (2008) 

skriver att skapande för de yngre barnen ofta innebär att skapa med material, som till exempel 

vid kollageskapande eller målning, däremot har det sällan inkluderat dans och musik. Aulin-

Gråhamn och Thavenius (2003) menar att det estetiska är mer än endast konst, det är även 

kommunikations- och uttrycksformer som finns inom populärkultur, medier, reklam och unga 

och barns kultur. Persson och Thavenius (2003) skriver att det inte finns mycket i skolan som 

lever upp till talet om kreativitet och lärande. Författarna menar att estetiken i skolan saknar 

reflektion och ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Det finns olika kategorier av estetiska innehåll: det modesta, det marknadsestetiska och det 

radikala (Styrke, 2015). I den modesta estetiken presenteras “rätt sorts kultur”, vilket innebär 

strävan efter att utveckla kultur av god smak. Det viktiga i den modesta estetiken är att estetiken 

ska vara smakfull, vacker och harmonisk och därför presenteras finkultur, såsom klassisk 

musik, rara barnvisor, familj, och årstider gentemot dålig kultur (Ibid). Aulin-Gråhamn och 

Thavenius (2003) ser på marknadsestetiken som ett komplext fenomen som sträcker sig från 

ungdomskulturernas aktiva användning av populärkulturen. Enligt författarna är 

marknadsestetiken den dominerande kraften på estetikens område och att inte minst barn och 

ungdomar är utsatta för eller använder denna estetik. Med marknadsestetik menas att barn och 

unga ska låtas utöva den kultur de vill (Styrke, 2015). Det är viktigt att lyssna till barn och låta 

dem ha inflytande över hur de vill dansa men frågan är vilka barns och ungas smak som ska 

presenteras (Ibid). Den radikala estetiken är mer som ett resonemang om problem och 

möjligheter med olika estetiska innehåll. Med detta vill författaren belysa vikten av att den 

radikala estetiken är mer än bara en speciell riktning inom estetikens innehåll, utan ett mer fritt 

estetiskt mönster (Styrke, 2015). Detta arbete använder dessa tre kategorier av estetiska 

innehåll som analysverktyg.  
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2.4 Dans och musik 

Musik kan noteras som ett medium som ger barn möjlighet att lyssna, uttrycka sig och musicera 

tillsammans i både skapande och återskapande aktiviteter. Barnet är i rörelse i hela sin 

utforskning och reagerar med rörelser när hen hör ljud och musik redan från födelsen. Med 

tiden börjar barnet röra sig till musik med ett fritt uttryck gentemot musikens puls (Angelo och 

Sæther, 2014). Enligt Holmberg (2014) är musik och rörelse tätt förenat, speciellt hos 

förskolebarn. Det är helt normalt och naturligt att uttrycka musikens innehåll genom rörelse 

och tvärtom. Angelo & Sæther (2014) betonar att rytm också är viktigt och stimulerar till 

rörelse och dans. Rytmen har betydande roll i möten där barn aktivt kan delta med sång, spel 

och dans (Ibid). Söderman och Riddersporre (2012) skriver att när barn spelar instrument och 

sjunger kombineras detta med dans och rörelse oavsett om musiken är levande eller inspelad. 

När det gäller dans och rörelse i samband med musik på förskolor har de främst två funktioner. 

Den ena är att illustrera sångtexter och den andra är att förstärka musikens uttryck (Ibid). Enligt 

en studie som utfördes av Lobo och Winsler (2006) visades att musiken var ett mycket viktigt 

inslag i dansprogrammet. Musik åtföljde de flesta dansaktiviteterna. Resultatet av studien 

visade även att musiken har varit ett kulturellt verktyg som internaliserades och användes av 

barnen för ökad beteendesjälvreglering (Ibid). 

 

2.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Det finns många olika definitioner av dans beroende på vem som dansar, hur det dansas och i 

vilket syfte det görs. I de flesta definitioner av dans ses ett inslag av normativitet där det finns 

förutbestämda mönster till dans. Däremot finns det ny forskning som sträcker sig bortom de 

rådande normerna om dans. Sammanfattningsvis visar forskningsläget att dans har många 

fördelar för yngre barn. Enligt Wang (2004) och Krant (2015) har rörelse en betydande roll för 

barnet redan från det att de föds. Författarna anser att utveckling och lärande händer först 

genom rörelser. Enligt studier som gjordes av Lobo och Winsler (2006) samt Dean (2016) 

minskar regelbundna dansaktiviteter barns beteendeproblem, och dans ses som ett universellt 

språk för barn som hjälper dem att uttrycka sina tankar och i deras kommunikation. Dans har 

även en stark relation med musik, det vill säga att musik medföljer oftast dans. Söderman och 

Riddersporre (2012) anser att dansens funktion i förskolor är för det mesta för att förstärka 

musikens uttryck. Dansaktiviteter som genomförs i förskolor kan variera beroende på vilket 
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estetiskt innehåll de har. Innehållet av en dansaktivitet kan vara modest, marknadsestetiskt eller 

radikal estetik. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Först förklaras den teoretiska 

bakgrunden till arbetet, vilket är ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs teorier. 

Därefter beskrivs några för studien utvalda begrepp som arbetets analys och diskussion 

kommer att baseras på. 

 

Sociokulturella perspektivet 

Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet i vilket de vuxnas handlingar ses 

som signifikanta för barns utveckling (Säljö, 2000). Enligt perspektivet är det genom 

kommunikation och interaktion med andra som människan anammar sig kunskap och färdighet 

(Ibid). Detta perspektiv anses relevant för föreliggande studie eftersom det undersöker 

människors handlingar och vad som kan mediera till dessa. I studien knyts sedan dessa an till 

vilka estetiska innehåll som förmedlas i dansaktiviteter. I detta arbete är syftet att synliggöra 

de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. Därför är utgångspunkten det 

sociokulturella perspektivet eftersom det inom detta undersöks handlingar som sker mellan 

barnen samt mellan barnen och pedagogerna. Dessa studeras för att sedan kunna synliggöra de 

estetiska innehållen i förskolans dansaktiviteter. 

Wertsch (1994) problematiserar det sociokulturella perspektivet och menar att det inte har fasta 

ramar. Namnet på perspektivet kan delas upp i två delar; “socio” handlar om sociala eller 

sociologiska teman medan “kulturella” handlar om sociologi och nästan antropologi av den 

kulturella kontexten (Ibid). Handlingar kan vara ett av de sociologiska temana, det är en viktig 

aspekt inom perspektivet. Det kan ske verbala, icke verbala och fysiska handlingar som kan 

mediera till olika aktiviteter. Det kulturella kan å andra sidan handla om den sociala kontexten 

som barnen och pedagogerna befinner sig i, det kan knytas till de unika miljöerna på varje 

förskola. 
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Mediering 

I detta arbete är begreppet mediering ett bärande begrepp eftersom de handlingar och verktyg 

som gör att barn dras till dansaktiviteter studeras. Enligt Wertsch (1994) handlar mediering om 

att verktyg och språk bjuder in till en slags handling. Även en människas handlingar kan 

mediera, bjuda in eller inspirera, till en annan människas handlingar. Wertsch (1998) använder 

begreppet medierande handlingar och förklarar att dessa sker i interaktion mellan människor 

och kulturella verktyg. Kontexten blir därför en viktig aspekt att redogöra för att på så vis kunna 

förstå de mänskliga handlingsmönstren. Wertsch (1998) menar att när aktörer och deras 

kulturella verktyg är i fokus i handlingen anses det som medierande handlingar. 

 

Vygotskij (i Wertsch, 1998) kopplar mediering till psykologin där människans mentalitet är 

kopplad till kulturell, institutionell och historisk kontext som formar individens funktionalitet. 

Människor har aktiv roll i att associera meningen av kulturella verktyg genom att de ständigt 

använder och förändrar dem (Ibid). Verktyg eller artefakter används individuellt, både kreativt 

och flexibelt, därför används de på olika sätt varje gång de är tillgängliga (Ibid). Enligt 

Vygotskij (1995) skapas och utvecklas högre mentala funktioner genom de tecken och verktyg 

som människan har tillgång till och tillämpar. Han menar att det är med hjälp av verktyg som 

människan kan lösa olika problem. Säljö (2000) skriver att människan inte är i direkt kontakt 

med sin omvärld utan att det är verktyg som står mellan människan och hennes omvärld. Vidare 

förklarar Säljö (2000) att när människan använder verktyg för att förstå sin omvärld blir 

verktygen medierade. Enligt Vygotskij (1995) använder barn verktyg och härmning 

tillsammans för att kunna lösa svåra uppgifter. Härmning baseras på barns erfarenheter. I detta 

arbete används begreppet mediering när medierande verktyg och handlingar beskrivs. 

 

 

Stöttning 

Stöttning är den svenska benämningen på ordet scaffolding, och är ett centralt begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet. Vuxna kan stötta barnen under inlärningsprocessen genom att 

introducera handlingsmönster och låta barnen stegvist mer självständigt använda sig av dem 

(Säljö, 2015). Stöttning innefattar enligt Williams (2006) de situationer där barnet får hjälp av 

en kamrat eller vuxen med mer kunskap så att barnet klarar av de uppgifter som hen inte hade 

klarat av på egen hand. Det viktigaste i stöttning är att pedagogen hittar balansen och att ge 

barnet den stöttningen det behöver. Under en situation där stöttning äger rum ger pedagogen 

inte svar på problemet utan möjliggör för barnet att på egen hand lösa problemet (Säljö, 2000). 
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När stöttning sker innebär det att barnet får hjälp med att bryta ned ett problem, vilket i sin tur 

leder till att det blir enklare för barnet att förstå och klara av det. Denna stöttning sker verbalt, 

det vill säga att barnet får hjälp med de viktigaste delarna av uppgiften på så vis att det blir 

lättare att lösa den (Ibid). I denna studie är stöttning ett aktuellt begrepp eftersom pedagogernas 

stöttning knyts an till de handlingar som kan mediera till dansaktivitet hos de yngre barnen. 

 

Estetiska innehåll 

De estetiska innehållen, modest, marknads- och radikal estetik, kommer att användas som 

analysbegrepp. Dessa begrepp är kopplade till hur estetik utförs i förskolan och vad det är i de 

estetiska aktiviteterna som förmedlas till barnen. Den modesta estetiken är den aktuella och 

accepterade estetiken i både skolan och förskolan. Med hjälp av den modesta estetiken försöker 

skolan överföra en kultur som anses bättre än elevernas egen kultur (Aulin-Gråhamn, Persson 

och Thavenius, 2003). Marknadsestetiken handlar om populärkultur och influeras av politik 

och ekonomi. Denna estetik kan hanteras på två olika sätt; den kan nekas på grund av den inte 

hör till “finkulturen”, eller tas in och reflekteras kring (Thavenius och Aulin-Gråhamn, 2003). 

Thavenius och Aulin-Gråhamn (2003) skriver att med radikal menas att på ett fundamentalt 

och grundläggande sätt använda sig av estetikens möjligheter att skapa mening, kvalificera 

lärandet och utveckla skolan. ”Estetiken blir modest först när den inte kan förhålla sig till 

marknadsestetiken på något förnuftigt sätt och när den förlorar kontakten med estetikens 

radikala tradition.” (Persson & Thavenius 2003, s.76), vilket menas att den radikala estetiken sätter 

ord på gömda och svåra erfarenheter. Författarna anser att den estetiken som redan finns i 

skolan saknar det radikala inslaget och de ställer därför några frågor: Vad har eleverna 

egentligen lärt sig? Vad har de ifrågasatt? Vilka viktiga dialoger har uppstått mellan eleverna 

och lärare eller eleverna sinsemellan? Enligt Persson och Thavenius (2003) behöver eleverna 

träna sin inlevelse och fantasiförmåga i de estetiska aktiviteterna som genomförs. Den radikala 

estetiken är en estetik som inte är styrd och förutbestämd, det vill säga att den påbörjas i 

elevernas eget skapande och när de står i relation till sin omgivning och sina känslor och 

erfarenheter (Ibid). 
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4 Metod 

4.1 Studiedesign 

Detta arbete är uppbyggt på en kvalitativ metod som enligt Ahrne och Svensson (2011) innebär 

att data produceras ur observationer eller intervjuer. I denna studie har observation och 

filminspelningar använts för att samla in data. Dessa datainsamlingsmetoder lämpade sig till 

studiens vetenskapsteori eftersom enligt Jordan och Henderson (1995) är filminspelningar och 

observationer särskilt användbara när verbala och icke-verbala handlingar ska studeras. Mot 

bakgrund av detta samt att handling är en viktig aspekt inom det sociokulturella perspektivet 

var dessa metoder relevanta för studien och fungerade som verktyg för att kunna besvara 

frågeställningarna samt nå studiens syfte. Dessa metoder skulle komplettera varandra för att få 

in mer material och för att de ska ha större trovärdighet (Bjørndal & Nilsson, 2005). 

Datainsamlingen ägde rum på tre förskolor, två dagar på en förskola och en dag var på de 

resterande förskolorna. Tematiseringen skapades utifrån studien frågeställningar som i sin tur 

analyserades utifrån de estetiska innehållen där stöttning och mediering kopplades som 

analysbegrepp utifrån det sociokulturella perspektivet. En färdig analysmetod användes inte 

eftersom arbetet fördjupar sig inom de estetiska innehållen. 

4.2 Urval 

I detta arbete användes bekvämlighetsurval, inom vilket det enligt Bryman (2011) väljs ut 

personer för studien som för närvarande är tillgängliga. Författarna tog kontakt med tre 

förskolor där de tidigare haft sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på och som var villiga 

att delta i studien. Samtyckesblanketter skulle vara utdelade på småbarnsavdelningar, 60 

blanketter delades ut och totalt 23 samlades in. Några barn blev sjuka eller deltog inte av annan 

orsak, därför deltog sammanlagt 20 barn varav 11 flickor och 9 pojkar i åldrarna ett till fyra år. 

Totalt sex pedagoger deltog; de skrev inte på en samtyckesblankett utan de fick information 

om studien och fick ge muntligt samtycke om de ville delta. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Insamling av material skedde genom observation och filminspelningar. Mot bakgrund av detta 

togs kontakt med förskolorna via telefon där information delgavs om studien samt tillstånd att 

genomföra undersökning på förskolan efterfrågades. Därefter ombads de att skicka ut studiens 
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samtyckesblankett till aktuella vårdnadshavare. Av etiska skäl tillät inte förskolorna att privata 

kameror användes för att samla in data. Efter en överenskommelse gjordes valet att låna 

förskolornas surfplattor för datainsamlingen. För att minimera risken för spridning 

transkriberades filmerna på plats. Undersökningen pågick i fyra dagar. Varje av dessa dagar 

bestod av observation och inspelning på förmiddagen mellan 09:00 och 11:00. Det var 

förskolans vardag som observerades, de tillfällena uppsatsförfattarna observerade var 

pedagogstyrd luciaträning, sångsamling, “mini röris” och spontan fri lek. Under observationen 

tillämpades partiell observation för att barnen skulle känna sig så trygga med observatörerna 

som möjligt. Partiell observation innebär att observatörerna under undersökningen delvis kan 

vara deltagande i situationerna, dock finns det alltid möjlighet att dra sig undan för att anteckna 

observationerna (Ahrne & Svensson, 2011). Ute på förskolorna var en av författarna ansvarig 

för att föra anteckningar och den andra för att spela in video med hjälp av en surfplatta. Bara 

de barn som hade ifyllt samtyckesblanketten kunde filmas och observeras när en situation som 

innehöll någon slags rörelse uppstod. 

4.4 Bearbetning 

Under observationerna fördes det anteckningar av situationer som innehöll någon slags rörelse 

till musik, sång eller rytm. Därefter bearbetades dessa. Enligt Ahrne och Svensson (2011) ska 

materialet läsas flera gånger, varje del bör kommenteras för att underlätta sortering av 

materialet senare. Materialet reducerades på plats utifrån vad som skulle finnas med i 

observationsloggar. Situationer som inte innehöll rörelser eller dans sållades bort eftersom de 

inte var relevanta för studien. Relevanta data renskrevs i observationsloggar (se tabell 1) 

inspirerade av Bjørndal och Nilssons (2005) observationsschema. Allt eftersom empirin ökade 

skrevs fler situationsbaserade observationsloggar. Nedan följer modellen för 

observationsloggar som fylldes i efterhand: 

 

Tabell 1. Observationslogg. 

Förskola: Dag: Situation: 

Person: Beskrivning - Vad sägs? Vad händer? 
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Sammanlagt skrevs 11 observationsloggar och 36 minuter av filminspelningar transkriberades. 

Det filminspelade materialet transkriberades genom att uppsatsförfattarna upprepade gånger 

tittade på filminspelningarna och skrev ned vad som sades och gjordes under inspelningens 

gång. Under transkriberingen skrevs inte ordagrant när barnen sjöng utan låttitlarna 

antecknades med kursiv text då studiens syfte inte innefattar sångerna i sig utan i stället 

rörelsen, dansen. Det noterades inte heller när barnen upprepade orden eller sade enbart 

stavelser eller några ljud. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att kortfattat beskriva bakgrunden 

till situationerna för att skapa en förståelse för kontexten. Detta gjordes därför både i 

observationsloggarna och transkriberingarna. Detta är även en viktig del utifrån studiens valda 

perspektiv eftersom det alltid finns något som medierar till en handling, miljön runtom är i 

samspel med individerna. 

 

4.5 Analysmetod 

Observationsloggarna och transkriptionerna skulle sedan analyseras. Analysen gjordes inte 

utifrån en färdig analysmodell utan snarare utifrån de tre analyskategorierna inom estetiskt 

innehåll, vilka är modest estetik, radikal estetik och marknadsestetik (Styrke, 2015). Ytterligare 

tillämpades två analysbegrepp utifrån det valda teoretiska perspektivet, det vill säga stöttning 

och mediering. De uppdelade analyskategorierna är ett sätt att besvara den första 

frågeställningen. Analysbegreppen användes huvudsakligen för att besvara den andra 

frågeställningen. Under analysprocessen lästes observationsloggarna och transkriptionerna 

flera gånger. Enligt Ahrne och Svensson (2011) ska detta göras för att författarna ska bli bättre 

förtrogna med sitt material. I materialen söktes efter handlingar som kännetecknade 

uppsatsförfattarnas definition av dans, det söktes även efter vad som hände i omgivningen när 

dessa handlingar skedde och vad som sades. Detta var ett sätt att reducera mängden material, 

kommentarerna skrevs vid de stycken som ansågs relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Sedan lästes kommentarerna igen och i och med detta urskönjdes mönster. 

Dessa kopplades sedan till de analyskategorier och analysbegrepp som belyses i detta arbete. 

Därefter delades analysen upp i tre delar. Dessa är estetiska innehåll i barns dansaktiviteter, 

medierande verktyg samt medierande handling. 
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4.6 Etik 

En utmaning med observation som datainsamlingsmetod kan vara att barnen kommer att känna 

sig iakttagna. Därför ville uppsatsförfattarna som tidigare nämnts vara partiellt deltagande och 

kunna vara med barnen för att på så vis bli mer naturliga i situationen. Detta innebär att under 

undersökningen kunde författarna vara nära barnen för att öka deras känsla av trygghet 

samtidigt som möjlighet fanns för fattarna att dra sig undan för att observera aktioner och 

interaktioner (Ahrne & Svensson, 2011). Vid de tillfällen filmning pågick var det viktigt att 

enbart filma de barn vars vårdnadshavare hade givit samtycke. Vetenskapsrådet (2002) 

framhäver fyra etiska ställningstaganden som alltid ska övervägas i studier. Det första av dessa 

är informationskravet, vilket handlar om att personer som deltar i studien ska vara informerade 

kring studiens syfte (Ibid). Detta uppfylldes i studien eftersom samtyckesblanketten till 

vårdnadshavarna beskrev studiens tillvägagångssätt. Barnen visste att deras rörelser var det 

som skulle undersökas och pedagogerna att de kunde observeras i samband med detta. Det 

andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att deltagare ska kunna bestämma över sin 

medverkan (Ibid). Eftersom studiens deltagare var barn, det vill säga omyndiga, förutom 

pedagogerna, behövde samtyckesblanketterna vara godkända av vårdnadshavarna, som 

tidigare nämnts. Barnen hade dock möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan, deras 

deltagande var helt och hållet frivilligt för att de på så vis inte skulle känna sig tvingade till att 

delta. Vidare finns även konfidentialitetskravet, vilket innebär att obehöriga inte ska kunna få 

ta del av deltagarnas personuppgifter och att avrapportering ska se för att det inte ska vara 

möjligt att identifiera de enskilda personer som deltagit i studien (Ibid). Detta uppfylls genom 

att barnens namn ersätt med fiktiva namn och pedagogerna benämns exempelvis som “pedagog 

1”. Det sista kravet som också togs i beaktande var nyttjandekravet, vilket innebär att data och 

uppgifter som samlas in endast får användas i enlighet med studiens ändamål (Ibid). 

 

4.7 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) är en tydlig redogörelse av tillvägagångssätt ett sätt som ökar 

trovärdigheten i studien. Detta har redogjorts för i denna studie då uppsatsförfattarna 

argumenterar för metodvalet och tydligt beskriver hur datainsamling har genomförts samt hur 

de insamlade data har bearbetats. Dessutom har såväl observation och filminspelning använts 

som metod. Detta innebär att triangulering tillämpades. Med triangulering menas att fler än en 

datainsamlingsmetod används, dessa kompletterar då varandra och ökar studiens trovärdighet 
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(Bryman, 2011). Bryman (2011) redogör även för att studier ska ha viss grad av överförbarhet, 

vilket innebär att studiens resultat ska kunna tillämpas även i andra miljöer. Samtidigt är det 

svårt att upprepa kvalitativa studier eftersom det är svårt att replicera sociala miljöer (Ibid). 

Bryman (Ibid) menar att även pålitlighet är av vikt i studien då den bör kunna återskapas och 

liknande resultat bör uppnås. Dock finns det samma problematik som dyker upp med det 

kontextuella. Detta kan försvåra att få fram samma resultat vid ett annat tillfälle, trots att 

uppsatsförfattarna var tydliga i sitt tillvägagångssätt och sin metodbeskrivning. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras studiens resultat. Resultatet presenteras i 

underkategorier baserade på de mönster som framkom i analysen av de insamlade data. Dessa 

är estetiska innehåll i barns dansaktiviteter, medierande verktyg och medierande handlingar. 

 

5.1 Estetiska innehåll i barns dansaktiviteter 

Exempel 1: Imse vimse 

Det var en morgon efter frukosten och fyra barn var i rörelserummet (Samuel, Ellie, Tomas 

och Frida) med två pedagoger och sångsamlingen skulle börja. 

  

Pedagog 1 säger: ”Ska vi sjunga Imse vimse spindel?”. Då säger Ellie ”Då måste vi sitta på mattan”.  

Alla barn sätter sig ned och då frågar Pedagog 1: ”Vad ska vi göra med fingrarna?”. Samuel säger 

då: ”Man kan göra en liten spindel i stället.” Samuel gör små rörelser med fingrarna där pekfingrarna 

möter tummarna. Pedagog 1 säger: ”Det kan man också göra”. Pedagog 1 börjar sjunga mini mini 

spindel och gör små rörelser med fingrarna där pekfingrarna möter tummarna. Barnen tittar ibland 

på pedagogen och gör små rörelser med fingrarna där pekfingrarna möter tummarna. Pedagog 1 

frågar: ”Ska vi ta den stora?”. Pedagogen sträcker fram båda händerna och lyfter upp den ena 

handen. Ellie säger då: ”Med ben… man kan också göra den stora med sina ben”. Efter en paus 

fortsätter Ellie: ”Så här med benen”. Därefter lägger sig Ellie på golvet och lyfter upp fötterna. 

Pedagog 1 lägger sig på golvet och lyfter upp fötterna. Pedagog 1 frågar: ”Så här menar du?” 

Pedagog 2 lägger sig på golvet och sträcker upp benen. Därefter säger Pedagog 2: ”Det kommer att 

bli spännande”. Pedagogen tittar på Samuel, Tomas och Frida. Samuel, Tomas och Frida står upp 

och tittar på Ellie och pedagogerna. Pedagog 2 frågar: ”Eller hur, vill ni prova också?” Samuel nickar 

och lägger sig på golvet. Frida och Tomas lägger sig på golvet och tittar på pedagog 1. Pedagog 1 
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sjunger bamse bamse spindel och gör rörelser med benen där hon sträcker och böjer dem. Barnen 

gör rörelser med sina ben. 

 

Något som framkom under samlingen är att pedagogen själv hade valt låten, men gav barnen 

utrymme för att bestämma rörelserna. Genom att pedagog 1 sade: “Vad ska vi göra med 

fingrarna?” visade hon till barnen att något ska göras med fingrarna. När Samuel valde att göra 

minispindeln lyssnade pedagogen på honom och de började sången med att göra små rörelser 

med sina fingrar. Sedan när Ellie föreslog att de kunde använda ben för att göra rörelserna i 

stället för händerna accepterade pedagogen det också. I båda fall var det barnen som bestämde 

vilka rörelser hen ville göra till sången. Å ena sidan var det sången som var det viktiga och 

rörelser fanns till endast för att illustrera sångens text, därför anses det som att rörelserna 

(dansen) användes som ett hjälpmedel. Å andra sidan var innehållet av aktiviteten modest 

estetik eftersom pedagogen valde att de skulle sjunga Imse vimse spindel och att det fanns 

förutbestämda rörelser till sången. Trots detta hade dock barnen möjlighet att bestämma, fast 

inom den ram som redan fanns för sången. Denna sångsamling kan ses som ett tydligt exempel 

på den modesta estetiken på förskolan i vilken barn endast har valmöjligheter att välja vilka 

rörelser som ska göras, men aktiviteten var styrd av pedagogerna. 

 

Under situationen då Ellie ville göra den stora spindeln med benen i stället för händerna 

uppkom något nytt för barnen som de inte hade erfarenhet av. Därför anser uppsatsförfattarna 

att pedagogen stöttade genom att både verbalt och genom handling visa barnen hur de skulle 

göra rörelserna. Situationen kan förstås som ett inslag av den radikala estetiken där Ellie 

använde sina erfarenheter och ville genomföra de nya rörelserna med sina ben. Genom 

pedagogens stöttning överfördes det radikala innehållet till barnen, vilket i sin tur kan skapa 

nya rörelsemöjligheter för dem. Stöttning som gavs av pedagogen hade en betydande roll för 

de rörelserna som Ellie introducerade för barnen. Pedagogen visade intresse för Ellies förslag 

genom att härma och upprepa hennes rörelser vilket i sin tur uppmuntrade henne att fortsätta 

använda sina ben. När pedagogen sade “Det kommer att bli spännande” och riktade blicken 

mon de andra barnen fångade hon deras uppmärksamhet. Sedan avslutades sången utan att de 

pratade om de nya rörelserna. Om pedagogen hade reflekterat över Ellies nya rörelser hade 

samlingens innehåll närmat sig mer till den radikala estetiken. 
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Exempel 2: Lucia 

Det var en förmiddag och barnen skulle samlas för att träna på luciasånger då de skulle ha 

luciafest kommande vecka. Vid samlingen deltog fyra pojkar, sex flickor och tre pedagoger. 

Pedagogerna visade barnen att de skulle sitta på bänkarna som fanns i rummet. 

 

Pedagog 1 tar fram en bild med dansande tomtenissar och riktar bilden mot barnen. Sedan drågar 

hon: “Vet ni vilken sång denna tillhör?”. Då säger Hanna: “Tipp tapp”. Pedagog 2 säger: “Bra då 

sjunger vi den.” Pedagogerna och barnen sjunger Midnatt råder, när de sjunger orden ”… tipp 

tapp…” så pekar pedagogerna upp och ned med fingrarna. Barnen tittar och sedan pekar upp och 

ned med fingrarna medan sångerna sjungs. Kevin stampar med fötterna och tittar på Hanna. Hanna 

sätter sig bredvid Kevin, tittar på honom och stampar med fötterna. Pedagog 3 säger: ”Kevin du ska 

göra med fingrarna inte med fötterna.” Kevin tittar på pedagogen, slutar stampa med fötterna och 

gör rörelser med fingrar genom att peka upp och ned med dem. Hanna tittar på Kevin och påbörjar 

rörelser med sina fingrar. Pedagog 3 säger: ”Så ska det vara, det ska se fint ut när föräldrarna 

kommer”. Pedagog 1 tar ned bilden med tomtenissar och tar fram en annan bild ur påsen, på denna 

bild finns det små gubbar. Hon riktar bilden mot barnen och börjar sjunga Små gubbar. Barnen 

sjunger med och står upp och stampar med fötterna. Pedagog 1 stoppar undan bilden i påsen och tar 

fram en bild föreställandes en stor stjärna. Hon riktar bilden mot barnen. Pedagog 1 sjunger Blinka 

lilla stjärna och gör rörelser med händerna genom att hålla fram dem och öppnar upp och sedan 

stänga fingrarna. Barnen sjunger och gör rörelser med händerna genom att hålla fram dem och öppna 

upp och sedan stänga fingrarna. 

 

Situationen utspelade sig vid en sångsamling där barnen förbereddes inför luciafirandet där 

föräldrarna skulle vara åskådare. Den modesta estetiken är ett självklart innehåll under 

samlingen eftersom pedagogerna hade en förutbestämd ordning på både sånger och tillhörande 

rörelser. När Kevin försökte göra rörelser med sina fötter fick han inte utrymme för det 

eftersom pedagogen uppmärksammade att han skulle göra rörelsen med fingrarna. Här anser 

uppsatsförfattarna att pedagogerna förväntade sig att barnen endast skulle härma deras rörelser. 

Pedagogen uttryckte: “Så ska det vara, det ska se fint ut när föräldrarna kommer.” Detta kan 

förstås som att pedagogerna försökte överföra den fina kulturen till barnen och därför var endast 

härmning av rörelserna i fokus. Rörelserna gjordes endast för att gestalta sången. Att barnen 

fick sitta på rad framför pedagogerna kan ha varit ett sätt att få barnen att rikta blickarna mot 

pedagogerna och härma deras rörelser. På så sätt fick barnen stöttning i hur rörelserna skulle 

utformas inför varje sång. Alla tre pedagoger stöttade barnen så att de skulle gestalta och 

reproducera den kulturen som redan fanns sedan innan genom att härma pedagogernas rörelser. 

Kevins eget skapande, i det här fallet att stampa med fötterna, ignorerades eftersom det viktiga 
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var att alla skulle göra samma förutbestämda rörelser. Hanna som började härma Kevin 

avslutade härmningen så fort pedagogen förhindrade Kevin. Om samlingens syfte inte var att 

förbereda barnen inför Luciafirandet hade kanske pedagogernas stöttning sett olika ut. De hade 

kunnat fråga Kevin om hans bakomliggande tankar när han gjorde rörelserna med fötterna. 

Dessutom hade de kunnat låta Hanna fortsätta härma Kevin utan att störa kommunikationen 

mellan de två. 

Exempel 3: Mini-röris 

En av förskolorna brukar organisera mini-röris (en planerad dansaktivitet) på fredagarna. Det 

observerade tillfället utgjordes av en situation där barnen från alla avdelningar samlades i det 

stora rummet för att se på musikklipp via en projektor och dansa tillsammans med pedagogerna 

(av hela barngruppen erhölls endast tillstånd att observera fyra barn). Det fanns inga regler eller 

rutiner, utan pedagogerna startade en sång från videodelningstjänsten Youtube. Programmet 

som de brukade välja sånger utifrån var Just dance. 

 

Pedagog 1 frågar: ”Vad vill ni göra?” Tomas säger då: ”Dansa!” och börjar nynna. Frida säger då: 

”Jaaa…!” och gungar med hela kroppen. Pedagog 1 tar surfplattan och startar ett klipp från 

Youtube på projektorn. Klippet är från Just dance-programmet och heter Gummy bear. 

Pedagogerna och barnen gör olika rörelser till musiken. 

 

Alla som var närvarande i rummet tittade på projektorn och gjorde samma rörelser som 

gjordes i klippet. Därefter valdes några andra sånger från samma program ut. 

 

Frida, Samuel, Tomas och Ellie säger: “Ja…” och sträcker upp händerna. Pedagog 1frågar: ”Är det 

någon specifik sång som ni kanske vill dansa till?” och tittar på alla barnen. Barnen föreslår olika 

sånger. Samuel säger: ”Baby Shark!” och sträcker fram båda sina händer och öppnar och stänger 

dem sedan. Frida sjunger:” Baby shark do dooro doo do doo.” Frida sträcker fram en hand. 

Pedagog 2 frågar: “Ska vi dansa med baby shark då?” och tittar på den andra pedagogen. Pedagog 

1 säger: ”Ja, det är en av dem som alla kan.” Pedagogen sätter igång sången från sin surfplatta. 

Frida, Samuel, Tomas och Ellie säger: ”Jaaa!” De sträcker upp händerna. Samuel stampar fötterna 

till sången och tittar på golvet. Tomas sjunger: “Do dooro do do” och klappar händerna mot sina 

knän. 

 

I denna sekvens ses att både barnen och pedagogerna fokuserade på projektorn för att kunna 

hinna med rörelserna som spelades upp på skärmen. Fokus hamnade på rörelserna likaväl som 

på sången. Utifrån exemplet ovan urskiljs marknadsestetiken där barnen själva fick välja 
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sången och rörelser de själva ville utföra. När Samuel sade att han ville dansa till Baby shark, 

som ingår i populärkulturen, var det först han och sedan de andra yngre barnen som valde 

sången samt rörelserna som de härmade var utifrån klippet. Alla fyra barn som observerades 

gjorde sina egna rörelser till sången. Det anser vi som en aspekt av marknadsestetiken där 

barnen fick möjlighet att utföra sina egna rörelser av sina erfarenheter till sången. Aktiviteten 

var vuxenstyrd, men syftet med detta inte var utöver det estetiska utan att det var bara en 

dansaktivitet som barnen skulle dansa med sånger de ville och de fick även utgöra egna rörelser. 

Här anses att aktiviteten närmar sig den radikala estetiken där Samuel använde sina fötter trots 

att de som dansade i klippet som visades på projektorn använde händerna. Stötningen saknades 

under aktiviteten eftersom barnen inte fick någon kommentar av pedagogerna utan de tillläts 

dansa fritt. Dansen användes inte som ett medel till något annat ämne utan barnen fick dansa 

fritt. Pedagogerna stöttade inte barnens dans utan var bara närvarande och dansade med dem. 

Barnen dansade för dansens skull för att det skulle vara lustfyllt under aktiviteten. 

 

 

5.2 Medierande verktyg 

Exempel 4: Projektor 

Det fanns ett tillfälle där en pedagog satte igång en musikvideo på projektor. Klippet visade en 

figur, en alligator, som dansade till musiken. Sex barn och två pedagoger var utspridda i 

rummet. 

  

Markus surrar runt på plats och viftar med den högra handen fram och tillbaka några gånger som 

alligatorn på klippet. Neo, Alisia och Eddie riktar blickar mot Markus, Zusanne och Felicia. Zusanne 

och Felicia riktar sina blickar mot klippet och klappar på båda sina knän med båda händer. Zusanne 

höjer rösten och sjunger ”ALLIGATOR!” 

 

Under denna sekvens visades en figur med en färdig danskoreografi. Barnen kunde titta på 

figuren och medierade tillsammans med musiken klippet till dans. Klippet var då det 

medierande verktyget som inspirerade barnen till dans. Rörelserna som barnen gjorde liknade 

de rörelser som figuren i klippet utförde. De andra barnen tittade på de dansande barnen men 

gjorde inga danser själva, det är möjligt att de valde att observera dansen för att kunna dansa 

själva vid ett annat tillfälle. De dansande barnen fortsatte att titta på klippet medan de dansade 

och en flicka sjöng ordet “ALLIGATOR”. På så vis medierade klippet till dans och även en 
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liten bit av sång. Barnen gjorde dock inga egna rörelser utan härmade eller reproducerade det 

som visades på skärmen. I denna sekvens fanns det två pedagoger med i rummet men fokuset 

var klippet. Pedagogerna stöttade inte barnen i deras dans utan de kunde röra sig fritt, klippet 

visade färdiga rörelser till dans och medierade därmed till specifika rörelser som några barn 

följde. Hos de andra barnen medierade klippet bara till tittandet eller observation av figuren i 

klippet eller sina dansande vänner. 

 

Det estetiska innehållet som var synligt i detta exempel hade inslag av marknadsestetik 

eftersom barnen inspirerades av ett populärkulturistiskt medieinnehåll i klippet. Barnen följde 

rörelserna som visades i klippet och en av dem sjöng “ALLIGATOR!”. Samtidigt var det 

pedagogen som valde klippet och på så sätt styrde innehållet, vilket kan höra till den modesta 

estetiken. 

 

Exempel 5: Musik från bandspelare 

Det fanns situationer där musiken spelades från någon slags bandspelare. I denna sekvens 

spelades musiken redan i bakgrunden. Det fanns flera barn i rummet samt en pedagog, men 

barnen tycktes inte reagera på musiken, förutom Rasmus. 

 

Musiken från bandspelaren är igång. Rasmus gungar med hela kroppen ståendes på plats och riktar 

blicken mot pedagogen. Han hoppar och gungar fram och tillbaka. Musiken stängs av. Rasmus står 

stilla och går sedan till ett annat rum. 

 

I denna sekvens var det bara en pojke i gruppen som dansade, han dansade till musiken som 

kom från bandspelaren. Det var inget som visade pojken rörelserna, bandspelaren kunde inte 

göra det och de pedagoger som fanns i rummet stöttade inte heller dansen på något sätt. Därför 

var dansen som utfördes av pojken hans egen, det är musiken från bandspelaren som i detta fall 

var det medierande verktyget. Detta innebar att han inte behövde någon stöttning, han behövde 

inte härma någon för att kunna dansa. Dock när verktyget togs bort, det vill säga när musiken 

stängdes av, var det inget annat som inspirerade pojken till dans. Musiken hade upphört, och 

pojken slutade därför att dansa. Innan var det bara pojken som dansade till musiken, för de 

andra barnen medierade musiken inte till någon rörelse. Dessa barn lekte på deras sätt och för 

dem medierade musiken kanske till en mer avslappnad aktivitet. 
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Exempel 6: Lucia 

Denna analys går tillbaka till exempel två där en situation på luciaträningen presenterades i 

förhållande till de estetiska innehållen. Här analyseras utdraget utifrån en annan aspekt, 

nämligen medierande verktyg. 

 

För utdrag ur analysschema se exempel 2. 

 

Pedagogen tog fram en bild som barnen kände igen från de sammanhang då en specifik sång 

sjöngs. I detta fall var det en bild på några tomtenissar som medierade till en specifik sång med 

sina tillhörande rörelser. När nästa sång skulle sjungas tog pedagogen fram en annan bild som 

barnen kopplade till en annan sång. Återigen började de sjunga och dansa. Vid nästkommande 

sångbyten togs tillhörande bilder upp och mönstret återupprepades. Det mönster som skapades 

var att det var bilden som var det medierande verktyget, den medierade både till tillhörande 

sånger och danser. Pedagogerna behövde inte verbalt påbörja någon sång eller dansaktivitet 

själva utan här var det bilderna som inspirerade till det. Sångerna var förutbestämda av 

pedagogerna och fungerade som ramverk för vad som skulle sjungas och dansas. 

5.3 Medierande handling 

Exempel 7: Pedagogen sjunger och spelar gitarr 

Det fanns en situation där en pedagog tog fram gitarren för att börja sjunga Blinka lilla stjärna 

med barnen. Hon använde sin förmåga att spela gitarr och sin röst som verktyg. Neo, Zusanne 

och Markus satt runt på mattan. Felicia stod upp och trampade med foten några gånger. 

 

Pedagog 1 sjunger Blinka lilla stjärna och spelar gitarr. Zusanne gör rörelser med handen, hon 

sträcker ut den med handflatan uppåt och sträcker ut och in sina fingrar. Zusanne sjunger “Hur jag 

undrar var du är, nana lockar du min syn, likt en diamant i skyn, blinka blinka stjärna där, hur jag 

undrar var du är.” Neo sjunger samtidigt. Alisia står långsamt upp och går sedan runt. Markus gör 

gungande rörelser med båda händerna. 

 

Det som blir synligt i detta utdrag är att pedagogen sjöng en sång som är en klassisk barnsång. 

Barnen började sjunga på sitt sätt och dansa, men det var olika rörelser som varje barn utförde. 

Pedagogen var upptagen med att spela och kunde därför inte stötta barnen genom att visa 

rörelser. På detta sätt fanns det inga färdiga mönster från pedagogens sida och barnen fick 

möjlighet att dansa fritt. Det är hennes handlingar i form av spelandet och sjungandet som 
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medierar till att barnen själva skapar sina danser. Det fanns bara ett barn som gjorde dansen 

tillhörande den klassiska sången. De andra barnen gungade med händerna och det var ett barn 

som bara gick omkring, vilket innebär att dessa barn har skapat sina egna danser. 

Exempel 8: Pedagogen med barnet på knäna 

Under en sekvens hade barnen fri lek, de lekte utspritt i ett rum. Efter en stund kom Anton in i 

rummet och riktade blicken mot en pedagog. 

 

Anton klappar med händerna och stampar med fötterna. Pedagog frågar: “Ska vi sjunga nåt 

tillsammans?”. Anton nickar med huvudet, går fram till pedagogen och sätter sig på hennes knä. 

Pedagogen sjunger Klappa händerna när du är riktigt glad, klappar med sina händer och riktar 

blicken mot Anton. Pedagog frågar: “Kan du också klappa med händerna?”. Anton rör sig i hela 

kroppen och stampar med fötterna. Pedagog säger: “Så kan man också göra! Kan du stampa dina 

fötter mot mina händer så att vi klappar tillsammans?”. Pedagogen lägger sina händer mot Antons 

fötter och tittar på Anton. Anton ler och stampar med sina fötter mot pedagogens händer. 

 

Pojken gjorde rörelser med händerna och fötterna och pedagogen uppmärksammade detta. 

Pedagogen kommunicerade att hon ville sjunga tillsammans med pojken, hon började sjunga 

och dansa. Därefter bjöd hon in pojken till dans och pojken började göra egna rörelser genom 

att han rörde sig med hela kroppen och stampade med sina fötter. Pedagogen bekräftade barnet 

och gav förslag på hur dansen kunde utvecklas. Detta förstås som en stöttning av pedagogen 

som gav barnet möjlighet att koppla sin valda rörelse till sången för att skapa sin egen dans. 

Dessa förslag följde barnet och dansade enligt dem. Detta innebär att genom att pedagogen 

själv dansade och sjöng visade hon handlingar som medierade till dans, dans som sedan 

utvecklades ytterligare genom stöttning. 

 

I denna sekvens kan det sägas finnas inslag av den radikala estetiken där Anton försökte stampa 

med sina fötter bara för att han ville röra på kroppen. Pedagogen ledde Anton genom stöttning 

till att de tillsammans skapade en ny rörelse till sången pedagogen sjöng. Genom att pedagogen 

inte hindrade Anton i den rörelsen som han valde utan kommenterade och stöttade honom 

verbalt skapade de tillsammans en harmoni mellan rörelserna de utförde. 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Studiens resultat tyder på att det estetiska innehåll som förekommer mest på förskolorna är den 

modesta estetiken. I vissa situationer som i exempel 3 och 4 finns det inslag av marknadsestetik, 
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men det var fortfarande inom pedagogernas ram. Med detta menas att aktiviteternas ramar var 

bestämda av pedagogerna och inom dessa hade barnen valmöjligheter. Det var bara vid ett 

tillfälle, exempel 8, som anses som den radikala estetiken, där barnet fick möjlighet att göra 

sina rörelser tillsammans med pedagogen. Den förutbestämda och självklara rörelsen till 

sången är att klappa med händerna, men genom att pedagogen tillsammans med barnet 

kritiserade det sättet skapade hon mening av barnets rörelser och möjliggjorde en ny version 

av rörelse till sången, som i sin tur kan bidra till den radikala estetiken. De verktyg som 

medierar till dans och som har observerats i dessa förskolor var projektor, bandspelare och 

bilder. Vidare observerades att de handlingar som medierar till dans var när pedagogen var 

aktivt närvarande genom dans, sång och stöttning. Det fanns situationer när pedagogerna inte 

var aktivt närvarande som i exemplet med bandspelaren, där pedagogen var i bakgrunden men 

inte uppmärksammade barnets dans. 

6 Diskussion 

I detta kapitel problematiseras och diskuteras inledningsvis arbetets resultat i relation till 

arbetets syfte, forskningsfrågor, forskningsläge samt den valda teoretiska utgångspunkten. I 

kapitlet har diskussionen delats in i två delar, resultatdiskussion samt metoddiskussion. 

Resultatdiskussionen utgår från liknande teman som uppkommit i resultatet och diskuteras i 

relation till forskningsläget. Därefter fortsätter kapitlet med metoddiskussionen, där metodval 

och arbetets tillvägagångssätt kritiskt diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1.Estetiska innehåll i barns musikaliska dansaktiviteter 

Utifrån analysen av det första temat ses att innehållet i yngre barns dansaktiviteter 

huvudsakligen är den modesta estetiken. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) skriver att både 

modest och radikal estetik bör finnas i förskolan, men det som är tydligt är att den dominerande 

estetiken i förskolan är den modesta. Enligt Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) är radikal 

estetik inte, som den modesta estetiken, bunden till “god” kultur, däremot är den både kritisk 

och självkritisk. Å ena sidan och i likhet med Thavenius anser uppsatsförfattarna att det som 

var synligt på alla observerade förskolor var den modesta estetiken. Å andra sidan sågs även 

marknadsestetiken när pedagogerna använde sig av projektorn och programmet ”Just dance”. 

Uppsatsförfattarna menar att projektorn och “Just dance” kan ses som verktyg som kan kopplas 
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till marknadsestetiken som visar en väg till populärkultur där barnen får välja utifrån de sånger 

som finns på Youtube och att de få välja hur de vill dansa till sången, samt att de får möjlighet 

att använda av sina egna erfarenheter i dans. Problemet är dock att projektorn endast används 

inom de styrda ramarna som är förutbestämda av pedagogerna. Med detta menas att det är 

pedagoger som bestämmer vilken tid de ska använda projektorn eller i vilken utsträckning den 

ska användas och till och med sångerna som väljs ut av barnen behöver bli accepterade av 

pedagogerna eftersom det är de som bestämmer innehållet. 

Resultatet av studien visar i likhet med det som Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) skriver 

att det är den modesta estetiken som får mest utrymme i förskolan. I det vardagliga arbetet med 

barnen i förskolan läggs tonvikten på den modesta estetiken. Utifrån studiens resultat går det 

dock inte att urskilja att alla barn i alla förskolorna som observerades får möjlighet till varken 

marknadsestetiken eller den radikala estetiken. Det fanns situationer som närmade sig 

marknadsestetiken, men det var fortfarande inom ramarna som bestämdes av pedagogerna. 

Dansen som en estetisk uttrycksform hade därför enligt uppsatsförfattarnas observationer 

främst inslag av den modesta estetiken, dessutom används dans som ett medel för att få fram 

den lustfyllda sången i förskolorna. I likhet med Lindgrens (2006) studie verkade målet med 

dessa dansaktiviteter vara att det skulle vara lustfyllt, vilket enligt Aulin-Gråhamn och 

Thavenius (2003) tyder på brist på den radikala estetiken i förskolan. 

Studiens resultat tyder på att pedagogers stöttning kan leda till olika estetiska innehåll i de 

dansaktiviteter som uppstår i förskolan. Den kan relateras till den modesta estetiken där barnen 

förväntas lära sig förutbestämda rörelser samt härma dem. Däremot kan pedagogernas stöttning 

också leda till den radikala (som i exemplen 1 och 8) i vilken barnet använder sig av sina 

erfarenheter och förhåller sig till sin omgivning och känslor. I och med detta utvecklas den 

skapande förmågan hos barnet. Genom att pedagoger närmar sig den radikala estetiken förlorar 

de kontakten med görandet i förskolan. Detta innebär att den radikala estetiken flyttar estetikens 

värde från görande till lärande, vilket i sin tur kan skapa lärandemöjligheter i förskolans 

sammanhang. Dock observerades endast två tillfällen som hade ett radikalt inslag. Pedagogen 

utgick från barnets egen rörelse och de skapade tillsammans en ny rörelse till sången. I båda 

exempel var barnen kritiskt inställda till de normativa rörelserna som redan finns för sångerna. 

De vill använda sina egna rörelser när de dansar med sånger samt pedagoger är stöttande och 

skapar möjlighet för barnen att genomföra sin dans. 
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6.1.2 Medierande verktyg 

De medierande verktyg som presenteras i resultatet är musikklipp som visas från projektor, 

bilder och bandspelare som spelar musik. Uppsatsförfattarna konkluderade att när musikklippet 

spelades medierade det till att barnen härmade dansen som visades. Det var nästan som att 

klippet stötte barnens dans även om det inte var en person utan bara ett verktyg. Bandspelaren 

visade inga fysiska förslag på rörelse, det var endast musiken som producerades från den. Då 

var det bara ett barn som dansade. När musiken spelades dansade pojken, men så fort den 

avbröts slutade pojken att dansa. Detta poängterar att det var musiken från bandspelaren som 

medierade till dans. I båda exempel var det någon slags musik som producerades, detta i sig 

kan också vara ett verktyg. Detta eftersom rörelse till musik enligt uppsatsförfattarnas 

definition räknas som dans. När musiken var igång medierade det oftast till dans, vilket 

bekräftar det som Holmberg (2014) skriver, nämligen att musik och rörelse är nära 

sammanlänkade hos de yngre barnen. Musiken sammanfaller även med rytmiken som i sin tur 

också är viktig för att kunna aktivera barnen till sång och dans (Angelo & Sæther, 2014). Dock 

inte hos alla barnen som i exempel 5 där musiken var igång men det bara var ett barn som 

dansade, de andra barnen gjorde andra aktiviteter. Musiken utan pedagogernas stöttning gav 

de dansande barnen utrymme att skapa nya danser. De var inte bundna av pedagogernas 

förutbestämda danser, dock utmanades de inte heller i sin dans. Enligt Pramling Samuelsson 

(2011) rör sig många yngre barn spontant när de hör musik, därför är det viktigt att pedagogerna 

fångar upp det och medvetet arbetar vidare med det. På så sätt kan lärande inom dansen ske 

hos barnen och deras dans och rörelser kan utvecklas. 

I exemplet där bilderna var det medierande verktyget under luciaträningen fick barnen betydligt 

mindre utrymme att skapa egna rörelser. Pedagogerna valde vilka sånger de skulle öva på och 

visade barnen bilderna som medierade till sånger och danser som brukade dansas till dessa. På 

så sätt reproducerades de sånger och danser som finns under luciafirandet. Enligt Pramling 

Samuelsson (2011) behöver de yngre barnen repetera samma aktiviteter flera gånger för att 

kunna lära sig exempelvis nya rörelser och sånger eftersom de behöver lite mer tid att lära sig 

dem. Det kan vara därför som pedagogerna valde dessa sånger, för att kunna repetera de 

klassiska sångerna. Dock är det svårt att tyda syftet med aktiviteten eftersom om syftet skulle 

vara att lära barnen sjunga och dansa skulle de kunna ges mer utrymme till improvisation och 

så att de skulle kunna prova på hur de sjunger och dansar. En pedagog kommenterade dock 

samtidigt att danserna skulle se fina ut när föräldrarna kommer, vilket indirekt indikerar att 

danserna är förutbestämda och ska göras på specifikt sätt. Då ter det sig snarare som att det är 
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uppträdandet och därmed görandet som är det viktiga. Detta leder inte till utveckling av dans 

och det kan vara diskutabelt om det skedde lärande hos barnen kring dans eftersom de skulle 

sjunga och dansa som pedagogerna hade förutbestämt, utan utrymme till att skapa egen dans. 

Utifrån detta exempel går det att se en likhet med det som Samuelsson, Carlsson, Olsson, 

Pramling och Wallerstedt (2009) skriver, nämligen att pedagoger inte har någon större 

medvetenhet kring dansens fördelar. Om inte pedagogerna har kunskap om dans blir det svårt 

för dem att kunna stötta barnen i det. 

6.1.3 Medierande handlingar 

Resultatet visar att barnen gör fler rörelser när en pedagog är med och stöttar. En pedagog i 

exempel 7 visade inga rörelser för barnen men hennes sång och gitarrspelande var de 

medierande handlingar som bjöd in barnen till dans. Detta resulterade i att barnen skapade egna 

danser eftersom de inte hade några rörelser att följa. Eftersom pedagogen sjöng kunde hon inte 

ge verbal stöttning till barnen. Denna typ av stöttning hade kunnat göra barnen mer medvetna 

kring deras dans (Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt, 2009). Möjligheter 

som hade kunnat skapas var att barnen hade kunnat upptäcka sina egna rörelser och få syn på 

sitt eget lärande i dans. Eftersom det inte skedde någon verbal stöttning var dock 

dansaktiviteten mer som ett görande. Ingen kommenterade barnens dans, vilket innebär att det 

inte skedde utveckling av barnens dans från pedagogens sida. 

Till skillnad från detta framkommer i exempel 8 att pedagogen sjöng och dansade med barnet 

samtidigt som hon stöttade dem verbalt genom att ge förslag på nya rörelser. Dessa handlingar 

medierade till barnets dans och till att den förändrades. Detta skedde genom att pedagogen 

kommenterade dansen och gav förslag på nya rörelser, utan att kritisera det som barnet gjorde. 

De nya rörelserna var något som barnet gjorde med stöttning från pedagogen, vilket innebär att 

barnet inte hade kunnat göra det utan den kunniges hjälp (Säljö, 2015). Genom dessa 

kommentarer kunde pedagogen medvetandegöra barnet kring sin dans och lärandet kring det 

kunde utvecklas (Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt, 2009), vilket 

innebär att denna aktivitet inte bara var ett görande. Dock fanns det bara en sådan situation där 

det observerades att pedagogen stöttade på detta sätt. 
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6.2 Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie användes två datainsamlingsmetoder för att besvara syftet och 

frågeställningarna. De datainsamlingsmetoder som användes var observationer och 

filminspelningar. Samtidigt var dessa metoder bristande i vissa aspekter. Vid observationerna 

kunde det hända att uppsatsförfattarnas egna tolkningar speglade vad som skrevs ned (Bjørndal 

& Nilsson, 2005). Detta skulle lösas genom att vi var två som observerade när den andra inte 

kunde filma. På detta sätt kunde anteckningarna jämföras för att få rättvisare 

observationsloggar. Dessutom går det inte att spola tillbaka de levda situationerna och rätta till 

anteckningarna, utan de måste vara skrivna så utförligt som möjligt. 

Det problematiska med filminspelningarna var att det inte var möjligt att ha dem fast på ett 

ställe eftersom alla barnen inte hade godkänt samtycke. Alla samtyckesblanketter blev inte 

ifyllda i tid och några barn fick inte vara med för sina vårdnadshavare. Dessa blanketter skapade 

också en restriktion eftersom anpassningar behövde göras till hur många barn som fick delta 

(Bryman, 2011). Det kunde ta tid innan uppsatsförfattarna hann reagera när barnen gjorde 

rörelser och bedöma hur situationen skulle filmas på så sätt att endast de barn som hade 

godkända samtyckesblanketter spelades in. Ibland skedde dessa situationer för snabbt och det 

hanns därför inte med att filma dem. Dessutom såg barnen att de blev filmade, oftast väckte 

det ingen särskild reaktion. Några enstaka gånger kom barnen ändå fram och gjorde miner eller 

ville se hur det såg ut när de filmades. Även i bearbetning av filminspelningarna fanns det en 

risk att transkriberingen kunde göras på ett tolkande sätt (Bryman, 2011). Därför satt 

uppsatsförfattarna tillsammans och tittade på filmerna om och om igen och transkriberade det 

inspelade materialet tillsammans. 

6.3 Slutsats 

Av studiens resultat framgår att alla de estetiska innehållen framkommer i yngre barns 

dansaktiviteter. Dock är den modesta estetiken dominant i förskolan. Det förekommer även 

vissa inslag av marknadsestetiskt innehåll. Den minst förekommande varianten är den radikala 

estetiken; i de observerade situationerna försökte barnen hitta på egna rörelser men det skedde 

oftast inom pedagogens ramar och det framstod ingen egentlig mening med rörelserna och de 

kritiserades inte heller. Resultat visar även att det medierande verktyget som medierar till 

barnens dans är de olika verktyg som producerar sång och musik. Pedagogens sjungande, 

spelande på gitarr och stöttning är handlingar som medierar till dansaktivitet hos de yngre 

barnen. Det estetiska innehållet i barns dansaktiviteter kan variera beroende på stöttningen som 
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ges av pedagoger, det vill säga att stöttningen kan ha inverkan på det estetiska innehållet under 

dansaktiviteter. 

 

6.4 Didaktiska implikationer och framtida forskningsområde 

Det är uppsatsförfattarnas förhoppning att resultatet kan bidra till större förståelse hos 

verksamma pedagoger vilket kan leda till att de arbetar mer målmedvetet och systematiskt med 

dansaktiviteter i förskolan. Detta leder i sin tur leder till att dansen flyttas från ett görande till 

att bli ett lärandeobjekt hos yngre barn. Detta arbete kan förhoppningsvis inspirera andra till 

att närmare studera dans i förskolan eftersom det behövs mer forskning inom ämnet. Som 

vidare forskning inom området skulle det vara av intresse att med en kvalitativ metod mer 

djupgående pedagogens roll i dansen, eller vilken inverkan de har på barns dans i förskolan. 

Det skulle också vara intressant att göra en kvalitativ studie där rörelse studeras utifrån det 

posthumanistiska perspektivet för att kunna få större förståelse kring dansens byggstenar och 

hur de skapas. Uppsatsförfattarna hoppas att detta arbete ger pedagoger större medvetenhet 

kring deras handlingar, användning av verktyg och vilka estetiska innehåll de för fram till 

barnen. 
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8. Bilaga 1 

En undersökning om rörelse i förskolan 
Hej! 

Vi är två studenter som går i Högskolan i Halmstad och håller på att skriva examensarbete i 

förskollärarprogrammet. I vårt examensarbete kommer vi undersöka hur barns rörelsemönster 

ser ut på förskolan. 

 

Undersökningen kommer gå till så att vi kommer vara i bakgrunden och observera barns 

rörelsemönster till exempel under planerade aktiviteter och under lek. Det kan även hända att 

vi ställer några frågor till barnet för att få bättre förståelse. När vi antecknar händelser kan det 

hända att vi filmar barnet med förskolans Ipads. Dessa filmer kommer att transkriberas på plats 

i förskolan och utvalda delar av transkriberingar kommer användas i arbetet. Filmerna kommer 

inte lämna förskolan och de publiceras inte någonstans. Vi raderar filmerna när arbetet är klart.  

Under observationen kommer vi ta hänsyn till om ett barn inte vill vara med eller inte vill bli 

filmad. Barnet kan avbryta sitt deltagande i studien utan att ange något skäl. Examensarbetet 

kommer att bli publicerad i DiVA som är en internetsida där examensarbeten publiceras. I 

enlighet med vetenskapsrådets konfidenialitetskravet kommer vi inte skriva ut barnets eller ert 

namn i arbetet utan vi kommer använda fiktiva namn. 

Undersökningen kommer att ske under v.49. 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

  

Barnets namn…………………………………………………………………………………. 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift…………………………...…………………………………… 

  

  Jag samtycker till att (mitt barn) deltar i er undersökning. 

  

Vi som gör undersökningen heter:                                                                                     

Emilia Rylko (student) tel: 070 951 69 16, email: emirul12@gmail.com 

Aylar Sedaghatalvar (student) tel: 072 202 52 29, email: aylarsedaghat@gmail.com 

Ta gärna kontakt med oss om det dyker upp några frågor. 

  

För ytterligare information om undersökningen ta gärna kontakt med våra lärare på 

kursen:             
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Anniqa Lagergren (handledare) email: anniqa.lagergren@hh.se 

Kalle Jonasson (handledare) email: kalle.jonasson@hh.se 
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