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Förord 
Vi vill börja med att tacka samtliga som bidragit till att vi har kunnat genomföra denna studie. Vi 

påbörjade arbetet tillsammans med att planera det område vi ville förkovra oss i. Vi kom gemensamt 

fram till vilket ämne studien skulle handla om vilket var matematik. Efter fortsatta diskussioner 

bestämde vi oss för att ta reda på pedagogers uppfattning gällande dans som ett verktyg till barns 

matematiska lärande. Vi tog fram frågeställningarna tillsammans då vi gjorde vår forskningsplan som 

sedan utvecklades till de frågor vi har med i denna studie. Vi fördelade arbetet med att kontakta 

informanterna det med att Zahara kontaktade förskollärarna och Therése tog kontakt med 

danspedagogerna. Vi hade tänkt att vi båda skulle delta under varje intervju men det blev så att en av 

intervjuerna kunde vi genomföra tillsammans och resterande delade vi upp. Vi bestämde oss för att den 

som inte var med på intervjun transkriberade intervjun för att på så sätt ta del av den genomförda 

intervjun. Analys och resultatdelen genomfördes av oss båda där vi gemensamt kategoriserade det vi 

vill lyfta i vår studie. Vi har sedan sammanställt på var sitt håll där vi även korrekturläst varandras del 

och ändrat vid behov. Vi har mötts regelbundet och ofta samtalat i telefon där vi kontinuerligt stämt av 

med varandra för att vi båda ska vara ordentligt insatta i arbetet. 
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Abstrakt 
Dans är ett av de estetiska ämnena som praktiseras i förskolans verksamhet. Vad vi uppmärksammat 

är att dans som ett verktyg för lärandet inte är lika självklart som andra estetiska ämnen. Dahlbeck och 

Persson (2010) lyfter att pedagoger från Reggio Emilia menar att det är först och främst det barnet 

utforskar och skapar och då med fokus på bildskapandet som är en estetisk uttrycksform.  Med dans 

menar vi en kombination av musik och rörelse. Syftet med studien är att undersöka pedagogers 

uppfattningar gällande hur dans praktiseras i verksamheten och hur den påverkar barns förståelse för 

matematik. Vi har undersökt pedagogers uppfattningar gällande estetiska uttrycksformer som en 

lärande form. Det med fokus på dans som ett verktyg för barns matematiklärande. I den teoretiska delen 

av uppsatsen har vi använt tidigare forskningsmaterial kring dansen och matematik som ett 

transdisciplinärt lärande.  

 

Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv av lärandet där barns lärande sker i ett samspel mellan 

individer, miljö samt material. För att kunna få en djupare förståelse har vi intervjuat tre danspedagoger 

och fyra förskollärare om deras uppfattning kring dansen som ett verktyg för barns lärande av 

matematik. Med detta arbete kom vi fram till att estetiska läroprocesser är en viktig del av förskolans 

verksamhet där dansen behöver synliggöras för alla som är verksamma i den. Studien kan inte 

generaliseras eftersom vi har utgått ifrån sju pedagogers uppfattning och erfarenheter av dans men det 

kan ge oss en uppfattning om fenomenet. I resultatdelen framkommer att pedagogerna anser att barnen 

tar in kunskap med hela sin kropp. Det är ett sätt för barnet att förstå sin värld, att gestalta sin kunskap 

och att kunna kommunicera med kroppen. Pedagogerna har även belyst vikten av att det ska vara 

lustfyllt att lära sig.  

 

Nyckelord: dans, estetiska lärprocesser, matematik, sociokulturellt perspektiv, transdisciplinärt lärande. 
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Inledning 
Både matematik och estetik är grundläggande för människan. Matematiken finns i allt i vår omgivning. 

En kompositör behöver matematik för att kunna skapa ett musikstycke som exempelvis Mozart då han 

komponerade Trollflöjten. Likaså med skapande kan barnet både individuellt och i ett socialt samspel 

med andra öva sin förmåga till skapandet eller problemlösning vilket även Riddersporre och Persson 

(2010) lyfter att matematik och estetik är nära sammankopplade. Söderman (2012) lyfter den mängd 

amerikansk forskning som påvisar hur till exempel musik gynnar barnets utveckling i matematiska 

egenskaper. De belyser bland annat den amerikanska forskaren Howard Gardner som menar att vi 

människor har olika typer av intelligenser vilket en av de är just den musikaliska intelligensen. De 

nämner även vikten av den forskning då verksamheter ofta inte prioriterar estetiska uttrycksformer i 

sin undervisning vilket gör det än mer viktigt att argumentera för det.  

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) menar att 

småbarnspedagogik hade utgångspunkten att små barn lär sig med sin kropp och estetik används i de 

första barnträdgårdarna. Vidare menar författarna att i förskolan och i skolans tidigaste år talar man om 

att objektet som skapas är estetik och inte konst eller konstutövande, och i artikeln diskuterades vilka 

diskurser som träder fram i lärares sätt att tala om estetik (specifikt om musik, dans och poesi) och barns 

lärande i ämnet. I förskolans läroplan (skolverket, 2016) står det att skapa och kommunicera med hjälp 

av uttrycksformer som utvecklar barns kunskap, i 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. 

Matematik är något som människor behöver och i samhällsdebatten talar man om vikten av ämnet samt 

hur barn lär sig och utvecklar sina matematiska kunskaper. Även studier görs för att jämföra barns 

kunskaper och förmågor i olika länder. Det negativa resultatet som PISA undersökningen visade 

gällande kunskapen i matematik de senaste åren i Sverige har visat ett bättre resultat i jämförelse med 

år 2015 (Skolverket, 2018). Även då senaste mätningar visade på ett bättre resultat är det viktigt att 

forska vidare i ämnet. Med denna studie vill vi lyfta att dans kan vara ett alternativ till att främja barns 

lärande av matematik.  

Under matematikkursen fick vi frågan om vilka erfarenheter och upplevelser vi hade under skoltiden 

vilket visade att många av studenterna hade negativa upplevelser och uttryckte matematik som ett svårt 

ämne. Under utbildningen har vi både i litteraturen och i de olika workshoparna tagit del av estetiska 

uttrycksformer som synliggör matematik på ett lustfyllt sätt. Björklund (2013) menar att lärandet 

formuleras och realiseras i samspel med andra och man kan på så sätt tolka matematiken som ett 

redskap. Matematiken som ett kulturellt redskap där barn behöver appropriera som en del av det 

samhälle barn lever i för att kunna utvecklas.  

I förskolans läroplan står det att, i förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2016) 

och att barn redan i förskoleåldern behöver lära sig matematiken som finns runt omkring dem på ett 

lustfyllt sätt. Det finns lärandemål som förskolan ska sträva efter för att kunna ge barn möjlighet att lära 

sig matematik både i de planerade aktiviteterna, i rutinsituationer samt i barns lek. Det är 

förskollärarens ansvar som ska se till att barn får möjlighet och förutsättningar för utveckling, lärande 

samt stimulera och utmana barn i sin matematiska utveckling. För att långsiktigt främja barnets 
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utveckling och lärande ska förskolan samverka med skolan (Skolverket, 2016). Det innebär vikten av 

förståelse för det som även står i läroplanen för grundskolan vilket är: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 

pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 

till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. 

(Skolverket 2011 reviderad 2011, s.11) 

Vårt intresse för ämnet estetik utöver matematiken väcktes under utbildningens gång, särskilt inom 

kurserna om musik och lek. Skolverket (2015) lyfter att kunskaper hos barnen blir både dels djupare 

samt att det underlättar för barnet att memorera den lärda kunskapen då den pedagogiska 

verksamheten aktivt arbetar med estetiska uttrycksformer. De belyser även vikten av varierat utbud av 

den pedagogiska lärmiljön. Vi utökade vår förståelse kring ämnet estetik, där allt lärande kan integreras 

med estetiken för att kunna ge barn förutsättningar och möjligheter till att barn ska kunna lära sig på 

olika sätt. Ett sätt kan vara att uppleva med sin kropp och sina sinnen, genom att se, höra och erfara 

som ger mer betydelse och mening i det lärandet som sker. Palmer (2011) menar att det är genom 

kroppen som man lär sig om sin värld, vilket leder till att man erfar de upplevelserna som blir ett 

lärande som ger erfarenhet. Dansen som är estetiskt uttryckssätt samt som utförs fysiskt med kroppen 

kan man på så sätt se som både ett redskap för att förstå sin värld men även ett sätt att utforska den 

med. I denna studie vill vi undersöka hur förskollärare arbetar med dans som ett uttryckssätt och 

redskap för att kunna utveckla barns matematiska kunskap. Vi förstår dansen som ett 

experimenterande arbetssätt där syftet är att kunna utveckla matematik genom att integrera dansen 

som en undersökande läroprocess. 

Säljö (2015) tar upp vikten av det sociokulturella perspektivet som har influerat utbildningssystemet 

och nämner anledningen till varför detta perspektiv har fått växande intressen. Globaliseringen som lett 

till att undervisning anpassas till att möta barn med olika bakgrund när det kommer till aspekter som 

språk, religion och etniska tillhörigheter. En viktig aspekt i perspektivet som vi tar till vår studie är det 

situerade samspelet mellan lärare och elev, som en plattform där pedagogen tar till vara på barns 

perspektiv till sin utgångspunkt för lärandet. 

I den här studien utgår vi ifrån det sociokulturella perspektivet där uppdraget är givet av samhället och 

kulturen. Säljö (2015) påpekar att det sociokulturella perspektivet som ett undervisningsnära perspektiv 

som utgår ifrån hur barn förstår och tar till sig erfarenheter och hur barn använder sig de erfarenheterna 

som de förmår i nya sammanhang. Barn lär sig i den interaktion som uppstår och barnuppfostran är 

bunden av flera aktörer vilket förskolan är en av de aktörerna där barn tillbringar en stor del av sin 

vakna tid. Klerfelt och Qvarsell (2012) menar att utifrån det sociokulturella perspektivet är barnet en 

aktiv deltagare som manifesterar sig som en kulturell och social agent i produktionen av sitt liv. Med 

detta beskriver författarna att det används olika metaforer för att konkretisera uttrycksformerna. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi redogöra den tidigare forskning som har gjorts och den litteratur vi har 

använt till vår studie. Vi behandlar dessa fyra rubriker. Vi har valt att lyfta det sociokulturella 

perspektivet för lärandet just för att lärandet sker i samspel med den omgivning vi befinner oss i. Vi 

anser därför att det finns ett samband mellan barns lärande av matematik genom dans där barn lär i 

samspel med andra. Det är något vi även lyfter i resultatdelen av den insamlade empirin till vår studie. 

• Estetiska lärprocesser med fokus på dans 
• Små barns matematik 
• Pedagogers roll 
• Sociokulturella perspektivet på lärandet.  

Estetiska lärprocesser med fokus på dans 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson och Pramling och Wallerstedt (2015) beskriver 

estetiken som ett uttryckssätt som ska komma ut, att inre tankar och känslor som mer eller mindre är 

osynliga behöver komma till uttryck på olika sätt. Bale (2010) menar att det finns mångfald i betydelsen 

av estetik men den som används i nuvarande begrepp var Baumgartners. Ordet kommer från grekiska 

som betyder förnimmelse eller förnimmande. “Estetik som kunskapsform började användas vid mitten 

av 1700-talet och tysken Johan Gottlieb Baumgartners var den första som kom att använda begreppet 

estetik i dess moderna betydelse” (Burman, 2014, s.17). Det var då ämnet blev uppmärksammat och 

började användas och föreställningar som Baumgartners har levt vidare och det började utvecklas i 

början av 1800 talet, vilket senare vidareutvecklades i utformning som finns i Reggio Emilias-pedagogik 

som förklarar dess form som en uttrycksform (Burman, 2014).  

 
 I sin förklaring beskriver Bale (2010) estetiken som en inre förmåga vilket består av en mångfald av 

sinnesintryck som kan uttryckas på många olika sätt. Riddersporre och Persson (2010) förklarar att ordet 

estetik kan ha olika betydelse men i förskolans sammanhang vill författarna diskutera estetik som en 

specifik kunskapsform. I alla tider och samhällen har estetik använts för att kunna kommunicera med 

andra vilket gav estetiken ett sätt att förmedla kultur och kunskaper från en generation till annan. 

 
Klerfelt och Qvarsell (2012) diskuterar i sin bok den synen som finns i lärarutbildningar kring estetiska 

lärprocesser i pedagogiska sammanhang. Klerfelt och Qvarsell menar även att det Riddersporre och 

Persson (2010) påpekar är en given utgångspunkt i förskolans värld vilket är att barn ska få uppleva 

med alla sina sinnen för att gestalta sina kunskaper.  

 
I boken diskuterar (Riddersporre och Persson, 2010) vad estetik innebär som kunskapsform och menar 

att det är ett sätt att lära sig om sin värld genom alla sina sinnen. Det är genom de intryck man får som 

man skaffar kunskap om sin omgivning och att både människor och platser men även tingen kan 

omvandlas till uttryck. De erfarenheter och upplevelser som gestaltas kommer till uttryck på olika sätt 

genom till exempel dans, musik, text, bild med mera. Det är ett sätt som vi uppfattar vår omgivning på 

och därmed uttrycker vi vår upplevelse och erfarenheter, ett sätt att förstå vår värld och hur vi skapar 

en ny kunskap om vår värld Riddersporre och Persson (2010). 

 
Lindgren (2006) lyfter i sin avhandling att det finns olika uppfattningar kring vad som menas med 

estetik. Likaså hur olika uttrycken kan se ut beroende på om det handlar om förskolans, skolans eller 

gymnasieskolans verksamhet. Lindgren lyfter att från 1970 har innebörden av estetik i Sverige kopplats 

till processer som knyts till det konstnärliga, inte enbart bildskapande utan även musik. Hon skriver 

vidare att i förskolans läroplan 1994 ses de estetiska uttrycksformerna än mer betydelsefulla och då som 



8 
 

exempel att dramatisera, rytmiken, musicerandet och dansen. Klerfelt och Qvarsell (2012, s. 10) förklarar 

estetik som “ett arbetssätt som bygger på upplevelser och känslor med kommunikation och glädje som 

mål” . 

 
Lindqvist (2010) lyfter dansen som ett uttryck med hjälp av kroppen där barn och ungdomar 

kommunicerar och uttrycker sig. Vidare menar Lindqvist att dansen erbjuder variationer av rörelser 

som hjälper barnen att kunna gestalta olika kunskaper. Det som Lindqvist argumenterar i sin 

avhandling är dansen som även möjliggör att barn uttrycker sig i en kulturell gemenskap som 

underlättar för att inkludera alla barn oavsett behov och kulturella bakgrund. I detta menar författaren 

att dansen blir ett verktyg som förstärker samhörighet i barngruppen. 

 
Moerman (2016) menar att kunskap kan förkroppsliga när man använder dans som ett redskap vilket 

även ger glädje samt främjar samspelet mellan lärande objektet och subjektet. I detta förklarar Moerman 

dansandets grundidéer som utgår ifrån tre steg som ingår i varandra: att dansa, lärandet av dansen 

samt lärandet av ett annat ämne genom dansen. Vidare beskriver Moerman dansen som ett uttryck där 

barn kan uttrycka sig sin personlighet, relation till andra samt sin identitet för sig själv och för andra. 

Dans som en aktivitet sker i grupp och detta kan bidra till att barn samspelar och kommunicerar med 

andra barn och pedagoger. 

 
Klerfelt och Qvarsell (2012) påpekar att estetiska ämnena har en positiv påverkan på barns lärande och 

detta kom de fram efter att man har gjort en studie i 170 länder hur och om de arbetar med de estetiska 

ämnena. Resultatet av studien visade sig även att det skiljde sig stort beroende på hur mycket de satsar 

på de estetiska ämnena. De som har satsats mer på de estetiska ämnena visade sig bättre skolresultat. 

Vidare menar författarna att estetiska lärprocesser är en vetenskaplig form av kreativitet vilket de anser 

utmaningen ligger i det brytpunkten mellan konst och pedagogik i nuvarande skolform.  I detta menar 

Klerfelt och Qvarsell att estetiska lärprocesser är när teori och praktik samt konst och pedagogik växlas.  

 

Små barns matematik 
Björklund och Franzén (2015) beskriver att de studier som gjorts om små barns matematik har fokuserat 

på hur barn förstår och utvecklar kunskaper om de matematiska begreppen samt om det kognitiva 

lärandet. Palmer (2011) menar att när vi resonerar kring matematik associerar vi endast till tänkandet 

och därmed huvudet, vilket utesluter att vi lär oss matematik med rörelse och kroppen. Björklund och 

Franzen (2015) skriver i sin studie att det saknas tidigare studier som uppmärksammar kroppens 

betydelse i lärandet och menar att små barns matematik är ett ömsesidig beroende mellan barnet, miljön 

och materialet de möter.  

 

Palmer (2011) ställer en fråga i boken om barn lär sig matematik med kroppen som de inte förstod med 

intellektet? Palmer menar att i en inspirerande Reggio Emilia-pedagogik beskrivs hur praktik och teorin 

sammanflätas i varandra. Matematik lär sig barn med både tänkandet och genom kroppen där man 

använder till exempel dans, musik och rörelse som stimulerar för aktivt tänkande. För att kunna vidga 

barns matematiska lärande krävs en aktiv och närvarande lärare som dokumenterar barns 

lärandeprocesser, och kan begripliggöra lärandet för barnen och hjälpa dem att utveckla ett språk med 

vilket de själva kan förstå sitt lärande (Palmer, 2011). 

 

Palmer (2011) förklarar hur tänkandet och görandet integreras och därmed överskrids dikotomierna 

insidan-utsidan, tanke, kropp och även här och där. Vidare menar Palmer att det förs samman med 

begreppet bodymind där människan och dess omgivning ingår. Begreppet bodymind kan ses som ett 

”tankeverktyg som hjälper oss att planera ett lärande som   lärandesituationer i matematik” (Palmer, 
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s.46). Palmer lyfter detta som hur pedagoger skapar förutsättningar för att erbjuda barn olika 

möjligheter att utforska matematik med tanke, kropp och den fysiska miljön. Palmer menar att det blir 

ett nytt sätt att se på lärandet.  

 

Det viktigaste redskapet som används i pedagogiska verksamhet är språket, vilket används för att 

beskriva, förklara och berätta om vad vi är med om och hur vi upplever med alla våra sinnen. Bodymind 

hjälper oss att använda språket för att kunna illustrera de aktiviteter vi har varit med om. Detta 

underlättar att kombinera de matematiska begreppen med andra discipliner och arrangera olika 

aktiviteter och sammanfogas på så sätt (Palmer,2011). Ett exempel som Palmer tog i sin bok är att 

”dansa-matematisera” vilket ger pedagoger ett annat perspektiv där man kan tänka om och tänka nytt 

i pedagogiska verksamheter om dess uppdelningar (Palmer, 2011). 

 

Björklund och Franzén (2015) menar att den stora utmaningen som pedagoger ställs inför är synen på 

de yngsta barnens kompetenser om matematik och hur man utmanar och utvecklar barnen med deras 

kompetenser. Vidare påpekar Björklunds och Franzén vilka förväntningar vi har på barnen har stor 

påverkan på barns lärande och menar att om vi har höga förväntningar på barnen och deras 

kompetenser underlättar det för att utmana barnen till nya kunskaper som även stärker deras 

självkänslor. 

 

Björklund och Franzén (2015) beskriver de studier som gjorts om små barns matematik som har 

fokuserat på hur barn förstår och utvecklar kunskaper om de matematiska begreppen och handlar om 

det kognitiva lärandet. Men Björklund och Franzén (2015) menar att i senare studier har det börjat 

uppmärksammas om kroppens betydelser i lärandet. Ett exempel som togs i boken är rumsuppfattning 

som ett grundläggande matematiskt tänkande som kräver hur barn utforskar sin värld med sin kropp, 

där de avgör avstånd och prövar med sin kropp exempelvis vid mätning av hur stor en yta är. 

 

Säljö (2015) förklarar skillnaden mellan lärande i det vardagliga och lärandet genom studier. Genom att 

organisera och ha ett tydligt syfte kan barn få lärandet genom studier medan i det vardagliga sker 

lärandet i de sociala situationer som lärandet sker. En viktig aspekt som författaren tog upp är 

deltagandet av i det sociala praktiker som människor utvecklar lärandet. 

Transdisciplinärt lärande 
Palmer (2011) beskriver transdisciplinärt lärande som att man rörs mellan olika discipliner, vilket menas 

att man ska tänka på nytt för att främja lärandet. Detta menar Palmer att det inte handlar om att 

samarbeta sida vid sida med olika ämnena utan praktisera i ett nytt arbetssätt, ett disciplinärt synsätt. 

Palmer (2011) menar att genom att vi blandar ämnen som exempelvis dans och matematik så sker ett 

transdisciplinärt lärande med det. Det utmärker sig med att vi vågar blanda olika ämnen och på så sätt 

utvecklar vi vårt sätt att tänka vidare i nya spår.  Det kan även beskrivas som att våga blanda och låna 

redskapen från varandra och arbeta och använda varandras diskurser. Detta beskriver Palmer (2011, 

s.47) som att ”i ett transdisciplinärt lärande, där man går bortom uppdelandets logik, går det att 

sammanföra olika discipliner och skapa nya ämnen”. Med detta betonar Palmer att det inte handlar om 

att samarbeta och arbeta med de olika ämnena samtidigt utan att tänka nytt och i nya arbetssätt som 

går in i varandra. I boken ger Palmer (2011) ett exempel där hon tar upp matematik som en disciplin 

och dansen som ett annat men när man arbetar utifrån transdisciplinärt lärande blir det att sammanföra 

och tänka på nya banor som främjar lärandet. 
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Palmer (2011) menar att barn lär sig matematik, rörelse eller dans med kroppen där kroppen och tanken 

samverkar. I detta förklarar Palmer att barn lär sig och minns till exempel de ljus, ljud, eller färger som 

barn observerar med sina sinnen i sin närmiljö vilket krävs att omgivningen använder de matematiska 

begreppen till exempel som omkrets, tid, längd också vidare så att barn implementerar de begreppen. I 

detta lyfter Riddersporre och Persson (2010) vikten om att barn får möjligheter och förutsättningar att 

kunna få erfara och förstå de begreppen barn behöver, att kunna urskilja de olika egenskaperna. 

 

Pedagogers roll 
Palmer (2011) menar att pedagoger är medskapare av barns matematiska identitet. Palmer lyfter att 

barn lär sig matematik, rörelse, dans med kroppen, där kroppen och tanken samverkar. I detta förklarar 

Palmer att barn undersöker och lär sig med sin kropp. Vidare menar Palmer att det är pedagogens 

uppgift att se till att barn får möta och höra de matematiska begreppen i de meningsfulla sammanhang 

barnen befinner sig i och synliggöra det. I detta kan man förstå att i förskolans värld är det pedagogens 

uppgift att sätta ord och benämna de matematiska begreppen som barn möter i de meningsfulla 

sammanhangen. Salomonsen (2019) diskuterar i sin artikel vilket arbetssätt som lämpar sig att använda 

för uppdatering av kunskap, nämligen lärandebegreppet vilket syftar till att pedagoger är en hjälpande 

hand i barns lärande.  I detta menar Salomonsen att begreppet systematiskt lärande är ett sätt att hjälpa 

barn att lära sig. Med detta kan vi förstå vikten av pedagogers roll i det pedagogiska arbetet. 

 

I den pedagogiska praktiken lyfter Palmer (2011) ett viktigt redskap i arbetet som synliggör barns 

lärandet nämligen pedagogisk dokumentation. Pedagogiska dokumentation beskriver Palmer som ett 

arbetssätt som synliggör barns lärande och pedagogens agerande. Detta underlättar att kunna titta på 

sina handlingar och metoder där pedagoger stannar upp och reflekterar kring sitt eget arbetssätt samt 

barns utveckling (Palmer, 2011). En viktig aspekt som blivande förskollärare ska ha som utgångspunkt 

för sitt arbete är att vara en närvarande pedagog som bekräftar det barnen gör och säger samt vara 

lyhörd för barns tankar och kunna samtala kring de (Mårdsjö Olsson, 2010). 

 

Mårdsjö Olsson (2010) påpekar att det är oftast är de planerade aktiviteterna som förskollärarna lägger 

mycket fokus på när det gäller lärandet objektet och menar att pedagogerna ska lära sig att kunna 

använda de möjligheter som förskolans vardag erbjuder och göra ett lärande innehåll för barnen. Vidare 

menar Mårdsjö Olsson det inte är mängden aktiviteter som avgör vad barn lär sig utan att ta vara på de 

tillfällen förskolans vardag erbjuder och kunna skapa möjligheter. Det handlar om hur man förhåller 

sig till lärandeobjektet och till barnen som avgör barns lärande aktiviteter. Björklund (2013) lyfter i sin 

artikel vikten om pedagogers förhållningssätt som ledstjärnan i en pedagogisk verksamhet som ger 

utforskandet ett värde. Björklund menar att barnperspektiv bör vara en utgångspunkt i allt barn ges 

utrymme för.  

 

Klerfelt och Qvarsell (2012) förklarar olika former av kunskap kring estetiska lärprocesser där de menar 

att det handlar om konst och pedagogik. Att lärandet kan ses som skapande och/eller reproducerande 

samt i dialog och samspel med andra och så vidare. I detta ingår synen på barn och barndom i ett 

mediterande samspel med omgivningen och estetik som ett bevarande och kulturellt arv. Vidare menar 

Klerfelt och Qvarsell att estetik utifrån en specialpedagogisk synvinkel handlar om att kunna erbjuda 

barnen en likvärdig utbildning och delaktighet. Björklund (2012) lyfter frågan om undervisning och 
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menar att fokus bör ligga på individens perspektiv och erfarenheter i den kontext lärandet sker. I detta 

menar Björklund i barns lärande ska läraren utgå ifrån barns intresse och idéer.  

 

En viktig aspekt som vi finner när det gäller estetiska läroprocesser är pedagogernas medvetna val och 

hur de iscensätter den i praktiken. För att kunna förstå barns villkor behöver pedagoger ta på sig de 

teoretiska glasögon som främjar barns meningserbjudanden, handlingsutrymme samt det som är 

mellanrum menar Klerfelt och Qvarsell (2012). Med mellanrum menas den själva processen som sker i 

lärandet mellan det som erbjuds i verksamheten samt det som barnen gör i verksamheten. Vidare 

påpekar författarna på att när det gäller estetiska lärprocesser finns en syn i lärares utbildning som 

innebär att i pedagogiska sammanhanget finner man en slags vetenskaplig form av aktivitet. 

 

Sociokulturella perspektiv på lärandet 
I det sociokulturella perspektivet på lärande kan man analysera språk och handlingar i relationen till 

omgivningen som Vygotskij (1995) menar att tänkandet eller kunskaper kan förstås i det sammanhang 

de befinner sig i, där tid, plats och människor påverkar varandra. Säljö (2015) lyfter ett viktigt och 

centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, nämligen mediering som förklarar samverkan 

mellan människor, handlingar och kulturella produkter. Jakobsson (2012) menar att människor som 

lärande varelser integreras med de kulturella produkter och dess påverkan vilket vi tolkar  att lärandet 

kan uppfattas som en utvidgning av förmågan att utvecklas på ett avancerat sätt, där de kulturella 

produkterna erfars. 

 

Ett exempel som Jakobsson (2012) tog i sin artikel är matematik utifrån det sociokulturella perspektiv, 

kan ses som de praktiska och vetenskapliga kunskaper och färdigheter som människor kollektivt har 

utvecklat genom historien. Språket och tänkandet är sammankopplade och språket utvecklas genom 

aktivt deltagande i sociala sammanhang. Säljö (2015) menar att mediering kan användas som ett 

kulturellt redskap som medierar det vi gör. Det som exempel med matematik då människan har skapat 

ett verktyg för att kunna mäta ett exakt avstånd vilket vi inte kan göra med endast kroppen. Säljö menar 

även att då vi behärskar det användandet av redskapet klarar vi av att utföra saker som vi annars inte 

skulle kunna klara med enbart vår kropp. 

 

I sin avhandling lyfter Moerman (2016) att lärandet sker mellan interaktionerna mellan individen, 

läraren och objektet. Vygotskij (1995) belyser vikten av att erbjuda barn många erfarenheter. Det för att 

ju mer barnet har erfarit desto mer ökar förutsättningarna för barnet att förstå den värld hen lever i och 

har med det även lättare att lära sig desto mer. I det sociokulturella perspektivet på lärandet beskrivs 

språket och tänkandet som sammankopplade, och som något som utformar lärandet.  

 

Språket utvecklas genom aktivt deltagande i sociala sammanhang (Säljö, 2015). Detta kan kopplas till 

att de matematiska begreppen utvecklas i de sociala sammanhangen. Øksnes (2011) beskriver barnet 

som en social aktör som handlar och skapar sitt eget liv på samma sätt som en vuxen. Detta kan förstås 

att barn tillägnar sig både det intellektuella och sina sociala färdigheter i de sociala sammanhang där 

barn även skapar sin identitet. För att kunna lära sig och skapa en matematisk identitet krävs både 

miljön, tingen och läromedlen som samarbetar med barnet, där språkliga diskurser blir de processer 

som lärandet ingår i. I detta kan man koppla lärandet som barn erbjuds av sin omgivning och Jakobsson 

(2012) menar att det finns ingen uppdelning kring material, miljö och individ. Björklund och Franzén 

(2015) menar när det gäller små barns matematik innebär det ett ömsesidig beroende mellan barnet, 
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miljön och materialet. Vygotskij (1995) påpekar vikten av den omgivande miljön som har en stor 

påverkan på skapandet och menar att varje uppfinnare alltid är ett barn av sin tid och miljö. I detta 

förklarar även Björklund (2012) att kunskap är historisk, kulturellt och socialt bunden och är alltid 

beroende av vems perspektiv och tolkning vi utgår ifrån  

 

I en studie som Anthony och Walshaw (2009) gjorde lyftes vikten av människor, relationer och 

lärandemiljöer och dess samverkan som främjar, utvecklar samt ökar barns matematiska identitet. De 

menar att det finns en tydlig koppling mellan lärares kunskap om matematik som förknippad med 

barns tillgång till matematiska erfarenheter. I artikeln påpekar författarna att det behövs samarbete 

mellan förskolan och lärande samhällen för att utveckla barns matematiklärande. 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers uppfattningar till att använda estetiska 

uttrycksformer med fokus på dans som ett verktyg för barns matematiklärande.  

Vi väljer att utgå från de här frågeställningarna: 

 

• Hur använder pedagoger dansen som ett verktyg för barns matematiklärande? 

• Hur praktiseras dansen i den dagliga verksamheten i samband med barns matematiklärande? 
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Metod  
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod som valts och de olika ställningstaganden som vi 

har gjort för att utföra denna studie. Det insamlade empiriska materialet, metodval och den valda teorin 

utgör utgångspunkterna för det som kommer att analyseras och därmed redovisas i studiens resultat. 

Syftet med denna studie är att ta reda på pedagogers uppfattningar om dansen som en uttrycksform för 

att främja barns matematiska kunskaper i förskolan. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

Kvalitativ metod 
Vi har valt en kvalitativ undersökning om pedagogers uppfattning om estetiska uttrycksformer som en 

lärandeform för matematiskt lärande hos förskolebarn. Syftet med studien är att öka kunskaper i ämnet 

matematik och hur pedagoger kan använda ett transdisciplinärt lärande med de estetiska ämnena. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. och Wengström, Y. (2013) menar att använda en kvalitativ ansats 

möjliggör att kunna förstå, beskriva, förklara och tolka och Eliasson (2018) förklarar att den kvalitativa 

metoden ger oss en möjlighet att kunna undersöka företeelser där vi får en fördjupad förståelse av det 

fenomen som vi undersöker.  

 

Val av metod 
Vi utför en kvalitativ studie där vi valde att utföra en semistrukturerad intervju. Anledning till det val 

är att kunna utgå från informantens utsagor. Detta för att kunna få ta del av pedagogers erfarenheter 

och uppfattning ur deras egna erfarenheter och perspektiv. Den definition som Hartman (2004) ger 

gällande den kvalitativa undersökningen är ett försök att kunna nå förståelse om en livsvärld av en 

individ eller en grupp. Vi har två huvudfrågor med följdfrågor som vi använder och även anpassar till 

den situationen där vi ställde följdfrågor. Enligt Eliasson (2018) en semistrukturerad intervju ger en 

djupare bild av ämnet. Vidare beskriver Eliasson fördelen med en kvalitativ metod är att den är flexibel 

och går att anpassa efter den rådande situationen och hur undersökningen utvecklas. 

 

Hartman (2004) beskriver den kvalitativa undersökningen som en beteckning av olika slags 

undersökningar som har olika karaktärer. Det skiljer sig åt beroende på vilka fenomen eller problem 

som undersöks samt hur man samlar data och hur man analyser datan. Vi har valt att använda 

semistrukturerad intervju för vår studie där vi anser att det kommer ge oss pedagogers uppfattningar 

vilka vi söker svar för. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att med kvalitativa intervjuer blir 

interaktionen mellan respondenter och forskaren/ studenter något som skapar mening vilket Backman 

(2016) menar att det bildas en subjekt-subjektrelation genom att vara en del i metoden där studenten 

blir nära det studerade objektet. För ett meningsskapande är syftet med intervjun att göra tolkningar av 

det som uttalas. 

 

Genomförande 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och tre danspedagoger där vi har 

gjort ett strategiskt urval av informanterna. Eftersom vi är ute efter ett specifikt fenomen valde vi både 

förskollärare samt danspedagoger med erfarenhet av barn med yngre åldrar. Det för att ta del av de 

båda yrkesrollerna med deras erfarenheter av att arbeta med estetiska uttrycksformer, som integreras 

med matematik för att främja matematiska kunskaper.  
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Vi inledde intervjun genom att presentera syftet och frågade om de är villiga att gå med på att bli 

inspelade. Vi förklarade muntligt att det endast kommer att användas för studiens ändamål och att vi 

kommer att följa forskningsetiska principer, vilket även står i missivet vi tidigare skickat, se (bilaga, 1). 

Likaså delgav vi informanterna att efter detta examensarbete är klart kommer det som är inspelat att 

raderas. Intervjuerna utfördes under ca fyra veckors tid vilket anledning till det var att det var svårt att 

hitta lämpliga informanter. Intervjun tog ca 15–50 minuter, det beroende på hur informanten uttryckte 

sin uppfattning under intervjuerna. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att när man är två som 

genomför intervju är det bra att en antecknar med papper och penna medan den andra ställer frågorna, 

vilket underlättar att följa upp vissa spår i intervjun. Vidare menar författarna att det hjälper även att 

kunna anteckna det man inte kan få inspelat som till exempel miljöbeskrivningen, ansiktsuttryck osv. 

 

I vår planering bestämde vi oss först att vara två under intervjutillfällena, vilket inte gick att genomföra 

under samtliga intervjuer då det uppstod personliga förhinder som ledde till att inte båda kunde vara 

närvarande på alla intervjuer. Vi genomförde en av intervjuerna tillsammans och resterande intervjuer 

har en av oss utfört. Vi fördelade arbetet där en av oss intervjuade förskollärarna medan den andra 

intervjuade danspedagogerna. Intervjuerna genomfördes på olika ställen som på en avdelning där det 

rörde sig andra pedagoger samt informantens dotter, i ett avskilt rum där endast informant och 

intervjuare vistades och på ett café där det var mycket folk. Vi upplevde det positivt då det var ostörd 

när vi genomförde intervjun i det avskilda rummet. Det då det inte var störande moment som tog 

uppmärksamhet från intervjun. Vi har omformulerad vissa av frågorna för att det skulle passa den 

informant vi genomförde intervjun med. Det vill säga om det var en förskollärare verksam i en 

förskolemiljö eller om det var en danspedagog verksam i en alternativ miljö. Ahrne och Svensson (2015) 

lyfter det som en fördel i den kvalitativa intervjun som det går att anpassa frågorna och den ordning 

man ställer dem efter de omständigheterna. 

 

Urval 
Vi har undersökt och sökt på nätet genom olika sökmotorer, vilka förskolor som arbetar med dans, där 

vi har ringt runt för att få träffa dem samt kunna ta del av deras uppfattningar. Vi ringde de utvalda 

förskolorna och berättade om vår studie och syftet med den. Några av de vi kom i kontakt med gav 

direkta svar med tid och plats för intervju. De andra tackade ja till att vara med studien men behövde 

återkomma vid ett senare tillfälle om passande tid för dem. Vi mailade till samtliga förskolor med 

information om vilka vi som utför denna studie är samt missiv som innehöll mer förklarat om vad 

studien ska handla om och även där syftet med den. Vi har även försökt skicka förfrågan via mail till 

de som forskar i ämnet i hopp om att intervjua dem men inte fått något svar tillbaka. Anledning till att 

vi valde att intervjua tre danspedagoger är att de besitter mycket kunskap i ämnet dans där vi anser att 

de kan bidra med fördjupad förståelse kring dansen.  

 

Databearbetning 
Ahrne och Svensson (2015) beskriver tre grundläggande arbetssätt att analysera det samlade materialet 

på för att skapa en samhällsvetenskaplig analys, vilket är att sortera, reducera och argumentera. Genom 

att sortera empirin kan studenten göra grundarbetet, för att kunna analysera det senare. I detta stadie 

kallar Ahrne och Svensson (2015) att sortera empiri som kaos problemet, vilket handlar om problem 

med oordning och överskådlighet. Det andra problemet är representationsproblemet som innebär att 

det visar och representerar fältet i dess helhet. Utifrån det fenomenet som undersöks analyseras det som 



16 
 

besvarar vår frågeställning. Slutprodukten blir att argumentera sin tes med hjälp av sin empiri, och 

analysera med tidigare forskning och valda teorier för att kunna få svar på sin studie och därmed göra 

nya kunskapsbidrag till professionen. Den teorin som vi utgår ifrån som beskrivs i bakgrunden är det 

sociokulturella perspektivet som vi kommer att använda i analysprocessen. Det teoretiska urvalet 

beskriver Eriksson Barajas et al. (2013) en tanke som forskaren har kring det fenomenet som studeras. 

Vi vill belysa den kopplingen mellan dansen som ett lärandeform och det sociokulturella perspektivet 

på lärandet. Dansen praktiseras kulturellt och i sociala sammanhang där  barnet kommer med en 

erfarenhet till förskolan. 

 

Vi bestämde att den andra som inte kunde vara närvarande kan transkribera och på så sätt vara delaktig 

i genomförandet av intervjun ändå. Den insamlade data transkriberades efter den genomförda intervjun 

och vi lyssnade upprepade gånger för att kunna få en fördjupad förståelse och hitta de mönster och 

teman som vi försöker svara på. Vi skrev ut de transkriberade intervjuerna och färgkodade med 

överstrykningspennor de teman som vi ansåg kan kategorisera dem. Vi tog fram fyra olika kategorier 

vilka är: estetik och estetiska lärprocesser, kompetens och förutsättningar, matematik och dans som ett 

verktyg till lärande. Vi har sedan satt upp de olika kategorierna för att kunna få en fördjupad förståelse 

för ämnet samt se likheter och det som kan skiljas åt. Kategorierna presenteras i resultatet.  

 

Tillförlitlighet 
Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2014) lyfter vikten av att vara tydlig som intervjuare gällande ämnet 

som studien ska handla om. Det för att det ska kunna skapas en röd tråd i arbetet samt att även kunna 

avgränsa informanterna i det de ska prata om. De lyfter även vikten av förtroendet mellan intervjuaren 

och informanten för att med ett bra förtroende kan informanten våga delge mer information till 

intervjuaren. De skriver vidare om miljöns påverkan där intervjun sker då det kan påverka de svar som 

ges. En till sak de belyser är vikten av hur frågorna är formulerade och fördelar med att genomföra en 

pilotstudie.  

 

Vi har formulerat frågor som vi först ville använda oss av i pilotstudien. Vår tanke var att använda oss 

av de frågorna ifall de fungerade för att genomföra intervjun i vår studie i hopp om att få svar inom det 

fenomenet vi söker. Efter vi har gjort pilotstudien har vi märkt att vi behövde ha färre huvudfrågor för 

att kunna ge informanterna möjlighet att svara mer självständigt och inte känna sig som de satt i ett 

förhör. Vi ville att de skulle uppleva att det är informanten som äger samtalet. Pilotstudien gjorde vi i 

den verksamhet pedagogen arbetar och bestämde en lämplig tid där hon kunde gå ifrån barngruppen. 

Vi satt i ett avskilt rum där vi kunde samtala ostört. 

 

Då vi genomförde vår första intervju påpekade informanten upprepade gånger att hon inte riktigt 

förstod frågorna. Vi talade då om på nytt att studien handlar om pedagogers uppfattningar kring 

estetiska lärprocesser med fokus på dans mot matematik. Vi (intervjuare) reflekterade gemensamt då 

intervjun var klar om vi kunde bli mer tydliga i vad syftet med studien var. Med fortsatta intervjuer har 

vi inlett intervjun med att tydligare och mer utvecklat berätta för informanten vad studien handlar om 

vilket vi upplever har gett en större förståelse för informanterna. I den första intervjun har vi märkt att 

miljön påverkade intervjun eftersom vi satt i en av avdelning där andra var närvarande. 

 



17 
 

Vi intervjuare har varit tydliga med att det är deras uppfattning vi vill höra och därför kommer vi inte 

att prata något. Vi har varit noga med att inte själva visa någon åsikt som kan styra informanterna i 

deras svar samt att de ska känna att de äger sin berättelse så länge de håller sig till ämnet vilket alla 

respondenter har gjort.  

 

Intervjuerna har utförts i olika miljöer. Det har varit miljöer bland annat som där vi har kunnat sitta helt 

avskilt i ett eget rum, i en förskolemiljö där andra varit närvarande i bakgrunden samt cafésmiljö. Våra 

reflektioner kring detta är att där det varit mer avskilt har informanter varit mer avslappnade och pratat 

mer än där det varit mer störande moment.  

 

Frågeställningar har bearbetats samt anpassats beroende på om vi intervjuat förskollärare i en 

förskoleverksamhet eller danspedagog som arbetar i en annan slags verksamhet. Det för att informanten 

skulle kunna berätta om sina erfarenheter från sin profession.    

  

Etiskt ställningstagande 
Vi har både muntligt och skriftligt beskrivit det ansvar vi har, där vi kommer att ta hänsyn till de fyra 

etiska principerna som säger; informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav samt 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna har fått ta del av att det är frivilligt att medverka 

i undersökningen och de har även informerats om studiens syfte. Informanterna har fått informationen 

både muntligt och skriftlig där vi uppfyllt informationskravet. Informanterna får ta del av att deras 

medverkan är konfidentialitet och hur uppgiften ska behandlas samt om de önskar kan de ta del av 

studiens resultat alternativt de skriftliga uttalandena så finns den möjligheten. Deras samtycke gavs 

muntligt där de förstod vad det innebär att delta i undersökningen. Genom att informanterna ska vara 

avidentifierade kommer uppgiften behandlas konfidentiellt.  Därmed kommer uppgiften endast 

användas för studien syfte vilket svarar mot nyttjandekravet.  

 

Metoddiskussion  
Vi planerade till en början att genomföra gruppintervjuer. Det för att ta reda på pedagogers uppfattning 

om att använda dans som ett alternativt verktyg för barn att lära sig matematik. Vi insåg att det skulle 

bli svårt att hitta informanter där hela alternativt delar av arbetslag kunde ställa upp på samma gång. 

Vi bestämde oss därför att istället utföra enskilda semistrukturerade intervjuer. Intervjuer utfördes med 

sju olika informanter varav fyra var förskollärare och tre utbildade danspedagoger. Anledningen till att 

det blev sju informanter var att det gav ett mättat resultat. Vi valde att intervjua förskollärare då de har 

den pedagogiska kompetensen samt ansvaret i förskolans verksamhet. Vi bestämde oss för att även 

intervjua danspedagoger som har specifik kompetens gällande dans mot yngre åldrar.  

 

Intervjun var semistrukturerad med två huvudfrågor. Vi hade även tagit med följdfrågor vi kunde 

använda oss av ifall informanten var kortfattad och inte utvecklade svar i ämnet. Vi anpassade frågorna 

något beroende på den profession pedagogen var verksam i så de skulle passa den vi intervjuade. Det 

då informanterna arbetade inom olika verksamheter och inte enbart i förskolan. Ett exempel på det var 

en danspedagog som arbetar på en kulturskola mot förskolan. Exempel på skillnaden mellan frågor är 

bland annat första frågan som lyder: Vad handlar estetik om för dig i förskolans verksamhet - riktad till en 

förskollärare medan danspedagog fick frågan: Berätta hur du tänker att estetiska uttrycksformer kan 
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användas för barn mot yngre åldrar. Samtliga pedagoger fick börja med att berätta om sin bakgrund, som 

utbildning och yrkeserfarenheter.  

 

Vi upprepade före intervjun startade att det är informanternas uppfattning vi vill ta del av och därför 

kommer vi intervjuare inte delta i en diskussion utan att det är informanten som äger samtalet. Det för 

att undvika att samtalet ska styras från oss intervjuare samt att tydliggöra för informanten att det är hen 

som ska prata och att det inte kommer att vara en vanlig dialog.  

 

Vår plan var att genomföra samtliga intervjuer tillsammans för att en ska kunna dokumentera medan 

den andre ansvarar för samtalet. Likaså med en förhoppning att kunna uppfatta mer då man är två. Det 

blev att vi endast genomförde den första intervjun tillsammans medan de andra intervjuerna fick vi ta 

var för sig. Det löste vi då med att den ena intervjuade medan den andra transkriberade. Det för att ta 

del av den genomförda intervjun. Att vara två i intervjutillfällen ansåg vi att det skulle hjälpa oss att 

tillsammans kunna ta del av en större helhet som sedan skulle underlätta arbetet med att få ut så mycket 

data som möjligt. Vi upplevde att intervjuerna gav mer än vad vi tänkte från början trots att vi 

genomförde de på varsina håll.Det kan bero på att vi var väl förberedda och pålästa i ämnet.  

 

Då samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade analyserades empirin som vi sedan 

kategoriserade med hjälp av överstrykningspennor för att färgkodade de olika kategorierna. Vi 

sammanställde sedan empirin där vi analyserade med tidigare forskning och det sociokulturella 

perspektivet för att ta fram vårt resultat. Vi anser att studiens resultat gav oss en en fördjupande bild 

av dansen som ett lärandeform där vilket vi även har kunnat styrka med andra studier och tidigare 

forskning. 
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Resultat 
Resultatet och vår studie redovisas i detta kapitel av det empiriska materialet av vår studie.  Resultatet 

har delats upp i fyra kategorier, där varje rubrik presenterar ett område där informanterna har gett sin 

syn och uppfattning. I kategorierna beskrivs sådant som vi fann i informanternas utsago gällande vår 

studie, vilket är de mönster som vi har sett i vår analys. Vi kommer att ge varje citat F1 till F4 eller D1 

till D3 som representerar förskollärarna (F) och danspedagogerna (D) som har deltagit i studien. Här 

nedan kommer vi beskriva de fyra olika kategorierna: 

• Estetik och estetiska läroprocesser 

• Kompetens och förutsättningar 

• Matematik 

• Barns lärande och förmågor 

Estetik och estetiska läroprocesser 
Estetiska lärprocesser lyfter alla pedagoger vi talat med som ett verktyg för lärandet. Barn lär sig med 

hela sin kropp och pedagogerna menar att det är ett sätt att utforska sin värld och att  gestalta kunskap. 

Det lyftes även att med estetiska uttryck kan vi även kunna kommunicera med. Det kan vara enligt 

respondenter till stor fördel då kanske inte det verbala språket räcker till. 

F4. Det är konsten att uttrycka sig om man säger så. 

En viktig aspekt som pedagogerna påpekade är att just dansen är ett lustfyllt sätt som underlättar 

aktiviteter samt inkluderar alla barn oavsett förmågor. Likaså att det ibland kan behövas begränsas för 

annars hinner de inte med något annat i verksamheten.  

 

F3. Det handlar om är en möjlighet att lära barn genom att beröra deras 

känslor helt enkelt eftersom det finns vetenskapligt underlag för att barn lär 

sig när deras känslor berörs och det är trevligare att lära sig när det är roligt 

än när det är tråkigt så klart. 

 

Vi upptäckte att pedagogerna hade olika uppfattningar gällande innebörden av begreppet estetik och 

vad det kan innebära i en verksamhet med barn, vilket vi tolkar som att estetiken kan praktiseras i 

verksamheten utan att pedagoger behöver vara medvetna om det då det för dem kan vara något annat. 

Det lyftes även att det är viktigt att barnen ska vara med i själva processen.  

 

D2. För mig är det viktigt att dom får va medskapande i det vi gör och 

att dom också att det e dom som driver det framåt vart vi e på väg. 

 

Det innebär att vi vuxna inte kan gå in och styra för mycket utan att vi ska kunna följa barnen och då är 

det viktigt att vi vuxna är flexibla och inte för målstyrda. Vi ska istället ha mer fokus på processen. Det 

gör att barnen kan uppleva att det är dem som driver dansen framåt. Samtliga danspedagoger lyfte 

genus som att det kan vara ett hinder för pojkar med dans då det är mer accepterat bland flickor. Vilket 

enligt dem är något som vi alla behöver arbeta med för att locka fler pojkar till dans då dansen är lika 

viktig för dem som flickor. Ett alternativ skulle enligt en informant vara att satsa på förebilder och då 

lite äldre killar som pojkarna ser upp till.  
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Kompetens och förutsättningar 
En viktig del i arbetet med estetiska läroprocesser anser de pedagoger vi har talat med är kompetenser 

och de förutsättningarna som har en viktig roll för att ett lärande sker. En av pedagogerna anser att 

estetiska läroprocesser som främjar lärandet bör ingå mer i utbildningen till att bli förskollärare.  

F3. Jättemycket och det är viktig bit och jag tror att det någonting som 

verkligen bör ingå i utbildningen av förskollärare. Man ser att det är olika 

fokus på olika universitet eller högskolor hur viktig som det verkar vara 

med de här skapande processerna och verkligen utnyttja den glädje det 

kan ge för att samtidigt smyga in och någonting annat. 

Det som lyfts gällande kompetensen är utbildning och intresset för ämnet som har avgörande roll för 

att kunna implementera det vidare i verksamheten. Det lyfts även vikten av att avsätta tid i 

verksamheten till att gemensamt kunna reflektera och planera. Det för att få en samsyn i den 

pedagogiska verksamheten. Det framkommer även vikten att ta tillvara på pedagogers kompetenser 

med att pedagogen får arbeta med det hen brinner för oavsett ämne för att bättre kunna inspirera barnen 

till att utöva aktiviteten. En till förutsättning som lyfts är miljöns betydelse och påverkan för barns 

lärande.  Pedagoger nämnde även att för att kunna följa övriga rutiner i förskolans verksamhet behöver 

man begränsa dansen. Det för att det annars är det enda barnen skulle välja. Det lyftes även att det 

underlättar då det finns ekonomiska förutsättningar till att köpa in det material som behövs.  

 

Matematik 
Matematik var ett ämne de flesta pedagoger lyfte upp som ett viktigt ämne där det i sig praktiseras i 

förskolans vardag. Det är något de är medvetna om hur och när de lyfter upp matematiken för barnen, 

de anser att matematik alltid finns i allt vi gör och runt omkring oss. 

F1. Matematik kommer ju liksom inom allt, matematiken genomsyrar hela 

verksamheten.  

Det gäller att medvetandegöra för barnen på ett lustfyllt sätt när tillfället erbjuds, genom att ha ett syfte 

anser pedagogerna. Det är då det sker ett lärande i rätt tid. En informant jämförde matematiken som då 

vi vistas i naturen och att vi då väljer ut något av det vi ser och med fokus på det och synliggör det 

lärandet för barnet.  

F2. Jag tycker ju att matematik, allting man gör handlar ju lite om 

matematik även i skapande. Vi försöker också benämna att det här är 

matematik så att dom vet att det här e faktiskt matematik som vi håller 

på med  

En informant lyfter vikten av en fungerande föräldrasamverkan. Det både i att synliggöra matematiken 

i förskolans verksamhet och det som sker i hemmet. Det då lärande sker för barnet inte enbart i förskolan 

utan även i hemmet. Det i samtliga sociala sammanhang barnet befinner sig i. De sociala 

sammanhangen bygger barnens erfarenheter där utveckling sker. Det matematiska lärandet som mest 

lyftes var antalsuppfattning, form och färg och mönster. Enstaka pedagoger lyfte även volym, 

rumsuppfattning och lägesord.  
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D1. Att kunna mönster och sånt att kunna se mönster och hur man 

fördelar olika vikt o mängd o mängdlära. 

Samtliga pedagoger lyfte att barnet med sin kropp lär sig matematik. Enstaka tog med sinne som till 

exempel det auditiva sinnet där barnet lär sig mönster med olika ljud.  

   

Barns lärande och förmågor 
Ett lärande sker i samspel med andra och förskolan är en arena där barn får den möjligheten, anser 

pedagogerna. Dans som ett verktyg för lärandet lyfter pedagogerna att barn kan lära sig och utveckla 

sina olika förmågor och betonar vikten om att kunna synliggöra för barnen och sätta ord på det som 

sker just då. Pedagogerna påpekar vikten av att barn får möjlighet och förutsättningar att kunna 

uttrycka sig med de uttrycksformer som de intresserar sig för. Samtliga pedagoger lyfter att med hjälp 

av dans konkretiserar pedagogen lärandet för barnet, Speciellt något ämne som annars kan vara väldigt 

abstrakt. 

D1. Lusten och förmågan ja, dansen kan väcka lusten, nyfikenhet och intresse 

och det är vad jag tror att dansen kan väcka. Det var oftast tjugo-tjugofem 

ibland var man mindre men vi säger tjugo för det är ett bra delbart tal. Då fick 

de springa runt i en ring sådär, och så sträcka upp händerna i luften, sträck upp 

en arm i luften, hoppa på ett ben och sen utvecklade jag mig till att när musiken 

stannade så ska ni stanna två och två. 

En informant lyfter att barnen lär sig grundläggande matematik. Likaså att matematiken är betydligt 

mer än enbart taluppfattning utan som exempelvis färg, form och begrepp. Bara i påklädnad använder 

vi oss av matematik. Därför är det viktigt att vi pedagoger hela tiden benämner matematiska begrepp 

och förklara dess betydelse för att barnet ska förstå och bilda sin egen erfarenhet. Informanter menar 

att det går att iscensätta med kroppen det lärande som kan behövas.  

D2. Ja alltså om du tänker att dom genom att du inte bara tittar och skriver att 

du använder kroppen så får man ju in saker 

Ett till exempel som lyfts är att barnet kan lära sig förstå division med dansen. Det med att gruppen får 

i uppgift att dela sig själva som i hälften och så vidare. Det styrker även danspedagog att barnet lär sig 

bland annat addera, subtrahera samt avståndsbedömning med hjälp av dans.  

F2 Det går att iscensätta väldigt mycket. Om man har en grupp barn och vill 

lära sig att addera på olika sätt kan du visa på ett fint sätt när man har en grupp. 

Man kan dela en grupp av tio, kan nio och ett, två och åtta, tre och sju, fem och 

fem också vidare och så konstatera att det är lika mycket. 

Samtliga pedagoger lyfter vikten av att kunna omsätta matematiken med kroppen för att göra det mer 

konkret och med det förstå det lärande som sker. De menar även att det är viktigt att omsätta aktiviteten 

efter barnets mognad och intressen. Det ska vara lustfyllt för barnet. Det nämndes även att dansen är 

bra då det i sig blir ett gemensamt språk alla barn kan inkluderas i. Det oavsett om barnet har ett verbalt 

språk eller inte, eller om barnet har ett annat modersmål och inte lärt sig det svenska språket.  
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Sammanfattning av resultat 
 

Det som vi kom fram till i denna studie med estetiska lärprocesser, är att pedagoger har olika 

uppfattningar kring innebörden av ordet. Samtliga informanter var övertygade om att det är ett 

arbetssätt som främjar barns lärande på ett lustfyllt sätt. Informanterna var även överens gällande att 

det är processen som är det viktiga och det centrala i arbetet. likaså att alla barn kan delta i de 

processerna och känna sig delaktiga. Gällande dansen lyfter danspedagogerna genusaspekter som 

behöver uppmärksammas där de menar att dansen ses som feminin i samhället vilket påverkar valet av 

ämnet när det kommer till pojkarna. De behöver se förebilder som barnen kan se upp till. 

Förutsättningar och kompetenser anses vara en viktig faktor av användandet av dansen som ett verktyg 

för lärandet. Dansen används och praktiseras i förskolan utan att pedagogerna var medvetna om det. 

Genom att ha kunskap kring ämnet kan pedagogerna synliggöra för barnen det lärandet som sker. Det 

som en informant uttryckte var att genom dansen kan barnen förkroppsliga kunskapen. Det som till 

exempel naturvetenskap vilket vi tolkar som ett transdisciplinärt lärande. Med detta betonar 

informanten vikten av utbildning för pedagoger som kan göra skillnad över hur och varför man 

använder den arbetsformen. I arbetet lyftes även pedagogernas intresse för ämnet som avgör hur 

mycket det praktiseras i verksamheten. Det som man brinner för söker man även inspiration i och 

avsätter mer tid för vilket pedagogerna menar att det handlar om att använda varandras kompetenser 

i arbetet. 

Utifrån vår frågeställning gällande hur dans praktiseras för att främja barns matematiklärande lyfter 

pedagogerna vikten av vi pedagoger ska konkretisera det abstrakta för barn samt skapa förutsättningar 

att barn ska kunna uppleva med sina sinnen. Matematik menar pedagogerna genomsyrar hela 

verksamheten, det är viktigt att synliggöra den matematiken vi har runt oss för barnen. Pedagogerna 

anser att det gäller att lyfta upp matematiken i det sammanhang som barnen kan se samt att göra det 

konkret för att hjälpa barnet att förstå ämnet matematik. Det togs upp vikten av de matematiska 

begrepp som behöver benämnas och beskrivas där barn kan förstå att det som de utforskar är just 

matematik. I detta kan vi koppla det sociokulturella perspektiv på lärandet där barn lär sig i det 

sammanhang de befinner sig i samt språket som är sammankopplade med tänkandet (Säljö,2015). 

 I detta kan vi även koppla det som Vygotskij (1995) belyser just vikten av att erbjuda barnen olika 

erfarenheter för att kunna lära sig om sin värld. Pedagogerna menar att det lärande som sker med 

dansen är ett lustfyllt lärande. Det menar informanterna är ett sätt att väcka barns intresse för ämnet 

matematiklärandet.   

Våra slutsatser av denna studie är att dansen som en gruppaktivitet är ett alternativ för barn att lära sig 

i det sammanhang barnet befinner sig i. I det teoretiska resonemang som vi vill visa med det 

sociokulturella perspektivet är vikten av den omgivande miljön som påverkar barns lärande 

(Vygotskij,1995). I detta gör även Jakobsson (2012) en koppling mellan barnet, miljön och materialet. 

Med denna studie har vi förstått att dansen inte bara främjar lärandet utan även välmåendet. Dansen 

som ett verktyg fungerar inkluderande av alla barn oavsett förmågor. Dans används i ett socialt 

sammanhang både i förskolan och i andra sammanhang, vilket vi knyter till det sociokulturella 

perspektivet där barnen kommer med en viss erfarenhet. Det är att utforska sin värld genom det 

sammanhang barnen befinner sig i och uttrycka med dansen för att bli förstådd och få en erfarenhet för 

barnet.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera det som vi finner är det väsentliga i studiens resultat där vi tar 

stöd av tidigare forskning och det valda perspektivet gällande vår studie, nämligen det sociokulturella 

perspektivet på lärandet.  Syftet med vår studie är att undersöka hur och om dansen som ett verktyg 

för lärande praktiseras i förskolan. Denna studie använde vi oss av fyra förskollärare och tre 

danspedagogers erfarenheter och uppfattning.  

 

Förutsättning 

Pedagogerna uttryckte vikten av kunskap kring estetiska lärprocesser som främjar lärandet. Klerfeldt 

och Qvarsell (2012) lyfter estetiken som en vetenskaplig kunskapsform av kreativitet, där konst och 

pedagogik växlas. En informant tog upp vikten att av estetiska lärprocesser borde ingå i 

förskollärarutbildningen, då hon anser att olika högskolor och universitet fokusera mer på olika ämnen. 

Vidare menar Klerfelt och Qvarsell att lärares kompetenser gällande estetiska ämnen konstrueras inom 

utbildning och skolan. Informanten påpekade att estetiska ämnena kan främja lärandet på ett lustfyllt 

sätt, där det går att integrera med andra ämnen genom estetiska lärprocesser. Detta kan kopplas till det 

som Palmer (2011) beskriver som ett transdisciplinärt lärande som möjliggör, att kunna blanda och 

integrera de olika ämnena för att utveckla barns kunskap. Palmer menar att genom att arbeta med olika 

ämnen samtidigt kan pedagoger ge möjlighet för barn som möjliggör utvecklingen på ett sätt som 

främjar lärandet. Barn lär sig på olika sätt. En annan informant anser att förhållningssättet kring ämnet 

och hur den praktiseras kan påverka arbetet och menar att det har avgörande betydelse för hur man 

förhåller sig i de estetiska uttrycksformerna. Mer som lyftes från informanter gällande förutsättningar 

är intresset från pedagoger i ämnet dans som kan påverka hur mycket man vill praktisera ämnet i 

verksamheten.  

 

Estetiska läroprocesser 
Det som vi finner i denna kategori är pedagogers uppfattningar och erfarenhet gällande ämnet estetik, 

där de uttrycker det som ett ämne som barn utforskar sin värld med, där kroppen används som medel. 

Riddersporre och Persson (2010) förklarar att estetik som kunskapsform är ett sätt att lära om sin värld 

med alla sina sinnen. En av förskollärarna menar att det handlar om att barnen lär sig genom att beröra 

sina känslor och i detta finns ett vetenskapligt underlag. Detta kan vi finna i det Bale (2010) säger om 

estetiken som inre förmåga som består av mångfald av sinnenas intryck som kommer att uttrycka sig 

på många olika sätt. Vidare menar Riddersporre och Persson att vi skaffar kunskap om vår värld genom 

de intryck som vi skaffar från vår omgivning. Därmed uttrycker vi våra upplevelser och erfarenheter. 

Till detta kopplar vi det sociokulturella perspektivet på lärandet som Säljö (2015) påpekar, att lärandet 

utvecklas genom aktivt deltagande i sociala sammanhang. Detta är något som även Jakobsson (2012) 

förklarar, att lärandet sker i ett samspel mellan individen, miljön och materialet. 

 

Danspedagogen tar upp vikten om att vara en medforskande pedagog som har en tydlig ram men att 

man inte styr upp utan att barn får möjlighet att vara medskapande. Vi kan förstå detta genom vilken 

barnsyn vi har och det kan ha avgörande betydelse för hur vi agerar. ”Att fånga upp deras idéer och 

fortsätta åt olika håll och man vet inte riktigt vad som ska hända” menar danspedagogen medan en av 

förskollärare ger sin uppfattning kring små barnen; ”Eh men det är ju lite det här på småbarnen så får man 

styra dom lite mer så är dom liksom som copycats som spegelbilder. En av utmaningen som pedagoger ställs 
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inför är synen på de yngsta barnens kompetenser och hur man utmanar och utvecklar deras 

kompetenser. 

 

Matematik 

Matematik är ett ämne som förskollärarna uttryckt som en kunskap som finns runt omkring där 

pedagoger behöver synliggöra för barnet och sätta ord på. De är medvetna om hur man iscensätter i 

förskolans vardag och de anser att man kan jobba på många olika sätt med. Det som vi undersökte i vår 

studie är hur man kan integrera dansen för att lära sig matematik. En av förskollärarna lyfter att 

matematiken genomsyrar hela verksamheten och tar som exempel då de spelar fotboll tillsammans med 

barnen där de räknar poäng eller antal barn i laget vilket gör att det blir mycket att räkna.  I detta kan 

vi förstå att pedagogerna är medvetna om hur matematik integreras med de estetiska ämnena. Detta 

beskriver Björklund och Franzén (2115) om små barns matematik som började uppmärksammas 

nuförtiden där författarna påpekar att barn utforskar sin värld med sin kropp.  

 

De tidigare forskningar som gjorts gällande små barns matematik har fokuserat sig på hur barn förstår 

och utvecklar sin kunskap om de matematiska begreppen och handlar då om det kognitiva lärandet. 

Pedagogerna lyfter vikten av att barn ska utforska med sin kropp där de gestaltar kunskap. En av 

informanterna beskriver att för små barn behöver det vara konkret då kunskapen “förkroppsligas” då 

barnen fortfarande utvecklar sitt abstrakta tänkande. En annan informant uttryckte att hon har 

integrerat matematiken med dansen utan att hon själv varit medveten om det. Vår tolkning av detta 

beror på vad man vill synliggöra för barnen. En informant jämförde synliggörandet av matematiken 

vilket enligt henne är som att gå i naturen och välja ut det man vill se och fokusera på i naturen. Det 

sker inte endast lärande då det finns ett syfte med aktiviteten utan barns lärande sker hela tiden. Det 

som krävs är att medvetandegöra det för barnet och att kunna se barnets egen utveckling i lärandet. 

Genom att sätta ord på det som görs kan barnen få förståelse i det lärandet som sker menar samtliga 

pedagoger vilket vi kan koppla till det sociokulturella perspektivet. Där språket har en viktig faktor i 

lärandet. Det som Vygotskij (1995) påpekar är att man lär sig i det sammanhang det befinner sig i där 

tid, plats och människor påverkar varandra i det som sker. Informanterna lyfter att det är viktigt med 

kompetens hos pedagoger för att kunna synliggöra lärandet för barnen.  

 

Dans som ett verktyg 
Samtliga informanter var överens om att estetiska uttrycksformer är ett bra arbetssätt för att skapa 

förutsättningar för barns lärande. Det framkom även att informanterna hade olika uppfattningar om 

innebörden av begreppet estetik.  En informant menade att barn lär sig som bäst med hjälp av rörelse 

samt när känslor berörs och att det även finns vetenskapligt belägg för det. En annan informant 

uttrycker att med dansen kan man utforska och känna kunskapen man tar in. Det lyftes även att dans 

borde vara en daglig aktivitet det som exempel att det erbjuds dans samma tid varje dag på ett bestämt 

ställe i verksamheten. Det ska även vara frivilligt och att alla barn som vill kan vara med och delta. Det 

menade informanten skulle gälla både för verksamheten i förskola och skola.  

 

Lindgren (2006) lyfter att med estetiska verktyg är det lättare att nå fram till alla barn, även de som är i 

behov av stöd. Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) lyfter historiskt vikten av 

rörelse för små barns lärande. De lyfter bland annat vikten av just dansen och musiken för barns lärande 

för kunskapsutveckling. De skriver även vidare om pedagogers medvetenhet om barnets lärande samt 

att estetiska uttrycksformer nu har en större betydelse än förut. Lindgren (2006) belyser att med 
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estetiken förstärks lärandet i övriga ämnen. En av informanterna lyfte hur man med hjälp av dansen 

kan fånga även de som både har en låg självkänsla och även svårt med inlärning. Hen har sett stora 

resultat att dessa barn blommar ut och tar för sig på scenen samt att deras pedagoger har i efterhand 

uttalat att det är stor skillnad på påvisad kunskap.  

Sammanfattning 

Det har varit en intressant studie som vi har genomfört, där valet av ämnet är att på något sätt kunna 

bidra med kunskap i arbetet. Det finns få studier om småbarn och dans och det som vi hittade gällde 

barn var från fyra års ålder. Vi anser att estetiska lärprocesser är ett viktigt område i förskolans 

verksamhet som behöver utforskas mer. I ett transdisciplinärt lärande kan även andra ämnen utveckla 

förståelsen samt främja barns lärande av exempelvis matematik på ett lustfyllt sätt. Dansen som en 

uttrycksform för lärandet kan synliggöras för barnen så att de får nya kunskaper på ett lustfyllt sätt. 

Forskning visar att ett kreativt lärande som till exempel dansen främjar kunskap även i andra ämnen 

samt ger ökade förmågor till att kunna uttrycka sig. Vi vill gärna se fortsatta studier kring dansen där 

man kan använda både observation och intervju som metod för att få en fördjupad bild av fenomenet. 

Framför allt i värdegrundsarbetet för att barnet ska lära sig sin del i det sammanhang barnet befinner 

sig i. Med dans kan pedagoger konkretisera de abstrakta ämnena för barnen vilket kan vara ett verktyg 

i lärandeprocess.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter, Therése och Zahara som befinner oss i slutspurten av förskollärarutbildningen och 

arbetar just nu med vårt examensarbete. Vi studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

 

Den studie vi har påbörjat handlar om pedagogers uppfattningar om estetiska lärprocesser och hur/om 

det utövas i verksamheten. Vi har valt att fokusera på de estetiska lärprocesserna kring dansen och om 

den används till barnets lärande av matematik i praktiken. Under utbildningen uppmärksammade vi 

på hur olika uttrycksformer kan främja lärandet, vilket väckte ett intresse att fördjupa i ämnet som vi 

kommer att ha nytta av i vår kommande profession. 

 

Vi önskar att få boka in ett möte med dig för att genomföra en intervju i din verksamhet och hoppas att 

vi ska kunna hitta en tid som passar dig. Vi önskar att både kunna anteckna det du säger och spela in 

intervjun för att kunna få så mycket information som möjligt gällande din syn på estetiska lärprocesser 

och hur/om dessa utövas i er verksamhet, om det går bra för dig. 

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna i vår studie och det är frivilligt att delta i intervjun. 

Du kan när som helst avbryta intervjun om du önskar det. Det material vi finner används med syftet 

som beskrivs ovan och därmed enbart under studiens gång. 

 

Vi har även nämnt ovan att de fyra forskningsetiska kraven som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet kommer att användas vilket innebär att det 

du uppger kommer hanteras konfidentiellt och endast användas till resultatdelen i denna studie. 

 
Vänliga hälsningar Therése och Zahara 

 
Therése Hellmark 
Thhe1600@student.miun.se 
Zahara Mohamed Mahid 

Zamo1600@student.miun.se 

  
Handledare 
Malin Norberg 
Malin.norberg@miun.se 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till förskollärare och 

danspedagoger 
Intervjufrågor till förskollärare 

• Vad handlar estetik om för dig i förskolans verksamhet?  

• Vilka estetiska uttrycksformer använder ni er av i er verksamhet för att främja barns 
lärande 

• Har du erfarenheter av att arbeta mot matematik med estetiska lärprocesser i 
förskolans verksamhet? Om ja, berätta gärna om det. 

• I sådana fall, vilka förmågor tänker du att barnen berikas med av de aktiviteterna? 

• Berätta om de estetiska uttrycksformer ni använder er av i denna verksamhet för att 
främja barns lärande kopplat till matematik? 

• Berätta om de förutsättningar ni har i er verksamhet för att ett lärande ska ske med 
estetiska arbetsformer med fokus på dans.  

• Vilka matematiska begrepp kan (enligt dig) barn lära sig genom dansen? Ge gärna 
några exempel på vilka och varför. 

• Hur tänker du att kompetensen hos pedagogen kan påverka arbetet med estetiska 
uttrycksformer 

• Berätta hur du tänker kring fördelar och nackdelar att arbeta med just dans för barns 
lärande? 
 

Intervjufrågor till danspedagoger 
• Berätta om din bakgrund både utbildning och den erfarenhet du har av yrke. 

• Berätta hur du tänker att estetiska uttrycksformer kan användas för barn mot yngre 

åldrar 

• Berätta om din erfarenhet av att arbeta mot matematik med estetiska lärprocesser? 

• Vilka förmågor tänker du att barnen kan berikas med om du tänker matte kopplat till 

dans? 

• Hur har förutsättningar sett ut i den verksamhet du har arbetat i för att lärande ska 

kunna ske med dans 

• Vilka matematiska begrepp tänker du att barnen kan utveckla via dansen? 

• Hur tänker du att kompetensen hos pedagogen kan påverka arbetet med estetiska 

uttrycksformer? 

• Berätta hur du tänker kring för och nackdelar att arbeta just med dans för barns 

inlärning 

 

 

 

 

 

 

 


