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Abstract 

This essay examines experimental dance practices with one- and two-year-

olds in preschool, both practically and theoretically, a topic which has up until 

now only been examined in a few studies and never before in an empirical 

and praxis-oriented project with the youngest children of preschool. The pur-

pose of the study is to investigate how dance practices can be made possible 

and what comes to expression in experimental dance practices with the young-

est children in a preschool environment when they are made to be active par-

ticipants in the content and execution of experimental dance in a preschool 

environment. During the three months long practice-based empirical study, 

the researcher experiments in participation with a group of 1-2,5-year-olds at 

their preschool department. This work is documented with still image and film 

camera by the researcher and the children. Methodologically, the study has 

been conducted through support and inspiration from a/r/t-ography, a practice-

based and arts-based research method wherein the researcher uses her own 

body as an instrument of research. The analysis of the data material, which 

consists of films, photographs and process notes, is carried out using the con-

cepts of immanence-philosophy, mainly through texts by Gille Deleuze and 

Felix Guattari and of Erin Manning, and the concept as method, as a method 

of analysis. The results show that when the youngest children are given the 

opportunity to experiment in dance together with an initiated and participating 

researcher, the dance practice becomes varied and dynamic during its course 

of events. The dance practice also shows novel expressions of form and move-

ment, group constellations, and choices of material and duration than what is 

commonly described of dance when discussed in literature and research. Fur-

thermore, this essay contributes additional knowledge to the field by showing 

how the access to the philosophy of Gille Deleuze and Felix Guattari can pro-

duce new ways of doing and thinking about dance practice and the dancing 

body and alternative ways to arrange dance with the youngest children of the 

preschool.  The study also offers didactical knowledge of how teachers in a 

preschool environment can arrange creative dance practices for the youngest 

children in everyday activities. 

 

Keywords: preschool, preschool didactics, 1-2-year-olds, dance, dance prac-

tice, body, movement, a/r/t-ography, posthumanism, experimentation, Gilles 

Deleuze, Felix Guattari. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker experimenterande danspraktiker med ett- och 

tvååringar i förskolan, praktiskt och teoretiskt, vilket hittills endast studerats i 

ett fåtal studier och aldrig tidigare i ett empiriskt och praxisnära projekt med 

förskolans yngsta barn. Syftet är att undersöka hur danspraktiker kan göras 

möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de 

allra yngsta barnen i förskolan när de görs till aktiva deltagare i danshändel-

sernas processer, utformning och innehåll i förskolan. I den tre månader långa 

praktiknära, empiriska studien experimenterar forskaren ihop med en grupp 

barn 1–2,5 år på en förskoleavdelning, vilket dokumenteras med film- och 

stillbildskameror av forskaren och barnen. Metodologiskt tar genomförandet 

stöd och inspiration i a/r/t-ografin som är en praxisnära och estetik-baserad 

forskningsmetod där forskaren använder den egna kroppen som forsknings-

verktyg. Analyserna av datamaterialet, vilket består av filmer, foton och pro-

cessanteckningar, är genomförda med stöd av immanensfilosofisk teoribild-

ning, främst med texter från Gille Deleuze och Felix Guattari samt Erin Man-

ning och begreppet som metod, som analysmetod. Resultaten visar att när för-

skolans yngsta barn får möjlighet att experimentera i dans ihop med en 

initierad och deltagande forskare blir danspraktiken mycket varierad och dy-

namisk i sitt förlopp. Den tar även andra uttryck till innehåll, form och rörelse, 

gruppkonstellation, materialval och tidslängd än vad som vanligtvis beskrivs 

om dans i litteratur och forskning. Ett ytterligare kunskapsbidrag är att visa 

hur tillgången till immanensfilosofi kan producera nya sätt att göra och tänka 

om danspraktiken och den dansande kroppen och alternativa sätt att arrangera 

dans med förskolans yngsta barn. Studien erbjuder även förskoledidaktiska 

kunskaper om hur pedagoger i förskolan kan arrangera kreativa danspraktiker 

för de yngsta barnen i den dagliga verksamheten.   

 

 

Nyckelord: förskola, förskoledidaktik, 1-2åringar, dans, danspraktik, kropp, 

rörelse, a/r/t-ografi, immanensfilosofi, posthumanism, experimenterande, 

Gilles Deleuze, Felix Guattari. 
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Inledning: Att dansa och forska med förskolans 
yngsta barn  

Det är morgon i avdelningens musik- och lekrum. Tre barn springer och hop-

par runt i olika banor i rummet. Hastigheten i springet ökar varv för varv. Ett 

barn som precis vinkat av sin förälder kommer in i rummet och glider in i det 

hoppspringande tåget av barn. Så plötsligt snubblar ett barn och ramlar. Glatt 

och förvånat säger hen ”Eli ramlade!” Sekunden senare ramlar nästa barn en 

bit därifrån och ett tredje barn bromsar in och lägger sig ned på golvet. ”Lo 

ramlade!” Leken fortsätter nu likt en danskoreografi1; springa, ramla, resa sig 

upp och springa vidare, som upprepas gång på gång. Fler barn ansluter till 

dansen som fylls av skratt, ljudramsor och glädjefulla skrik. Barnen följer 

varandras rörelser och ljud, stämningen är uppsluppen och energifullt eg-

gande.   

 

Händelsen jag beskriver ovan är hämtad ur den här studiens forsknings-

material och illustrerar en vanlig morgon på en småbarnsavdelning i försko-

lan. En förskollärare hade kanske beskrivit händelsen rätt och slätt som lek. 

För mig som förskollärare med ett stort intresse för och erfarenheter av olika 

former av dans ser händelsen ut som en lustfull dansimprovisation. Som jag 

kommer att visa finns det litteratur om dans och forskning om barn och dans, 

 
1 Termen koreografi är grundläggande inom dansen och kan i sin mest nedkokade form besk-

rivas som någon form av struktur för rörelse, som är mer eller mindre bestämd. Tankar om vad 

en koreografi är och vad det innebär att koreografera har ifrågasatts och omformuleras genom 

tiden inom dansen och därför kan det idag betyda väldigt olika till form av material och fram-

arbetning. Koreografi kan vara ett fastställt program för rörelser som en koreograf utarbetat och 

som dansaren implementerar i sin helhet inför en föreställning. Men gränserna mellan koreograf 

och dansare, scen och publik och verk och konsument kan också vara betydligt mer utsuddade, 

där dessa förhållanden mer betraktades som gemensamma utbyten eller samarbeten och där 

experimenterande och processer värdesätts (Wallenstein, 2008). Koreografen fungerar här mer 

som en processledare som initierar idéer och form och det som sedan blir koreografi växer fram 

som ett samarbete där resultatet med fördel blir olikt för varje uppförande (Au, 2012; Wal-

lenstein, 2008; Ölme, 2014). I kommande text utgår jag från termen koreografi som beskrivande 

av någon form av mer eller mindre bestämt rörelsematerial, eller upprepad struktur för rörelse 

(Wallenstein 2008). För att tydliggöra: koreografi är här inget som den vuxne (jag) förbestämt 

och som barnen implementerar, utan det är rörelsesekvenser som barnen plockat upp och ut-

vecklat tillsammans med mig, som de upprepar men också kan frångå. 
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men där saknas såväl beskrivningar som analys av den här typen av vardagliga 

händelser när de yngsta barnen aktivt använder kroppen för att uttrycka sig, 

kommunicera, undersöka och skapa något. Händelser som inte bara kan för-

stås som dans i förskolan utan som också kan planeras och organiseras som 

danspraktiker. Detta är vad den här licentiatuppsatsen gör. Den undersöker 

dansande i förskolan, både praktiskt och teoretiskt, tillsammans med de yngsta 

barnen, i syfte att vidga förståelsen för hur danspraktiker med ett- och tvåå-

ringar kan ta sig uttryck och hur de kan begreppsliggöras. Det mer specifice-

rade syftet, som presenteras i slutet av denna inledning, är att undersöka hur 

danspraktiker i förskolan kan göras möjliga och kommer till uttryck i uppre-

pade experimenterande möten mellan en grupp 1- och 2-åringar, en dansutbil-

dad förskollärare som i den här studien går in i rollen som forskare och ett 

antal centrala begrepp från Gilles Deleuze och Felix Guattaris immanensfilo-

sofi i en specifik form av forskningspraktik som kallas a/r/t-ografi (Irwin et 

al., 2006, Fredriksen, 2011, 2015; Vist, 2016). 

Dans, forskning och förskoledidaktik 

Detta är ett uppsatsarbete i ämnet förskoledidaktik som undersöker dansprak-

tiker med de allra yngsta barnen i ett praxisnära forskningsprojekt. Uppsatsen 

kommer inte bara att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga i experi-

menterande danspraktiker med barn, utan även besvara en forskningsfråga 

som handlar om hur förskolans danspraktiker kan utvecklas och förändras som 

ett resultat av den forskning som genomförts. Som jag kommer att återkomma 

till nedan ger litteratur och tidigare forskning om dans- och förskoledidaktik 

intrycket av att de allra yngsta barnen (1–2,5 år) inte dansar alls under sina 

dagar i förskolan. Det tycks som att det varken finns ett teoretiskt eller didak-

tiskt intresse för dans och de allra yngsta barnen, även om de i ett par undan-

tagsfall trots allt nämns i samband med dans i förskolan. Detta ointresse gäller 

generellt i danslitterturen och mer specifikt i förskoledidaktisk forskning.  

 

I den här praktiknära, estetikbaserade och förskoledidaktiska studien vill jag 

utmana den ovanstående bilden av de yngsta barnen och dans i förskolan. Jag 

gör det genom att använda min egen danskompetens och många års arbete som 

förskollärare, vilket även inkluderar egna erfarenheter av ett arbete med dans 

i förskolan. Mitt intresse i danskonsten och mitt eget dansande har därmed en 

avgörande betydelse för den här studien. Tillsammans med en grupp barn mel-

lan 1–2,5 år undersöker jag vad experimenterande dans kan vara, vad som kan 

göras möjligt och vad som kommer till uttryck. Detta har också gjort det möj-

ligt att tänka vidare kring hur danspraktiker i förskolan kan utvecklas där de 

yngsta barnen själva deltar i processens gång och innehåll. Detta är en ut-

gångspunkt för den forskningsmetod som jag har satt i arbete och som börjar 

med att den vuxne forskaren först uppmärksammar och deltar i det barnen gör 
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och visar intresse för. Under dataproduktionen som pågick under tre månader, 

tre dagar i veckan i ett musik- och lekrum, följde jag barnens rörelser och 

energiväxlingar så nära som möjligt genom att delta i deras dansande. Barnens 

kreativitet, glädje, engagemang och intresse inspirerade och vägledde mig i 

hur ett undersökande av och organiserande för dessa praktiker kunde gå till.  

 

Metodologiskt tar genomförandet stöd och inspiration i a/r/t-ografin som är 

en praktiknära och estetik-baserad forskningsmetod (Irwin et al., 2006, Fred-

riksen, 2011, 2015; Vist, 2016). A/r/t-ografin, som prövats sedan länge inter-

nationellt, är baserad på delvis samma teorier och filosofiska tankegångar som 

jag själv använder, men har hittills mest använts tillsammans med äldre barn, 

ungdomar och vuxna. Metoden och den tidigare forskningen beskrivs mer in-

gående längre fram, men kortfattat innebär den att pedagogiska och konstnär-

liga kunskaper kombineras. I den här studien handlar det om danskonst, för-

skoledidaktik och danspedagogik. De olika perspektiven kompletterar och be-

rikar varandra och/eller kontrasterar och konfronterar varandra. På så sätt 

skapas flerdimensionella insikter om hur de yngsta barnens och forskarens ge-

mensamma dansande i förskolan kan ta sig uttryck och förståelse för hur pro-

cessen kan drivas och fungera genereras (jfr. Ferm Almqvist & Vist, 2019; 

Irwin et al., 2006, Fredriksen, 2011; Vist, 2016). Genom att följa barnens rö-

relser och engagemang med min egen kropp i dansen och sedan relatera dessa 

upplevelser till danskonst och didaktik har nya insikter, och en del ifrågasät-

tanden, uppstått. Den process som beskrivs i uppsatsen utmanar såväl mitt in-

vanda sätt att tänka om vad dans, kropp och rörelse ”är” som hur dans, kropp 

och rörelse görs av de yngsta barnen i förskolan. 

Vad är dans? 

Vilket är då det den övergripande problemställning som det här arbetet utgår 

från? Problemformuleringen tar sin utgångspunkt i frågan om vad dans är och 

– som ovan redan nämnts – huruvida de allra yngsta barnen i förskolan kan 

vara aktiva deltagare i konstruktionen av danspedagogiska och/eller för-

skoledidaktiska danspraktiker.  

 

Vad är dans? Och varför kallar jag det som pågår i det inledande exemplet 

med barnens springande, ramlande och hoppande för dans? Det finns inget 

entydigt svar på vad dans är utan begreppet dans har olika betydelse beroende 

på vem som tillfrågas och i vilket sammanhang som frågan ställs. Det kan 

hänga samman med huruvida dansen ska utföras på exempelvis en scen, en 

gata eller ett bröllop. Beroende på huruvida personen har lite eller mycket er-

farenhet av dans, om hen sett mycket dans, dansat själv, är utbildad dansare, 

koreograf eller danspedagog, kommer uppfattningen om vad dans är och hur 

den kan utföras troligen vara skiftande.  
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En dominerande föreställning om dans är att dans ska utföras graciöst, ut-

trycksfullt, felfritt och till musik (Lepecki, 2012; Wallenstein, 2008). Inom 

danskonsten har detta ifrågasatts och omförhandlats om och om igen genom 

historien. Den danskonstnärliga form som ofta kallas modern dans2 bygger 

bland annat på ett problematiserande av den aktuella tidpunktens normer för 

dans, koreografi, kropp och rörelse. I den här studien utförs dansen av barn 

och mig som forskare i förskolans miljö under deras vardagar i förskolan och 

det är vad denna dans ”är” – hur den görs möjlig och kommer till uttryck – 

som studien undersöker.   

Rörelse för rörelsens skull 

En grundläggande idé är att dans handlar om rörelse som, ofta men inte alltid, 

utförs till musik. Vad är det då som särskiljer dans från annan rörelse? I texter 

av dansare, danspedagoger och dansforskare går det att utläsa att det har att 

göra med vilken intention rörelsen utförs. I dans är det själva rörelsen som är 

målet, inte vad rörelsen åstadkommer eller syftar till, menar dansforskaren och 

professorn Susan W. Stinson (1988, 1998, 2002). Stinsons danspedagogiska 

texter handlar om att sätta barnet/eleven i centrum för dansundervisningen och 

berör barn från tre år och äldre, i förskolan och upp till och med vuxenunder-

visning. Hennes forskning som främst är baserad på kritisk teori men även till 

viss del fenomenologi handlar om hur barn/elever upplever och förstår dans 

och dansundervisning och hur maktrelationen mellan pedagog-elev uttrycker 

sig i praktiken (Bond & Stinson, 2000; Stinson, 2002). En stark allmän före-

ställning om dans är att den hänvisar till annat än det vi ser, så som bakomlig-

gande tankar, känslor, uttryck och berättelser (Wallenstein, 2008). Inom mo-

dern dans finns ett gediget arbete för att förändra den föreställningen. Dans 

behöver inte säga, uttrycka eller representera något (annat), utan den kan bara 

handla om rörelser (ibid.). Koreografen Merce Cunningham (2008) förklarar; 

”det vi ser är vad det är” (s. 60). Danspedagogen och författaren Mary Joyce 

 
2 Den danskonstnärliga form som ofta kallas modern dans började i en rörelse eller ett sökande 

bort ifrån den klassiska baletten som dominerade den sceniska dansen fram till slutet av 1800-

talet. Ett huvudspår inom modern dans kan sägas handla om ett problematiserande av normer 

för kropp, rörelse och dans/koreografi (Wallenstein, 2008). Ofta handlar moderna koreografiska 

verk om ett reflekterande kring samtida attityder och problem. Till skillnad från att berätta en 

fiktiv historia likt baletten, fungerar verken som utredningar, problematiseringar eller under-

sökningar av den mänskliga kroppen och dess rörelser, eller olika samhälleliga angelägenheter 

och begränsningar (Au, 2012; Wallenstein, 2008). Det går inte att tala om den ”moderna dan-

sen” som en typ av stil eller sammanhållen idétradition, utan snarare en fortlöpande rörelse och 

ständig omformulering som sker genom ny kritik av den tidigare (Wallenstein, 2008). När jag 

skriver eller hänvisar till modern dans eller den moderna dansen i den här texten är det alltså 

inte en viss stil jag avser utan denna rörelse och framförallt de aspekter jag i denna studie valt 

att fördjupa mig i. 

 



  17 

(1994) skriver; ”Dance is not about something. Dance is something” (s. 19) 

och Stinson (1988) uttrycker ”dance is about making movement itself signifi-

cant” (s. 2). Att dansa skulle med ledning av ovanstående då kunna vara rö-

relse för rörelsens skull, med fokus och uppmärksamhet på själva rörelsen. 

Från förskolans sammanhang och kanske särskilt för de yngsta barnen funge-

rar den här beskrivningen mycket väl. För ett- och tvååringar tycks nästan allt 

handla om att göra själva rörelsen, ja vilken rörelse som helst, betydelsefull. 

Som i mitt inledande exempel där den vardagliga leken i de vardagliga rörel-

serna3 blir grunden för en koreografi som upprepas och där fokus verkar hand-

lar om att uppleva just hopp-spring-ramlandet.  

 

Men dans handlar inte bara om rörelse med medvetenhet enligt Stinson 

(1988), det handlar också om en typ av kännande, en inombords känsla för 

rörelsen. Denna beskrivning anammar även de svenska barndanspedagogerna 

Anne Wigert och Elisabet Sjöstedt-Edelholm i deras barndansbok Att känna 

rörelse (2005), som riktar sig till danspedagoger, lärare samt förskole- och 

fritidspedagoger och avser barn i åldrarna 4 - 12år. Stinson (2002) erbjuder en 

ytterligare utredning av vad begreppet dans kan innebära;  

[…] dance is not what we do, but how we do it. It is a state of consciousness 
involving full engagement and awareness, attending to the inside. […] An as-
pect of this description involves a deeper sensory or kinesthetic attentiveness of 
what movement feels like on the inside to transform everyday movement into 
dance. (s. 158) 

 

Dans kan alltså ses som ett mycket speciellt tillstånd av engagemang, närvaro 

och medvetenhet i kropp och rörelse, som är svårt att sätta fingret på och be-

skriva fullt ut. Vad som är dans blir därmed en väldigt personlig upplevelse. 

Hur rörelserna ser ut och om de säger något till en eventuell åskådare, spelar 

egentligen ingen roll alls. Huruvida barnens och mitt dansande i den här stu-

dien ”ser ut” som dans för någon annan, är därmed oviktigt. Om det barnen 

gör i den här uppsatsens exempel är dans för dem är inte något jag uttalar mig 

om, det är upp till var och hens personliga upplevelse. Vad beträffar den ge-

mensamma aktiviteten som jag och barnen engagerar oss i denna studie, un-

dersöker jag den som dans, då den vad jag bedömer, handlar om rörelse för 

 
3 När jag skriver om de yngsta barnens vardagsrörelser i den här texten är det en medveten 

referens till 1960-talets experimenterande period inom den moderna dansen, och framför allt 

till Yvonne Reiners koreografiska arbete som är ett av de mest omnämnda för perioden. Var-

dagsrörelsen (eng. pedestrian movement), alltså rörelser vi utför dagligen utan att tänka på dem 

som dans, som att gå, vända sig om, sätta sig ner, plocka upp något från golvet etc. blev här 

föremål att undersöka och använda i dansverk (Au, 2012; Wallenstein, 2008). I Reiners arbeten 

är rörelsen, ibland i kombination med ljud, avskalad och utan ambition att vara vacker eller 

uttrycksfull samtidigt som verken fortfarande är talande, engagerande och tekniskt avancerade 

(Au, 2012). I dansen med de yngsta barnen upplever jag Reiners undersökanden som mycket 

närvarande. 
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rörelsens skull och i vissa stunder verkar aktivera en särskild medvetenhet och 

känsla. Denna speciella medvetenhet och känsla, som utvecklas närmare ne-

dan, som tillsammans med närvaron och engagemanget investerat i stunden, 

är det som gör att dansen kan förstås som såväl meningsfull som utvecklande 

också för de allra yngsta barnen. 

Kinestetisk medvetenhet 

I Stinsons citat ovan nämns begreppet kinesthetic attentiveness som kan över-

sättes till kinestetisk medvetenhet vilket är ett vanligt förekommande begrepp 

inom dansområdet (Elam, 2012; jfr. Moen, 2006; Sjöstedt-Edelholm & Wi-

gert, 2005; Stinson, 1988, 2002). Det går att förklara kinestetisk medvetenhet 

som en form av kroppslig medvetenhet där människan känner, intresserar sig 

för och agerar medvetet men på en annan bas än den logiska och represente-

rande. Vi vet vad vi gör och vi känner vad vi ska göra, men vi kan inte nöd-

vändigtvis med ord förklara varför. Dock är hjärnan minst lika aktiv i denna 

form av medvetande eller tänkande, det fungerar bara på ett annat sätt (Elam, 

2012).  

 

Katarina Elam (2012), forskare i estetik, reder ut hur en rad termer kopplade 

till kroppslig medvetenhet används inom estetisk och danskonstnärlig forsk-

ning. Begreppet kinestesi är kanske det mest vanliga och beskriver ”käns-

lan/erfarenheten av den egna kroppens rörelse” (Elam, 2012, s. 95) och hand-

lar om en form av kroppslig närvaro, uppmärksamhet och medvetenhet (Elam, 

2012). Detta begrepp kan sägas ligga nära en kombination av det kinestetiska 

och det taktila sinnet.4 Begreppen kinestesi, kinestetisk medvetenhet och även 

kinestetisk empati (som handlar om att vi genom att se dans kan få en fysisk 

känsla i kroppen av de rörelser som utförs) kan sägas inbegripa att fysiskt 

känna den egna kroppens rörelser, känna andra kroppars rörelser, känna rum-

mets utbredning (en form av rumsuppfattning) och dessutom förmågan att 

känna hur rörelser andra kroppar utför och känns i den egna kroppen (ibid.).  

 

 
4 Det som brukar benämnas känselsinnet är mer vetenskapligt korrekt en kombination av tre 

sinnen; det taktila, det kinestetiska och det vestibulära. Det taktila sinnet beskriver det huden 

registrerar i kontakt med omgivningen som till exempel temperaturer och luftdrag samt det vi 

känner när vi aktivt rör föremål och ytor i omgivningen som golv, väggar och andra kroppar. 

Det kinestetiska sinnet beskriver relationen mellan muskel och led och talar om för kroppen 

med hur mycket muskelkraft i kombination med vridning av leder som behövs för att utföra 

rörelser, både reflexmässiga och viljestyrda. Det vestibulära sinnet handlar om balans och sitter 

i hörselorganet (Sand, 2007). 
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Kinestetisk medvetenhet är något som aktiveras och utvecklas när en männi-

skokropp dansar och begreppet är användbart i beskrivningar av dans som fo-

kuserar just denna specifika kroppsliga uppmärksamhet och medvetenhet. I 

den här uppsatsen intresserar jag mig för vad i danspraktiken som verkar ak-

tivera kinestetisk medvetenhet.  

 

Hur skulle då någon form av kinestetisk medvetenhet uttryckas genom de 

yngsta barnens rörelselekar och kroppar? I det inledande exemplet tänker jag 

mig att kinestetisk medvetenhet uttrycks i rörelsen och kropparna då barnen 

följer varandra i springandet och hoppandet och skapar den gemensamma ryt-

miska taktfasta rörelsen. För att åstadkomma detta måste kropparna vara in-

kännande och uppmärksamma på varandras rörelser och rytm och även kunna 

foga in den egna kroppen i och bli ett med den gemensamma rörelsen. Kines-

tetisk medvetenhet uttrycks genom samma resonemang då kropparna ramlar 

och reser sig simultant, men även i ”fejkramlandet”, när dansarna medvetet 

och avvägt anpassar hastighet, bana och höjdnivå i rummet och kroppens ju-

steras för att avsiktligt åstadkomma ett fall samtidigt med andra kroppar och i 

enlighet med den rytm av spring och fall som upprepas om och om igen. 

Estetisk upplevelse, flow 

Begreppet kinestetisk medvetenhet leder vidare till det speciella tillstånd eller 

upplevelse som det ofta talas om när det kommer till utövande i konst men 

även under andra hängivna aktiviteter, och som kanske vanligast beskrivs med 

begreppet flow. Stinson presenterar flera benämningar för detta tillstånd och 

ett som ofta återkommer är estetisk upplevelse (min övers. från aesthetic ex-

perience) (Stinson, 1988, s. 3; Bond och Stinson, 2000, s. 18) men även ma-

gisk upplevelse som barn själva ofta benämner det (min övers från magic) 

(Stinson, 1988, s. 3). En estetisk upplevelse innebär att dansaren går in i en 

speciell känsla, en ”transcenderande” stund och glömmer tid och rum. Det har 

också beskrivits som att dansaren förlorar sig i dansen, som att dansen tar 

över och liknande. Tydligt är att det handlar om en djup kontakt skriver Stin-

son (1988); ”the sense of total involvement, connection, and transformation is 

essential.”  (s. 3). Dessa stunder menar Stinson är mycket viktiga i relation till 

barns dansande och dansundervisning. I hennes forskning är det nämligen just 

dessa stunder dansare talar om, söker eller begär (Stinson, 1988; Bond och 

Stinson, 2000). Liksom begreppet kinestetisk medvetenhet intresserar sig den 

här studien för vad i danspraktiken som verkar vara viktigt för att estetiska 

upplevelser, som är det begrepp jag använder, ska uppstå.  

Ett sätt att uttrycka sig och kommunicera 

Den aspekt av dans och rörelse som tydligast lyfts och som övervägande fo-

kuseras när det handlar om barns dansande i förskolan, och som förskolans 
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läroplan också tydligt tar fasta på (se kommande kapitel), är dans och rörelse 

som ett sätt att uttrycka sig och kommunicera med andra och sig själv. Här 

skrivs fram att barnet får möjlighet att uttrycka sig, sina känslor, tankar och 

idéer samt kommunicera och skapa kunskap om världen genom dansen (Carl-

sen & Samuelsen, 1991; Pramling Samuelsson, 2008; Skolverket, 2018). Vi-

dare är det också vanligt inom förskoledidaktisk litteratur att fokusera dansens 

möjlighet att upptäcka och lära känna sig själv och sin kropp (Carlsen & 

Samuelsen, 1991; Lindqvist, 2015; Joyce, 1994). Mer om detta presenteras i 

uppsatsens bakgrunds del. 

 

Den här studien undersöker en aspekt av dans som inte är lika tydlig i forsk-

ningsbaserade texter för förskolan, det vill säga dans där rörelsen i sig är själva 

målet, samt dans med de allra yngsta barnen. Studien lägger därmed inte vikt 

vid vad det individuella barnet/dansaren erfar, uttrycker eller lär sig i och av 

dansandet. Med det menar jag inte att barnen inte lär sig något om dans som 

ämne och konstform, eller att de i sin dans eventuellt uttrycker känslor, idéer 

och gemensam mening, men det är inte detta som är fokus för den här studien. 

Istället är det ett aktivt utforskande och experimenterande i dans tillsammans 

med barnen i sig, och att formulera en teori om såväl dans som de didaktiska 

möjlighetsvillkor som gäller för dans med förskolans yngsta barn. Först där-

efter är det möjligt att göra mer djuplodande studier av vad sådan dans också 

kan innebära och lära enskilda barn – något som jag inte går in på i denna 

studie men som kan utgöra ett framtida forskningsprojekt.  

Ett möte med immanensfilosofi 

För att kunna formulera en teori om dans och de didaktiska möjlighetsvillko-

ren för dans i förskolan med de yngsta barnen har jag, mot bakgrund av den 

tidigare forskning som jag redovisar i kommande kapitel, valt att göra ett val 

av teori och metod som skiljer sig från den dominerande forskningen om de 

yngsta barnens dans, lek, kropp och rörelse. Tidigare forskning har i första 

hand vänt sig till den kunskapsteori som under lång tid ägnat sig åt upplevelser 

och subjektets erfarenhetshorisont – fenomenologin (Bond & Stinson; Løk-

ken, 2000ab, 2009; Engdahl, 2011). För detta arbete kommer jag dock att följa 

såväl mitt eget intresse som den a/r/t-ografiska (Irvin et al., 2006) metodens 

intresse för den immanensfilosofiska tradition som bygger vidare på fenome-

nologin, delvis i en kritik av dess utgångspunkt för kunskapsproduktionen i 

ett enskilt mänskligt subjekt. Detta refereras också ibland till som posthuman-

istisk filosofi/teori. Som jag nedan kommer att visa bygger ett immanensfilo-

sofiskt förhållningssätt på upplevelser och affekter, men inte som beskrivna 

som den erfarenhetshorisont som gäller ett enskilt mänskligt subjekt, utan som 

något som uppstår i möten mellan olika typer av aktörer i utsträckta, och 
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ibland komplexa, relationella anordningar (Deleuze & Guattari, 2015) av 

människokroppar, ting, musik och rummet självt.  

 

För att i ett a/r/t-ografiskt forskningsarbete undersöka vad som händer i och 

mellan kroppar, rum, saker och musik då vi dansar, och hur min närvaro och 

mitt agerande som forskare och danserfaren förskollärare inverkar i proces-

sens olika vägar, energier, fokus och lust, har jag således hämtat inspiration 

från utbildningsforskning och förskoledidaktisk forskning inom den posthu-

manistiska forskningstraditionen och immanensfilosofi. Det gäller såväl nat-

ionell forskning där perspektivet växt sig starkt under två decennier som in-

ternationell forskning om dans och utbildningsforskningen. Några av de vik-

tigaste inspirationskällorna från svensk förskole- och immanensfilosofisk 

forskning utgörs av arbeten av professor Gunilla Dahlberg (Dahlberg & Moss, 

2005; Dahlberg, Moss & Pence, 2007), professor Hillevi Lenz Taguchi 

(Bodén et al., 2019; Lenz Taguchi, 2010, 2012, 2016, 2017); förskoleforska-

ren Liselott Mariett Olsson (Olsson, 2009/2014, 2013; Olsson el al., 2016). 

Här undersöks hur barns och pedagogers5 sammanflätning med omvärlden i 

olika kontexter har betydelse för exempelvis praktiken, lärande, blivande och 

skapande i förskolan. Andra exempel på för denna studie viktiga studier är 

förskoleforskaren Christine Eriksson (2020) som undersöker hur förskolan 

kan ta plats i det offentliga rummet; förskoleforskaren Karin Hultman (2011) 

som studerar barns subjektskapande i relation till materiella ting i förskolan 

och licentiat Emelie Westberg Bernemyr (2015) som undersöker de yngsta 

barnens ljudskapande och utforskande. Dessa studier bidrar bland annat med 

att visa hur ett skiftat perspektiv på kropp och rörelse öppnar för nya insikter 

i vad som påverkar barns kroppar och rörelser i förskolan, vilket inspirerat 

mig i denna studie och möjliggjort skrivandet av den här uppsatsen. De vik-

tigaste internationella studierna som varit betydelsefulla för mig och som för-

enar immanensfilosofi och förskoleforskning utgörs av Nina Rossholts (2009, 

2012, 2017) professor i förskolepedagogik, som studerat barn och pedagoger 

i vardagliga aktiviteter i förskolan, som utomhusvistelse, matsituation och 

vila; utbildningsforskaren Pauliina Rautios arbeten om barns lek och relat-

ioner med omgivningen (Rautio, 2013; Rautio & Jokinen, 2016; Hackett & 

Rautio, 2019). 

 

Den ovanstående forskningen har inspirerat mig att undersöka de vardagliga 

danshändelserna i förskolan som relationella och relationellt artikulerade. 

Detta betyder att barn, forskare och alla de ”ickemänskliga”6 kropparna förstås 

 
5 I uppsatsen använder jag genomgående ordet pedagog och inkluderar här alla som arbetar med 

barn och dans i förskolan, så som förskollärare, barnskötare, dans- och musikpedagoger, konst-

närer etc. 
6 Termen ickemänsklig använder jag genomgående i uppsatsen för att beteckna all den materi-

alitet som inte brukar falla under kategorin människa eller mänskligt, som kan tänkas vara med 
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vara i relation till och med varandra, varvid krafter och rörelser uppstår. Mu-

sik, material, rummet och barnens kroppar formar och driver dansen i möten 

och sammanflätade relationer som uppstår och omformas i möten. Här utgör 

agens/handlingskraften en gemensamt skapad kraft och är alltså inget som ut-

går från enskilda människors intentioner (jfr. Lenz Taguchi, 2012; Olsson, 

2009/2014).  

 

För att förstå och utforska barnens och mina danshändelser ytterligare, både 

under dansen med barnen och i analysarbetet, har jag aktivt utmanat mina tan-

kar om danspraktik och den dansande kroppen genom några teoretiska och 

filosofiska resonemang och begrepp. Dessa tankeverktyg fann jag i några tex-

ter och begrepp ur immanensfilosofin. Dels i de franska filosoferna Gilles De-

leuze och Felix Guattaris (1994, 2015) texter som rör experimenterande, 

kropp, estetik och kollektivt skapande, dels i dans-, samhälls- och kulturfors-

karen Erin Mannings (2009, 2013) arbeten om dans, kropp och relationell rö-

relse. Genom att utgå från en immanensfilosofisk verklighetsförståelse (onto-

logi) styrs forskarens uppmärksamhet mot andra saker i dansandet/praktiken 

än i den tidigare forskning om de yngsta barnens dansande i förskolan, vilka 

presenteras i arbetets bakgrundsdel (se: Digerfeldt, 1990; Pramling Samuels-

son et al., 2009). Detta gör att de yngsta barnens vardagliga danspraktiker 

framträder på andra sätt och förståelsen för dem förändras och kanske vidgas.  

 

Utan att gå in allt för djupt i dessa resonemang redan här i inledningen, började 

jag i mötet med immanensfilosofin se på mitt och barnens dansande som ett 

utsträckt och utvidgat samarbete mellan oss och omgivningen – rummet, mu-

siken och tingen. I detta samarbete verkade mer än bara barnens och mitt en-

gagemang, kroppsliga fokus och medvetenhet, våra individuella intentioner 

och idéer, spela roll för hur praktiken artikulerades. För att röra oss och ta oss 

fram genom rummet och forma danspraktiker behövde vi också förena våra 

kroppar med en rad element som till exempel golvet, musiken, ljudet, gravit-

ationen, etc. Effekterna av detta experimenterande med omgivningen blev 

olika för varje möte, och det var det som drev processen vidare. Om vi tittar 

på det inledande exemplet, som jag analyserar djupare i arbetets analys, där 

en dansare ramlar, kan detta ses som en effekt av kroppens samarbete med 

bland annat golvet. Det plötsliga fallet utvecklar koreografin med en kreativ 

variation som drar till sig fler dansare, ökar energin, glädjen och lusten att 

dansa ytterligare. 

 
och forma danspraktiken tillsammans med oss människor. I arbetet representeras ickemänni-

skor i form av mattor, golv, musik, högtalare, papprör, strumpor etc. 
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Avgränsningar 

Föreliggande studie skulle kunna förstås som en studie i barns delaktighet då 

barnen inkluderas och tillåts ha ett visst inflytande i processen. Dock är del-

aktighetsbegreppet, så som det oftast används i förskolans sammanhang i re-

lation till läroplanens demokrati och jämlikhetsmål (Skolverket, 2018), en av 

de avgränsningar jag har tvingats göra för den här licentiatuppsatsen. Istället 

handlar det i föreliggande studie om ett aktivt deltagande, såväl från barnens 

sida som från den vuxne forskaren. I det här sammanhanget har jag som av-

gränsning för detta arbete valt begreppet deltagande av två skäl. Ett sådant 

skäl är att jag vill följa den danspedagogiska linjen för begreppet delta-

gande/delaktighet som avser just ett deltagande av de inblandade. Det andra 

skälet är mitt teoretiska val för arbetet, den ovan beskrivna immanensfilosofin, 

där begreppet deltagande är ett mer neutralt begrepp i förhållande till mänsk-

liga aktörers deltagande, samarbete och relationsskapande i de anordningar av 

danskpraktiker som teoretiskt kommer beskrivas inom detta arbete. Detta ut-

gör en tydlig kontrast till begreppet delaktighet, som i och med läroplansskriv-

ningarna är tydligt sammanknutet med det enskilda mänskliga barnet. Före-

liggande arbete kommer därmed inte att diskutera delaktighetsforskningen 

inom förskoledidaktisk forskning och pedagogiken, som dessutom är ett om-

fattande forskningsområde som jag känt mig tvungen att avgränsa mig från. 

Självklart är ämnet både relevant och viktig, men skulle kräva en ytterligare 

studie med utgångspunkt i mina producerade data. 

 

Som jag redan har anfört handlar inte detta arbete om vad barn erfar och lär 

sig av dans eller hur dansen gynnar deras kroppsliga eller mentala utveckling. 

Därmed har jag avgränsat mig mot utvecklings- och lärandeteorier inom för-

skoledidaktiken. I relation till frågan ovan hur barn utvecklas och vad barn 

kan lära sig av, i och genom dans, vill jag dock nämna att det inom ramen för 

de senaste decenniernas forskning kring de yngsta barnens utveckling finns 

ett stort antal studier som visar hur viktig den motoriska träning som ett barn 

utför i en danspraktik kan vara för barns kognitiva utveckling (se exempelvis 

Goswami, 2018).  
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Syfte och frågeställningar 

Arbetet tar utgångspunkt i frågeställningar som prövas i möten mellan en 

grupp barn, en förskolemiljö med musik och andra artefakter i rummet, samt 

en forskare som har lång erfarenhet inom dansen och som under många år som 

förskollärare även prövat olika sätt att arbeta med barn i olika åldrar med dans. 

Frågan handlar om hur ett iscensättande av danspraktiker med de allra yngsta 

barnen i förskolan kan göras på andra/nya sätt – än de tidigare fenomenolo-

giskt och utvecklingspedagogiskt grundade. För att kunna göra detta krävs en 

del omformuleringar av de befintliga teoretiska och danspedagogiska respek-

tive förskoledidaktiska ställningstaganden som hittills finns formulerade bara 

för de äldre barnen (från 3 år och äldre) för att kunna tala om danspraktiker 

med de yngsta barnen i deras förskolemiljö. Jag har för mitt utforskande och 

experimenterande arbete i denna studie, av skäl som anförts i denna inledning, 

valt att ta inspiration från tidigare immanensfilosofiskt inspirerad forskning 

och framför allt från ett antal begrepp hämtade från Gilles Deleuze och Felix 

Guattaris immanensfilosofi, samt hämtat forskningsmetoden från en internat-

ionellt prövad forskningspraktik som kallas a/r/t-ografi. Även denna forsk-

ningspraktik bygger delvis på immanensfilosofi och har tidigare prövats med 

äldre barn, ungdomar och vuxna i ett praktiskt pedagogiskt-didaktiskt arbete 

som involverar andra konstnärliga uttrycksformer än dans. I denna studie prö-

var jag detta med de yngsta barnen i förskolan. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga 

och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de allra 

yngsta barnen i förskolan som ett resultat av ett a/r/t-ografiskt forskningsar-

bete. Forskningsmetoden innebär att ett antal experimenterande möten iscen-

sätts mellan en grupp 1-2 ½ åringar, en danskunnig forskare och tillika förs-

kollärare, och ett antal centrala begrepp från Gilles Deleuze och Felix Guat-

taris immanensfilosofi. Jag undersöker vad dessa begrepp producerar i de 

praktiska ställningstaganden som sker och vad det får för betydelse för ett 

danspedagogiskt-didaktiskt arbete.  
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Frågeställningar 

  

1) Vilka danspraktiker kan göras möjliga i experimenterande dans med 

de yngsta barnen i förskolan när de möter en forskare inspirerad av 

immanensfilosofi? 

 

2) Hur kan danspraktiken med de yngsta barnen i förskolan förändras 

och utvecklas didaktiskt då barnen är aktiva deltagare i den experi-

menterande dansens processer, utformning och innehåll? 

Uppsatsens disposition 

I nästa avsnitt presenteras Bakgrund och tidigare forskning i vilket jag gör 

en redogörelse för dansens plats i förskolan historiskt och idag. Jag beskriver 

litteratur och danspedagogisk metod för förskolan och den forskning som 

finns om de yngsta barnens dansande i förskolan som ligger till grund för 

denna. Där presenteras även annan relevant förskoledidaktisk forskning för 

studien utanför dansområdet. I kapitlet som följer, Teoretiskt och filosofiskt 

perspektiv, introducerar jag de immanensfilosofiska resonemang och be-

grepp som studien tar i bruk, samt teori om relationell rörelse i dans. Efter 

detta beskriver jag studiens Metod, det vill säga metodval, forskarroll och 

forskningsetiska ställningstaganden, genomförandet, dokumentationsme-

toder, samt hur analysförfarandet gått till. Metoden diskuteras och reflekteras 

över fortlöpande genom hela kapitlet.  

 

Kapitlet därefter, Experimenterande dans med förskolans yngsta barn, pre-

senterar studiens material och analys. Detta görs under tre huvudrubriker 

som var och en går igenom en praktik, eller sätt att dansa och skapa dans på, 

som jag och barnen engagerade oss i.  

 

Slutligen i kapitlet Studiens resultat, sammanfattning och vidare forskning, 

diskuterar jag studiens resultat i relation till mina forskningsfrågor, tidigare 

förskoledidaktisk och danspedagogisk forskning och studiens teoretiska per-

spektiv och metod. Kapitlet organiseras utifrån tre huvudrubriker som avspeg-

lar studiens syfte och de två forskningsfrågorna. Den första huvudrubriken 

avspeglar syftet och den första forskningsfrågan som avser hur danspraktiker 

kan göras möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsam-

mans med de allra yngsta barnen i förskolan som ett resultat av ett a/r/t-

ografiskt forskningsarbete. Den andra huvudrubriken avspeglar den andra 

forskningsfrågan som avser de didaktiska konsekvenserna av det experimen-

terande forskningsarbete som gjorts. Under kapitlets tredje och avslutande hu-
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vudrubrik görs inledningsvis en sammanfattning av mina huvudresultat varef-

ter en diskussion som behandlar mina tankar om framtida forskning som en 

konsekvens av mitt eget forskningsarbete får avsluta kapitlet och licentiatupp-

satsen.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

Dans i förskolan 

I denna del beskriver jag hur danspraktiker har tagit sig uttryck och hur de 

organiserats i förskolan historiskt och idag. Detta genom att presentera littera-

tur och forskningsläget kring dans i förskolan och danspedagogik för de 

yngsta barnen, samt vad styrdokument för förskolan säger om dans och rö-

relse. Även något från närliggande områden som förskolans yngsta barns es-

tetik, kropp och rörelse, musik och ljudskapande presenteras. Först en kort 

historisk presentation. 

En kort historisk presentation 

Dans, eller rörelselek och estetisk rörelse som det också kan benämnas, har en 

lång tradition inom förskolan.7 Tidiga tongivande pedagoger för svensk för-

skola som exempelvis Friedrich Fröbel (1782–1852), lägger vikt och utrymme 

vid den estetiska rörelsen för människans helhet, tänkande, känsla och kreati-

vitet vilket pedagogiskt tog form i musik-, finger- och rörelselekar (Uddén, 

2004; Wallström & Dunkels, 1992). Sådan typ av musik och rörelse/dans har 

ett starkt fäste i förskolan och har utvecklats och förvaltats vidare bland annat 

genom Alice Tegnérs barnvisor som vi lekt och rört oss till sedan sent 1800-

tal (Barn och dans, 1993; Digerfeldt, 1990). 

 

Fröbels pedagogiska idé kring estetik och rörelse utvecklades ytterligare gäl-

lande form och metod under tidigt 1900-tal genom rytmiken som är en musik-

pedagogisk metod, främst utvecklad av Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) 

och vidare av den danska rytmikpedagogen Astrid Gössel (1891–1975). Ryt-

miken kan enkelt sägas kombinera musik, sång, rörelse och verbalt språk med 

betoning på lekens fria rytmiska improvisation (Digerfeldt, 1990). Detta teo-

retiska och didaktiska upplägg har vidare stöd i exempelvis Lev Vygotskijs 

(1896–1934) teorier om lärande som värdesätter estetik och beskriver leken 

 
7 För mer utförliga beskrivningar av barndansens formulerande och framväxt både i och utanför 

förskolan se exempelvis; Barn och Dans, 1993; Digerfeldt, 1990; Helander red., 2012; Roman 

m.fl., 2011. 
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som de yngsta barnens främsta sätt att utvecklas och lära (Uddén, 2004). Ex-

empelvis beskriver Gunilla Lindkvist (2002), docent i pedagogik, med ut-

gångspunkt i Vygotskijs teorier hur de yngsta barnen (åldern är inte närmare 

specificerad i artikeln) i leken använder alla konstformer i en sammansmält 

form där de undersöker och experimenterar i nuet. Leken kan här förstås som 

en primitiv form av estetiskt skapande, vilken senare blir mer fokuserad i olika 

konstnärliga discipliner, som exempelvis dans (ibid.). Denna beskrivning lig-

ger även mycket nära rytmikens teori och didaktik (Digerfeldt, 1990; Uddén, 

2004). Vygotskijs teorier har under en lång tid dominerat förskolans didaktik 

(Säljö, 2000), vilket kan förklara rytmikens, eller rytmikinspirerade sångstun-

ders, fortsatt starka ställning i förskolan. 

Danspedagogiska metoder 

Barndans, danslek och rytmik 

Den barndanspedagogik som finns utvecklad för förskolan har grund i fridans-

teknik för barn inspirerad av främst de moderna danspionjärerna Isadora Dun-

can (1877–1927) och Rudolf Laban (1879–1958) samt musikpedagogen 

Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) (Sjöstedt-Edelholm, 2015; Styrke, 

2015). Metoder för barndans kan, men behöver inte, ha musik som bas och 

har lite olika benämningar som exempelvis danslek, kreativ- eller skapande 

dans. De pedagogiska grundtankarna beskrivs utgå från barns naturliga rörel-

semönster där barnen stimuleras i att utveckla sin kroppsmedvetenhet, rums-

medvetenhet, sitt estetiska uttryck och personliga formspråk i dans. Meto-

derna erbjuder en rad lekar, ringdanser och övningar som både tränar grund-

läggande rörelsetekniker och uttrycksmässigt kunnande som varvas med friare 

improvisation och utforskande, samt konsten att skapa egna danser (se exem-

pelvis; Ahl et al., 2007; Edin, 2010; Joyce, 1994; Sjöstedt-Edelholm & Wi-

gert, 2005; Wigert, 1982). Metodböcker för barndans/danslek riktar sig främst 

till barn från 3 och 4 år och uppåt. De yngsta barnens estetiska rörelser eller 

dansande återfinns i teori- och metodböcker om rytmik, där exempel på klass-

upplägg finns från spädbarnsåldern och uppåt.  

 

Barndans- och rytmikmetoder framskrivna för förskolan har liknande upp-

lägg. Praktiken bygger på pedagogledda sessioner avgränsade i tid och grupp. 

Musiksamlingarna eller danspassen är tydligt strukturerade med ett lärande-

objekt som bestämmer temat för stunden. Utifrån detta tema väljs sedan pas-

sande musikstycken, sånger, ramsor och lekar som pedagogen metodiskt leder 

barnen genom (se: Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2004; Edin, 2010; Pramling 

Samuelsson, 2008; Uddén, 2004). Vikt läggs vid att barnen utvecklar sin mo-

torik och rörelseteknik för att stärka kontroll över sin kropp och kunna styra 

den säkert och öka möjligheten till att uttrycka sig i dans/ rörelse (se: Ahl et 
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al., 2007; Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005; Edin, 2010; Joyce, 1994; Ve-

sterlund, 2015). Ofta används olika föremål och material i dansen som exem-

pelvis tyg, käppar, vimplar, naturföremål, bilder, mönster etc. som dansaren 

kan förstärka sin dans med eller hitta inspiration och impuls till rörelser med 

(ibid.). I rytmiken, som särskilt utgår från musik och rytmer, karaktäriseras 

dansandet främst av bestämda rörelser och rytmiska förflyttningar i rummet 

som illustration till berättelser och sångtexter där barnen i rörelse kan upp-

täcka och utveckla musikens olika byggstenar (se exempelvis: Ahl et al., 2007; 

Andersson Baaring, 1988; Uddén, 2004; Vesterlund, 2015).  

 

Vanligtvis preciserar didaktisk litteratur inte teori och upplägg för särskilda 

åldrar, utan beskriver att pedagogen kan anpassa övningar och teman för barn-

gruppens specifika ålder. Undantag är spädbarns- och babyrytmik som är sär-

skilt utformad för barn under ett år och deras medföljande vuxna (se Anders-

son Baaring, 1988).  

Dans, kropp och rörelse i förskolans läroplan  

I den nuvarande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), har dansen en 

tydlig plats och beskrivs i sällskap med de andra estetiska ämnena, där den 

motiveras och formuleras som en estetiskt skapande uttrycksform. Här står att 

barn både söker och erövrar kunskap genom bland annat skapande i dans. För-

skolan ska sträva efter att barnen utvecklar sitt skapande i dans och sin för-

måga att uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter genom dans. Dans be-

skrivs dessutom som ett språk eller kommunikationsform att kommunicera 

sina tankar och känslor genom och ett görande att samspela och skapa mening 

med andra människor genom.  

 

I läroplanen beskrivs kropp och rörelse även utifrån ett hälsofrämjande per-

spektiv, där förskolans uppdrag är att skapa förutsättningar för att varje barn 

utvecklar en allsidig rörelseförmåga. Barn ska få möjlighet att uppleva rörel-

seglädje samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefin-

nande (Skolverket, 2018, s. 9). Vad gäller förskolans arbetsformer uttrycker 

läroplanen att de ska vara varierade. Utbildningen ska ”ge utrymme för bar-

nens egna initiativ, fantasi och kreativitet” (ibid., s. 11) och ”utgå från ett in-

nehåll som är planerat eller uppstår spontant” (ibid., s. 7). Vidare beskriver 

läroplanen att ”barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar 

initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar” och att de ska ges ” tid, 

rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva” (ibid., s. 8) samt 

möjlighet till ”eget skapande” (ibid., s. 9). Förskolans läroplan specificerar 

således inte särskilda riktlinjer för dans eller rörelse kopplat till barnens ålder.  

 



  30 

Med denna sammanfattande beskrivning skulle dans kunna ses som ett brett 

område i förskolan där en del är ämnesdidaktisk där barn under sin tid i för-

skolan ska få möjlighet att lära sig konstformen tekniskt och uttrycksmässigt 

och utveckla sitt eget dansande vidare. En annan del handlar om barnens egna 

initiativ, lek, kreativitet, upplevelser och experimenterande som ska få tid och 

utrymme att kultiveras.  

Förskoledidaktiska studier om de yngsta barnens dansande  

Trots att dans som aktivitet har en tydlig plats i förskolan, historiskt och i lä-

roplanen, vittnar tidigare forskning och den didaktiska litteratur som vänder 

sig till förskolan om dansens undanskymda och otydliga roll. Jämfört med 

andra estetiska ämnen som bild och form, musik och drama är dansen nästan 

osynlig (Carlsen & Samuelsen, 1991; Digerfeldt, 1990; Pramling Samuelsson 

et al., 2009; Pramling Samuelsson, 2008). Det finns heller inte många studier 

om dansande i förskolan och inte heller så mycket didaktisk litteratur att tillgå. 

Minst uppmärksammat är de allra yngsta barnens dansande. I den litteratur 

som finns om barndans, metodböcker i barndans och forskning om barns dan-

sande, är beskrivningar av barn under tre år i det närmaste obefintliga.8  

 

De studier som finns om de allra yngsta barnens (1–3 år) dansande i förskolan 

är mycket få och de som finns har danslekens metodik som grund. Ett exempel 

är Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och hennes forsknings-

grupp (2008, 2009) som studerat barns (2–8 år) lärande i dans från ett utveckl-

ingspedagogiskt perspektiv med fokus på hur och vad små barn kan förväntas 

lära sig i dans som konstform, och hur pedagoger kan arbeta för att barnen ska 

nå dessa kunskaper. Dans förstås i studien från ett representativt perspektiv, 

dvs. att dans är något barnet uttrycker sig med eller gestaltar något genom, 

exempelvis en känsla (Pramling Samuelsson et al., 2009). Värdet av både det 

tekniska och det uttrycksmässiga kunnandet betonas, vilket i pedagogiska 

stunder i förskolan stimuleras och utvecklas med pedagogens hjälp (Pramling 

Samuelsson, 2008; Pramling Samuelsson et al., 2009). Denna forskning bidrar 

till pedagogisk och didaktisk vägledning och ett upplyftande av pedagogens 

betydelse för barns estetiska utveckling och kunnande i dans. Studien visar att 

pedagogens ämneskunskaper i dans är mycket viktiga för att barnen ska kunna 

utveckla och fördjupa sina kunskaper i dans. Pedagogen behöver ha ett tydligt 

upplägg och mål med danspassen baserat på danspedagogikens grundmoment. 

Vidare är det också viktigt att pedagogen inför ämnesbegrepp under dansun-

dervisningen (ibid.). 

 
8 Den litteratur som finns utgår främst ifrån danslek som är en barndansmetod som även finns 

utvecklad mot förskolan och riktar sig för barn från tre-fyra år och uppåt. För barn under tre år 

finns rytmiken som dock främst är riktad mot senare musikaktiviteter (där dans ofta nämns utan 

att fokuseras närmare) och motiveras i förskolan främst i verbalt språkutvecklande syfte.   
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Pramling Samuelssons et al. (2009) studie lyfter även att det finns en osäkerhet 

hos pedagoger kring hur dans kan utföras i förskolan, och hur pedagogen kan 

agera i dansandet med barnen. I majoriteten av de exempel som lyfts är barnen 

dessutom äldre än 3 år. Studien efterfrågar därmed fler praktikfokuserande 

forskningsstudier som kan bidra till denna kunskap. Det är bland annat i detta 

sammanhang som denna studie kan utgöra ett bidrag.  

 

Ett annat exempel värt att nämna trots att den är gjord på barn från 3 år och 

äldre (och där med inte fokuserar de allra yngsta barnen), är förskoleforskaren 

Gunvor Digerfeldts (1990) avhandling Utvecklingspsykologiska och estetiska 

aspekter på danslek9. Studien ger en ingående bedömning av danslekens be-

tydelse för barns utveckling inom följande områden; motorik, kroppsmedve-

tenhet, rytmmedvetenhet och kroppslig gestaltningsförmåga, där den kropps-

liga gestaltningsförmågan belyser barnens förmåga till konstnärligt skapande. 

Som filosofiskt perspektiv används fenomenologi. Studien bidrar till att em-

piriskt bevisa dansens betydelse för barns utveckling och lärande och med det 

slå fast och vinna mark för dansens plats i förskolan.  

En rörelse mot att sätta barnet i centrum, danspedagogisk 

forskning 

Inom internationell litteratur och danspedagogisk forskning finns en del röster 

för att bryta upp den, som det beskrivs, alltför vuxendominerande dansunder-

visningen (Anttila, 2007; Lindqvist, 2001; Sansom, 2009; Stinson 1998, 

2002). Eeva Anttila (2007), professor i danspedagogik, beskriver hur intresset 

för att sätta barnets/elevens upplevelse av dans och eget skapande av dans i 

centrum har funnits en tid, men att en reell förändring går långsamt. Adrienne 

Sansom (2009) som studerar danspedagogik på förskolor i Nya Zeeland be-

skriver att det vanliga är att dansstunder i förskolan leds av pedagogen som 

väljer musiken, ger instruktioner och leder sång och rörelselekar och färdiga 

dansrutiner. I dessa dansstunder visar studier att barnens egna initiativ, krea-

tivitet och möjlighet att påverka innehållet blir väldigt liten (Anttila, 2007; 

Sansom, 2009; Stinson, 1988, 2002). Sansom menar, liksom Anttila (2007) 

och Lindqvist (2001), att det är nödvändigt att utveckla danspedagogiken ge-

nom att sätta barnets begär efter lek, deras kultur och intressen i centrum av 

processen och göra dem medskapare av dansstunderna. 

 

Stinson (1988, 1998, 2002), har under lång tid berört frågan om hur barn kan 

bli delaktiga i skapandet av dansundervisningen. Hon menar att viktiga dans-

erfarenheter, de stunder där barnen får djupa estetiska upplevelser och de mest 

 
9 Digerfeldt (1990:44) beskriver danslek för barn 4-7år på följande sätt; ”En fri, experimente-

rande barndansundervisning med rörelseimprovisationer samt imitativa sång- och danslekar.” 
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fantastiska stämningar och danser skapas, ofta inte går att planera för eller 

styra som pedagog. Här handlar det mer om att arrangera för att dessa stunder 

ska ha möjlighet att uppstå (Stinson, 1988). En viktig faktor är att barnen kän-

ner att det är deras aktivitet. Stinson (1988) skriver; ”If children are to become 

totally involved in an experience, it must feel like it’s theirs”. (s. 4) Vidare 

menar Stinson (2002) att den estetiska upplevelsen där barnen har möjlighet 

att rikta fokus på just rörelsen och den egna kroppen kan vara svår att uppnå 

för barnen om dansklassen är för hårt planerad och fokuserar för mycket på 

att följa givna rörelser och övningar från en pedagog. Därför är det viktigt att 

barn får mycket tid till att upptäcka dansen och fördjupa sig i egna intressen, 

vid sidan av de mer instruktionsbaserade stunderna. Detta sammanfaller även 

med innehållet i den svenska förskolans läroplan, som jag sammanfattat i ti-

digare stycke. 

 

De kritiska rösterna ovan menar att om barn ska bli medskapare i sitt lärande 

i dans och få reell agens över innehållet, där barnens kreativitet och engage-

mang får möjlighet att växa, krävs ett annat sätt att agera som pedagog. En 

pedagog behöver ha ämneskunskaper inom dans, och vara inkännande och 

uppmärksam på barnens lekar och intressen. Pedagogen behöver också vara 

beredd att släppa kontrollen över danspasset och egna idéer om vad som ska 

göras och läras för att kunna utforska dansande i det som engagerar barnen 

(Sansom, 2009; Stinson, 2002). Forskarna ovan menar att när barnen är med 

och skapar dansaktiviteter kommer dessa att skilja sig från mer traditionella 

lärarledda pass. Detta poängterar Anttila (2007), är kanske det svåraste att ac-

ceptera och värdesätta för vuxna inom utbildningen. 

Övrig relevant forskning 

Pedagogiska texter och forskning kring de allra yngsta barnens (1–2,5 år) dan-

sande i förskolan är som översikten ovan visar begränsad. Däremot finns in-

tressant förskoledidaktisk forskning utanför dansområdet som bidrar till denna 

studie, när det kommer till att organisera och genomföra aktiviteter och hur 

pedagogen kan agera. Denna forskning är omfattande och på grund av före-

liggande arbetes storlek presenterar jag endast några framträdande studier från 

fältet, med relevans för detta arbete då de likt detta arbete sätter kropp, rörelse 

och estetik i centrum. 

Lek, kropp och rörelse 

Det förskoledidaktiska område som främst fokuserar de yngsta barnens (1-2,5 

år) kroppslighet, rörelse och estetiska verksamhet, är lek- och interaktions-

forskning genom fenomenologiska perspektiv på kropp och lärande. Här stu-

deras barns samspel och kollektiva skapande av grovmotoriska rutiner, där 
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kropp, ljud och rörelse ingår. Kroppen sätts i dessa perspektiv i centrum för 

utveckling i och aktivt skapande av samspelsstruktur och tänkande, då kropp 

och hjärna ses som en sammanhållen helhet. En form av kollektiv kroppslighet 

och rörelse beskrivs vara de yngsta barnens främsta sätt att vara på i världen, 

utvecklas, skapa kunskap om den och interagera med varandra. Exempel på 

framträdande forskning inom svensk förskoledidaktik är Gunvor Løkkens 

(2000ab, 2009) och Ingrid Engdahls (2011) arbeten.  

 

Gunvor Løkken (2000ab, 2009), som är professor i förskolepedagogik har 

med sin forskning om norska förskolebarn gjort ett stort teoretiskt bidrag kring 

de yngsta barnens kommunikation och meningsskapande. Løkken (2009) vi-

sar från ett fenomenologiskt perspektiv hur de yngsta barnen (1–2,5 år), som 

ibland kallas toddlare10, genom sin perception har en direkt ickeverbal kropps-

lig kommunikation med varandra. Hon synliggör också hur små barn bygger 

upp ett kollektivt tillsammansvarande där kropp, rörelse och ljud är ledande i 

att uppnå samförstånd och mening. Att ta del av varandras kroppsliga uttryck, 

rörelser och ljud och bekräfta varandra genom att utföra rörelser simultant ut-

gör de yngsta barnens specifika socialiseringsstil och skapar ett starkt gemen-

samt vi.  

 

Vidare beskriver Løkken (2009) de yngsta barnens karaktäristiska interaktion 

som glädjefyllda sprudlande enkelt strukturerade lekar som gärna upprepas 

gång på gång och för varje upprepning organiseras och utvecklas i stigande 

grad till en gemensam rutin, för att sedan kulminera. Rutinerna som ibland tar 

form i rörelsebanor runt i rummet, där rummets möblering och större föremål 

spelar stor roll för hur leken utvecklas, är specifika för barnens kroppar, barn-

gruppen, miljön och sammanhanget, men är också inflätade i kulturellt och 

socialt betingade normer för barn, kropp, kön, estetik, etnicitet och funktion. 

Lekarna beskrivs som ”tummellekar” och är gärna fysiskt utmanande med 

hopp, fall och snabba löpningar som ibland kan upplevas som kaosartade för 

en vuxen (Løkken, 2008).  

 

I didaktiklitteratur som refererar till ovanstående forskning beskrivs de grov-

motoriskt utmanande och fartfyllda lekarna som viktiga både för att lära känna 

och behärska sin kropp, utveckla sin motorik och en god kroppsuppfattning 

och för att känna trygghet och utveckla god självuppfattning (Fennefoss & 

Jansen, 2009; Løkken et al., 2006; Løkken, 2008). Repeterandet beskrivs som 

viktigt på flera sätt. Förutom att rent fysiskt och motoriskt lära sig nya rörelser 

beskrivs upprepning som ett sätt att känna kontroll över kropp och omgivning 

 
10 Så här beskriver Engdahl (2011) toddlarbegreppet: “The term toddler is described as related 

to age; a child between one and three years old, but it is also linked to a certain embodied style 

with special body movements and a certain way of walking”. (s. 23) 
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(Fennefoss & Jansen, 2009). Upprepandet av varandras handlingar handlar 

också om att bekräfta och inkludera den andra, och kan förstås som en gest för 

vänskap och samförstånd. Upprepningen är även en viktig del i turtagningen 

då barnen bygger en gemensam kommunikation och mening (ibid., Engdahl 

2011, Løkken, 2008). Rutinleken har, menar Løkken (2000), en djup existen-

tiell mening som borde uppmuntras och tas tillvara i förskolan.  

 

Løkkens forskning relaterar till denna genom intresset för de små barnens 

estetiska kroppsliga sätt att vara och förhålla sig till varandra och världen. De 

specifika lekar och ”toddlarkulturer” (2000ab, 2009) som Løkken beskriver 

framträder även i denna studie och just dessa försöker jag vara lyhörd för och 

använda i vårt experimenterande i dans. Att utgå ifrån barnens lekar och 

rörelsematerial ligger även i linje med den danspedagogiska forskning som 

jag beskrivit ovan (Anttila, 2007; Lindqvist, 2001; Sansom, 2009; Stinson, 

1988, 1998, 2002), som menar att barns intressen, lek och kulturella uttryck 

borde få större utrymme i dansundervisningen.  

 

Ett mindre antal studier har också genomförts som fokuserar de yngsta bar-

nens vardagliga aktiviteter, lekar, kroppar och rörelser från posthumanistiskt 

perspektiv. Följande studier fokuserar inte bara på samspel mellan barn i för-

skolemiljöer utan även på samarbeten mellan barn och en mer-än-mänsklig 

omgivning. 

 

Rossholt (2009, 2012, 2017), har med multi-etnografisk metod studerat de 

yngsta barnen och deras pedagoger i vardagliga aktiviteter i förskolan, som 

utomhusvistelse, matsituation och vila. Analyser visar hur mänskliga och ick-

emänskliga kroppar relaterar till tid och rum och hur barnen gör sig synliga i 

fysisk rörelse genom olika energi, tempo och ton. Exempelvis beskrivs en 

grupp barn som på våren får av sig klumpiga vinterskor och tjocka kläder och 

då äntligen kan springa runt i cirklar efter varandra i en sluttning samtidigt 

som de gör ljud till rörelsen. Springandet avbryts ibland av att kropparna faller 

ner på gräset och vilar en stund för att sedan resa sig upp och fortsätta leken 

(Rossholt, 2012). Rossholt visar i studierna hur barns subjektivitet inte bara 

kan ses som skapad i sociala sammanhang, beroende av deras specifika 

kroppslighet eller universella utvecklingsstadier, utan att barn också skapar 

sin subjektivitet på olika sätt i olika säsonger, ofta beroende på kläder, väder-

lek och andra ickemänskliga element. Studierna visar även hur lekar och un-

dersökanden uppstår i relation till material i sig själva, bortom pedagogernas 

planering eller avsikt. Ett annat exempel visar hur solen, vattenpölen från en 

trasig vattenspridare ihop med sand och spadar på marken i en lyckad kombi-

nation frambringar en plats där de yngsta barnen skapar lek och undersökan-

den, kreativitet och glädje (Rossholt, 2012).  

 



  35 

Även Rautios etnografiska arbeten studerar barns relationer till sina vardag-

liga miljöer. Exempelvis visas hur barns aktiviteter som av vuxna kanske för-

stås som triviala eller nonsensaktiviteter, som att samla stenar (Rautio och Jo-

kinen, 2016) och klättra i snöhögar (Rautio, 2013) kan förstås som betydelse-

fulla samarbeten mellan människor och ickemänniskor. I Hackett och Rautios 

(2019) studie där barn springer runt ett träd och springer upp och rullar ner för 

en kulle på deras förskolegård möjliggör ett posthumanistiskt perspektiv, ihop 

med multimodalt socialsemiotiskt perspektiv (Kress, 1997), en förflyttning av 

tänkandet om barn. Istället för att se barn som individer med egna viljor och 

intentioner som använder miljön likt en passiv yta, förstås mötet mellan bar-

nen och miljön som korresponderande där både ”människor och ickemänni-

skor svarar varandra och skapar varandra” (min övers. Hackett & Rautio, 

2019, s. 1021). På ett liknande sätt undersöker även denna studie hur det går 

att förstå att mänskliga kroppar flätas samman med ickemänskligt material, 

ljud och krafter, i detta fall i danspraktiker.  

Estetik, konst och experimenterande 

Inom förskoledidaktisk forskning har det under de senaste åren producerats 

studier där barn, pedagoger och forskare experimenterar gemensamt i peda-

gogiska och estetiska/konstnärliga processer. Några exempel som relaterar till 

denna studie är Olssons (2009/2014, 2013) samt Olssons studie ihop med 

Dahlberg och doktorand Ebba Theorell (2016). I projektet Magiska språket 

arbetar forskare, konstnärer och pedagoger ihop genom att ställa i ordning 

miljöer och erbjuda material som inte är vanligt förekommande i läs- och 

skrivaktiviteter i förskolan. Exempelvis lena stenar, skrovlig bark, speglar, 

olika slags snäckor, penslar och färg och många bilder, symboler och bokstä-

ver i olika material och form. Dessa miljöer blir enligt forskarna ”irresistable 

zones” (Olsson et al., 2016, s. 20) för barnen att gå in i, det vill säga oemot-

ståndliga zoner där barnens begär efter experimenterande och kunskap får ut-

rymme att expandera. Analyserna av dokumentationerna från barnens koope-

rativa estetiska experimenterande i läs- och skrivlärande genomförs med stöd 

i immanensfilosofi. De visar att små barns estetiska experimenterande med 

rum, material och krafter vidgas när de får tillgång till många olika material 

och en rik skrift- och skrivmiljö att utforska med hela kroppen. Då utökas de-

ras repertoar av olika sätt att tänka, känna och agera. Därmed blir miljöns ut-

formande och det material som erbjuds ännu viktigare för lärandet även på ett 

kroppsligt plan. Studierna bidrar med kunskap om hur barn kan göras till med-

skapare i sitt eget lärande och hur förskolans lärsituationer kan organiseras. 

Resultaten visar att pedagogens agerande är viktigt. Pedagogens uppgift är att 

lyssna in barnen och det kollektiva begär som verkar driva stunden och att 

mycket noga och genuint intresserat sätta sig in i de problem som barnen en-

gagerar sig i. Därigenom kan pedagogen ställa frågor och erbjuda rum, miljö, 

material och aktiviteter som kan möjliggöra vidare experimenterande. Detta 
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sätt att förhålla sig som pedagog ligger i linje med det den danspedagogiska 

forskning jag presenterat ovan som intresserar sig för barns medskapande av 

danspraktiken och som jag prövar i denna studie.  

 

I Erikssons (2020) avhandling A preschool that brings children into public 

spaces, organiserar forskaren för och samarbetar tillsammans med förskolans 

yngsta barn och deras pedagoger i ett experimenterande i metoder för att un-

dersöka hur förskolan kan ta plats i det offentliga rummet. Exempelvis intar 

barn, forskare och pedagoger en gångtunnel i staden och förändrar därmed 

platsens rörelser, ljud, energi och funktion, då gruppen springer och ljudar 

(med rösten) i den långa ekande gångtunneln (Eriksson och Sand, 2017). Av-

handlingen visar hur de praktiknära metoderna som produceras blir unika för 

just de människor som närvarar, den specifika platsen och händelser som sker 

under experimenterandet. Erikssons forskning utgår från ett relationellt mate-

riellt perspektiv och posthumanism, med inspiration från konstnärliga prakti-

ker och forskningsmetoder. 

Musik och ljud 

Det finns en hel del forskning och teori om musikens betydelse för människan 

och även om musik i relation till de yngsta barnen i förskolan (Pramling et al., 

2009; Wassrin, 2016). För den här studien vill jag lyfta Maria Wassrin (2016) 

som i sin doktorsavhandling undersöker de yngsta barnens (1–2 år) kreativa 

improviserande i musik på en förskola som driver musikaktiviteter som utgår 

från barnens eget engagemang och skapande av musik. Genom interakt-

ionsanalytiskt perspektiv visas hur barnen i ett tillstånd av lek bygger upp ge-

mensamma rörelsebanor som kan liknas vid danskoreografi till musiken. I 

detta framförhandlande mellan barn, pedagog, miljö och artefakter syns också 

ett estetiskt skapande då barnen i rörelsen artikulerar musikens betydelse och 

i leken improviserar likt yrkesmusiker då de så att säga överlämnar sig till 

musiken. Den musiska närvaron i barnens självständiga och kollektiva este-

tiska skapande är i studien på en avancerad och komplex nivå jämfört med vad 

tidigare forskning visat (ibid.). Pedagogens agerande och ämneskunskap, hur 

miljö och aktivitet är organiserad och vilken musik och vilka materiella resur-

ser som erbjuds, är mycket viktigt för barnens möjlighet att musicera, impro-

visera och lära i musik (Wassrin, 2016). Föreliggande studie intresserar sig 

precis som Wassrins för de yngsta barnens självständiga och kollektiva este-

tiska skapande och hur detta kan understödjas i kreativa miljöer, aktiviteter 

och sammanhang. Den här studien fokuserar dock på dans och utgår från ett 

annat teoretiskt perspektiv och annan metod.  

 

I en licentiatuppsats i förskoledidaktik visar Emelie Westberg Bernemyr 

(2015) hur minsta lilla ljud är med och samhandlar i de yngsta barnen inter-

aktion, utforskande och lärande i förskolan. Utifrån ett agentiskt realistiskt 
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perspektiv och nymaterialism (Barad, 2007, 2008) undersöker hon genom vi-

deodata barns relationer och samhandlingar med ljud i ett ljudutforskande ar-

bete på en förskola (med barn 1–2 år) och dess didaktiska konsekvenser. Stu-

dien har en transdisciplinär och tvärvetenskaplig karaktär och tar sin utgångs-

punkt i ämnena förskoledidaktik och naturvetenskap. Analyserna av Westberg 

Bernemyrs material, som består av filmer av händelser i de yngsta barnens 

vardagliga lekar, visar hur rummet fylls med de specifika rörelser/vibrationer 

som inspelningen av ett musikstycke som spelas och rummets högtalare pro-

ducerar. Alla kroppar i rummet vibrerar med musikens rörelser. Innan barnen 

börjar röra sig till stycket, är alltså väggarna, golvet, luften, kropparna redan i 

rörelse, skriver Westberg Bernemyr. Studien bidrar med kunskap om betydel-

sen av arkitektur, möblering och organiseringen av tid och rum i barns utfors-

kande av och med ljud i förskolan.  

Sammanfattning  

Den redovisade forskningen ovan kan sammanfattas i relation till hur den hän-

visar till ett antal viktiga vägval i dans med barn, och i synnerhet med de allra 

yngsta barnen. Dessa vägval sammanfaller även till stor del med annan rele-

vant tidigare forskning inom såväl förskoledidaktisk forskning som posthu-

manistisk filosofi, teori och metod. Tillsammans har dessa varit avgörande för 

de val jag har gjort för min egen studie. Den tidigare dans- och förskoledidak-

tiska forskningen som redovisats ovan och som varit avgörande för mina egna 

vägval kan sammanfattas i 9 punkter: 

 

• Behovet av fler studier om barns dans i förskolan (Pramling Samu-

elsson, 2008; Pramling Samuelsson et al., 2009) och då särskilt de 

yngsta (1–2,5 åriga) barnens dansande.  

• Vikten av dansteoretiska och danspedagogiska kunskaper hos peda-

gogen (Digerfeldt, 1990; Pramling Samuelsson, 2008; Pramling 

Samuelsson et al., 2009; Stinson 1988, 2002). 

• Betydelsen av att barn får möjlighet till estetiska upplevelser i dan-

sen Stinson (1988, 2002). 

• Värdet av att barn får mycket tid till att upptäcka dansen och för-

djupa sig i egna intressen, vid sidan av de mer instruktionsbaserade 

stunderna (Stinson, 1988, 2002).  

• Nödvändigheten att utveckla danspedagogik som sätter barnets be-

gär efter lek, deras kultur och intressen i centrum av processen och 

gör dem medskapare av dansstunderna (Anttila, 2007; Lindqvist, 

2001; Sansom, 2009; Stinson, 1988, 1998, 2002). 
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• Uppmärksamma och möjliggöra för de yngsta barnens (1–2,5 år) 

specifika sätt att utvecklas, leka, interagera och vara på där kropp 

och rörelse, rutinlekar och upprepningar är centrala och viktiga ut-

tryck (Løkken, 2000ab, 2009; Engdahl, 2011). 

• Relevansen av att i forskning ta hänsyn till ickemänskliga elements 

inverkan i de yngsta barnens vardagliga lekar och relationer med en 

mer-än-mänsklig omgivning (Hackett & Rautio, 2019, Rautio & Jo-

kinen, 2016; Rossholt, 2009, 2012, 2017; Westberg Bernemyr, 

2015). 

• Vikten av att möjliggöra för de yngsta barnens självständiga och 

kollektiva estetiska uttryck och skapande där pedagogen är med-

skapare genom eget engagemang, som lyssnar in barnens kunskaper 

och intressen och organiserar kreativa miljöer, aktiviteter och sam-

manhang (Olsson 2009/2014, 2013; Olsson et al., 2016; Wassrin, 

2016).  

• Intresset för praxisnära forskningspraktiker där forskare och barn ex-

perimenterar tillsammans (Eriksson, 2020, Olsson 2009/2014, 2013; 

Olsson et al., 2016). 
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Teoretiskt och filosofiskt perspektiv 

En immanensfilosofisk posthumanistisk teori för dans 

i förskolan 

 

För att undersöka studiens syfte; att undersöka hur danspraktiker kan göras 

möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de 

allra yngsta barnen i förskolan som ett resultat av ett a/r/t-ografiskt forsk-

ningsarbete, tar den här studien inspiration från posthumanistisk teori och 

några immanensfilosofiska begrepp och resonemang ur Gilles Deleuze och 

Felix Guattaris texter, samt Erin Mannings texter om dans, kropp och rörelse. 

Denna filosofi tillhör samtidigt en filosofisk metod utifrån Deleuze och Guat-

taris filosofiska metodologi i boken What is philosophy? i engelsk översätt-

ning från 1994. Teori och metod hänger därmed oupplösligen samman. Jag 

har trots detta valt att följa standardförfarandet att presentera teori och metod 

mer specifikt i varsitt avsnitt, vilket innebär att överlapp och upprepningar kan 

förekomma. 

 

I framskrivandet av immanensfilosofiskt tänkande har några teoretiker och fi-

losofer varit särskilt viktiga för min förståelse, nämligen Claire Colebrook 

(2010) och Fredrika Spindler (2013). Colebrook är en tvärvetenskaplig fors-

kare med arbeten inom litteratur, kultur och konst och hennes feministiska och 

queerteoretiska teorier är utvecklade i nära relation till Deleuze och Guattaris 

arbeten. Spindler som är svensk filosof har skrivit en rad arbeten kring De-

leuze och Guattaris filosofi och även Brauch Spinoza och Friedrich Nietzsche 

vilka är ett par av de filosofer som Deleuze utvecklar sin filosofi utifrån. För 

det här arbetet är Colebrooks och Spindlers texter viktiga för hur jag förstår 

Deleuzes och Guattaris immanenta ontologi11 och deras teorier om kropp och 

blivande som centralt tema för studien.  

 

Begreppet immanensfilosofi i det här sammanhanget har inte att göra med ett 

religiöst tänkande, som det ofta förknippas med, utan fjärmar sig tvärtom från 

alla former av transcendental ontologi, dvs. en strävan efter något ”sannare” 

eller ”högre” som överskrider och finns bortom det som händer här och det 

 
11 Ontologi innebär läran om världen eller det som är/finns och hur dessa är beskaffade. Episte-

mologi betyder kunskap om världen. 
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som kan tänkas nu i all sin bristfällighet. Spindler (2013) beskriver Deleuzes 

immanensbegrepp i sin bok som ett begrepp som samtidigt betecknar filoso-

fins utgångspunkt – en förutsättning för tänkandet – som dess metod. Hon 

säger att för Deleuze och Guattari (1994) utgör det så kallade immanensplanet 

den möjlighet och den mylla varifrån ett begrepp konstrueras som ett resultat 

av ett filosofiskt tänkande av en specifik filosof under en specifik historisk tid. 

Det så kallade immanensplanet är inte bara den situerade nödvändiga ”platt-

formen” för konstruktionen av nya begrepp, utan är också en metod för att 

spåra ett begrepps historiska och filosofiska problem, knutna till olika filoso-

fers tankesystem i en socio-historiskt kontext. Samtidigt innebär alltid spåran-

det också ett mått av nyskapande eftersom spårandet äger rum i ”en annan 

mylla” – på ett annat immanensplan – historiskt och socialt, där andra filoso-

fiska problem ger upphov till konstruktionen av andra begrepp. Det är detta 

som en annan för mig viktig teoretiker för den här studien, Lenz Taguchi 

(2016, 2017), har visat i en fåra av hennes arbeten. Med inspiration från De-

leuze och Guattaris filosofiska metoder har hon exempelvis spårat begreppet 

”Neuronen” inom utbildningsarenan och hittat flera historiska problemställ-

ningar som fortfarande konstruerar begreppets innebörd, men som idag är un-

der radikal omkonstruktion och som öppnar för nya möjligheter för ett tän-

kande om utbildning. 

 

Lenz Taguchi (2017) har även spårat begreppet Posthumanism, i ett annat av 

hennes arbeten. För mitt eget arbete har jag valt att definiera posthumanism 

utifrån två centrala utgångspunkter som Lenz Taguchi beskriver i en av sina 

texter som handlar specifikt om forskning om barn, barndom och förskoledi-

daktik skrivet tillsammans med Eriksson (Lenz Taguchi & Eriksson, 2021). 

Här beskrivs de två grundläggande antagandena för posthumanism i termer av 

ett decentrerat mänskligt subjekt och en onto-epistemologisk metodologisk 

ansats för forskning. Posthumanism handlar därför för mig om det jag i min 

inledning poängterade när jag beskrev att syftet med studien inte är att besk-

riva vad det enskilda barnet erfar, upplever eller lär under danspraktiker. Vil-

ket alltså skulle innebära att barnet centreras i kunskapsproduktionen. Utan 

istället är syftet att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga och kom-

mer till uttryck i ett experimenterande, i vilka barn ingår som en aktör bland 

andra.  

 

Det är alltså danspraktiken som centreras för kunskapsproduktionen. På så vis 

kan man säga att en decentrering av barnet lämpar sig särskilt väl i studier som 

just undersöker didaktiska praktiker i sig. Men så snart man vill veta vad barn 

lär sig och hur de påverkas av dem så behöver förstås barnet återigen centreras 

(Lenz Taguchi & Eriksson, 2021). Onto-epistemologi, som är ett begrepp från 

Karen Barad (2007), innebär en metodologisk ansats där kunskap och varande 

uppstår i samma rörelse inom den kunskapsapparat, eller som jag själv valt att 

kalla den med referens till Deleuze och Guattari (2015) – anordning – som 
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konstrueras som, i mitt fall, danspraktiker (Se vidare Lenz Taguchi & Eriks-

son, 2021; Lenz Taguchi, 2012). 

 

Denna studies teoretiska antaganden bygger alltså till stor del på Lenz 

Taguchis teori- och metodutveckling inom både förskoledidaktisk forskning 

och posthumanistisk och feministisk materialistisk teori- och metodutveckling 

inom utbildningsforskning i stort.  

 

För framskrivandet av teori kring relationell rörelse är Erin Mannings (2009, 

2013) arbeten viktiga. Manning är dansare, konstnär och professor i relationell 

konst (relational art) och filosofi och främst verksam inom konstnärlig, dans-

teoretisk, samhälls- och kulturforskning. Teorin Manning skriver fram är 

avancerad och bygger på teori och begrepp från en rad teoretiker och filosofer 

som Deleuze och Guattari, men även Henri Bergson (1859–1941), Alfred 

Whitehead (1861–1947), José Gil (1939) samt samhälls- och kulturforskaren 

Brian Massumi (1956), med flera. Jag gör här inga anspråk på att fullt ut re-

dogöra för Mannings teori eller använda den i sin helhet i arbetets analys. Jag 

ser det som att valda resonemang ur Mannings texter ihop med begrepp och 

resonemang från Deleuze och Guattari hjälper mig att förstå hur rörelse kan 

förstås som icke-personlig eller pre-personlig och relationell och hur jag uti-

från detta kan undersöka och begreppsliggöra dans.  

 

Med studiens teoretiska ansats rör sig studiens fokusområde, de yngsta bar-

nens dansande i förskolan, kring två utgångspunkter. Dels hur det går att för-

stå de danspraktiker som tar form och produceras, dels hur det går att förstå 

den dansande kroppen/dansaren i förskolans rum. Kring dessa två punkter rör 

sig detta teoriavsnitt där jag tecknar fram ett immanensfilosofiskt posthuman-

istiskt tänkande om dans i förskolan. Till att börja med förklarar jag nedan hur 

jag förstår funktionen av immanensfilosofin och de filosofiska begrepp jag tar 

i bruk i studien.  

Filosofiska begrepp, förändrat tänkande och görande 

I Deleuze och Guattaris (1994, 2015) filosofi är förändringen av tänkandet en 

central idé och konstruktionen av nya begrepp filosofins praktik. De beskriver 

i flera av sina verk hur ett förändrat tänkande och görande producerar ny kun-

skap och nya levda praktiker. Att förändra sitt tänkande är en filosofisk och 

praktisk utmaning för var och en, så även för mig. Som förskollärare med stor 

erfarenhet av dans och med många års praktisk erfarenhet av yrket har jag 

skapat mig en gedigen teoretisk och praktisk bas för hur jag tänker kring, or-

ganiserar och genomför dans, kropp och rörelse i förskolan. Min kunskap är 

formad av vad just jag läst och mina personliga erfarenheter vilka dessutom 

är starkt dominerad av västerländsk verklighetsförståelse. När jag upplever, 

läser av och analyserar danshändelser gör jag det genom mitt förvärvade och 
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redan etablerade tankesystem. Jag tänker det jag alltid tänkt och ser det jag 

alltid sett och jag bekräftar därmed den kunskap jag redan har. Min erfarenhet 

och utbildning som gett mig en många gånger så användbar kunskap i området 

ligger därmed också ibland i vägen för att tänka på andra sätt, uppmärksamma 

andra företeelser och agera på andra sätt.  

 

Med inspiration från Deleuze och Guattaris filosofi finns möjlighet att bryta 

upp och förändra dessa etablerade tankesystem och praktiker. Det vill säga att 

förändra tänkandet radikalt och på så sätt skapa ny kunskap och ny levd verk-

lighet (Colebrook, 2010; Lenz Taguchi och St.Pierre, 2017). Det är med detta 

syfte som den här studien arbetar med immanensfilosofiska resonemang och 

begrepp. Många gånger har det känts som att gå helt nya stigar och tänka på 

för mig helt okända sätt, jämfört med hur jag vanligen tänker. Som att gå in i 

ett nytt landskap och börja från en annan plats i tänkandet om vad dans, kropp 

och rörelse kan vara.  

 

I boken What is Philosophy? (1994) skriver Deleuze och Guattari om det filo-

sofiska begreppets funktion (eng. concept). Enligt deras filosofi är filosofens 

eller den tänkandes uppgift inte att arbeta med begrepp för att analytiskt un-

dersöka, förklara eller beskriva en praktik. Detta är däremot vetenskapens 

uppgift och därmed de vetenskapliga begreppens uppgift (Lenz Taguchi, 

2013). Inom vetenskap används begrepp för att beteckna och representera ett 

fenomen i verkligheten. Detta gör det möjligt för oss att systematiskt bygga 

såväl teorier som tekniker, maskiner, mediciner, osv. (ibid.). Men detta skiljer 

sig från det som Deleuze och Guattari menar är filosofins huvuduppgift. Filo-

sofin och dess tankepraktiker – som även kan (och bör) brukas av forskare i 

andra vetenskapliga discipliner och av personer som arbetar med såväl intel-

lektuella som konstnärliga och pedagogiska praktiker – är att experimentera 

konceptuellt med syftet att konstruera nya begrepp som kan transformera och 

omvandla våra verklighetsuppfattningar och våra levda praktiker (Lenz 

Taguchi, 2016, 2017). Filosofins tankepraktiker ska ses alltigenom som metod 

(Lenz Taguchi & Eriksson, 2021).  

 

Konstruktionen av nya begrepp är något som, som vi vet, redan pågår hela 

tiden, i såväl vetenskapliga praktiker som i andra samhällspraktiker. Vad De-

leuze och Guattari (1994) föreslår och framhäver i sin bok är därför filosofins 

tankepraktiker som ett medvetet experimenterande och konstruerande av nya 

begrepp som en central metod för förändring (jfr. Lenz Taguchi & Eriksson, 

2021). Språkets begrepp ses som en central materiell komponent i samspel 

med andra materialiteter som ständigt är i färd med att omskapa såväl våra 

förståelser som våra praktiker och omvärlden självt. Det är därför Deleuze och 

Guattari vill rikta vår uppmärksamhet mot ett medvetet experimenterande med 

begreppsliga tankepraktiker som ett sätt att inte alltså förstå och förklara, utan 

istället på ett mer medvetet sätt konstruera, omskapa och konstruera begrepp 
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och därmed verklighet (Lenz Taguchi, 2016, 2017). Begreppen förändras och 

förändrar i möten med andra materialiteter och praktiker (jfr. Sand, 2008; 

Damkjær, 2005; Jackson och Mazzei, 2012). Det är på detta sätt som filoso-

fiska tankepraktiker och danspraktiker med de yngsta barnen i förskolan 

hänger så intimt samman – i ett potentiellt ny- och omskapande av dansprak-

tiker i förskolans didaktiska arbete med de allra yngsta barnen.   

 

I den här studien fungerade detta så att då jag och barnen dansade tillsammans, 

läste jag parallellt om immanensfilosofiska begrepp och tankegångar för att 

skapa mig förståelser för begreppen samtidigt som mitt tänkande om och gö-

rande av danspraktik med detta transformerades. I analysen artikulerades och 

omkonfigurerades sedan både danspraktiken och begreppen ytterligare då jag 

arbetade med studiens datamaterial ihop med begreppen. Begreppen fungerar 

därmed som en metod för förändrat tänkande och skapande av ny levd dans-

praktik (jfr. Lenz Taguchi, 2017; Lenz Taguchi & St. Pierre, 2017), vilket jag 

utvecklar vidare i metodkapitlet om arbetets analysförfarande. 

 

Föreliggande teoriavsnitt handlar således om att påbörja en förändring av tän-

kandet kring danspraktiker och dansande kroppar genom korta presentationer, 

vilket sedan utvecklas och därmed begreppsliggör praktiken genom arbetets 

analys. I studien arbetar jag främst med fyra immanensfilosofiska begrepp, 

nämligen blivande, anordning, begär och affekt vilka presenteras i texten ne-

dan. Med dessa filosofiska begrepp och resonemang arbetar jag med mitt tän-

kande, min blick, mitt fokus och min förståelse av studiens material. Detta 

förändrar hur jag styr blicken och vad jag fokuserar och gör i danspraktikerna 

med barnen, samt hur jag förstår materialet när jag skriver fram mina analyser 

i den här uppsatsen.  

Mer-än-mänskliga danspraktiker 

Studien utgår från ett posthumanistiskt perspektiv med inspiration från imma-

nensfilosofiska begrepp och (forsknings)praktiker som innebär ett möjligt te-

oretiskt omformulerande av vad dans, kropp och rörelse är och kan vara, jäm-

fört med hur vi vanligtvis förstår dessa begrepp i förskolans perspektiv (se 

tidigare forskning). Håkan Larsson (2012), professor i idrott, sammanfattar i 

antologin Huvud, axlar, knä och tå om barn, kultur och kropp, hur barnets 

kropp ofta objektifieras i forskning och litteratur och hur kropp och rörelse där 

med avgränsas från den sociala och materiella omgivningen. Kroppen och rö-

relsen studeras där med som något som det enskilda barnet/dansaren skapar, 

styr och kontrollerar genom rummet, i takt till musik och med olika föremål 

som rekvisita till dansen (Larsson & Fagrell, 2010). Andra dansare förstås då 

som andra individuella kroppar, som dansare kan synkronisera sina rörelser 

med, följa eller föra i dansen. 
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Utifrån det ovanstående är det möjligt att begreppsliggöra danshändelserna i 

den här studien som mer-än-mänskliga danspraktiker, för att tydliggöra att det 

inte bara är jag och barnen som formar praktiken, utan även det ickemänskliga 

som samhandlar med våra kroppar i omgivningen. Att dansa, improvisera, 

skapa koreografi etc. sker helt enkelt inte bara genom ett samspel med andra 

människor, utan även i relationer och möten med ickemänskliga kroppar och 

krafter. I analyserna av dessa danshändelser riktar den här studien därmed 

blicken mot relationer och möten som inkluderar och väver samman dansaren 

med omgivningen; musik, ljud, föremål, golv, gravitation etc. som genom sina 

relationer tillsammans förstås producera den aktuella den mer-än-mänskliga 

danshändelsen.  

 

Nedan följer en presentation av de begrepp och resonemang jag arbetar med i 

studien, som är centrala för att förstå danspraktiker och dansande kroppar som 

mer-än-mänskliga. 

Blivande 

Deleuze och Guattaris begrepp blivande12 skiljer sig från hur barnets blivan-

deprocesser vanligtvis beskrivs inom förskoledidaktik internationellt samt i 

barnsociologin, där blivandet betecknar något ofullständigt som är på väg mot 

ett uppfyllande av ett fullständigt vara som fullgången vuxen individ (James 

& Prout, 1997; Prout, 2005). Inom den poststrukturella och posthumanistiska 

förskoledidaktiken (Dahlberg et al., 2007; Lenz Taguchi, 2012, Olsson, 

2009/2014) används begreppet dock i enlighet med Deleuze och Guattaris för-

ståelse. De beskriver blivande inom ramen för en verklighetsförståelse där allt 

som är, eller finns och blir till liv, gör det i relation till allt annat i en oavbruten, 

kontinuerlig process. Blivande sker i ständigt flödande, mänskliga och mate-

riella relationella och föränderliga processer, som kopplas ihop, formars och 

löses upp i anordningar som producerar tillfälliga varanden, som exempelvis 

en människa (Colebrook, 2010; Spindler, 2013). Människans blivande sker 

alltså i relation med omgivningen, i ett blivande tillsammans med de kroppar, 

föremål och krafter som närvarar händelsen (Åsberg et al., 2012; Spindler, 

2013). Som Colebrook (2010) skriver handlar det om att förstå detta blivande 

från en mer-än-mänsklig eller bortom-mänsklig aspekt. Colebrook 

(2010:xxvii) exemplifierar: ”En människokropp är en sammansättning (på 

franska ”assemblage”) av genetiska material, idéer, förmågor till handling och 

relationer till andra kroppar.” Människan förstås och studeras med andra ord 

 
12 Deleuze och Guattaris begrepp blivande är översatt från engelskans becoming. I 

svenska översättningar begreppet växlas det mellan blivande, tillblivande och tillbli-

velseprocess, i den här texten använder jag översättningen blivande som är officiell i 

översättningen av Tusen platåer (Deleuze och Guattari, 2015). 
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inte som en central figur och startpunkt, utan som produkten av flödande re-

lationella processer. 

 

Med detta resonemang pågår blivanden i dansen i förskolan och kan ses som 

en process där enheter formas, växer och förändras. Barnen och jag blir och 

förändras med aktiviteten och rummet, liksom övriga material som närvarar 

dansen. Hur en praktik eller en dansare kommer att artikuleras är helt beroende 

av dess relationer. 

Anordning - blivande produceras i anordningar 

Deleuze och Guattaris begrepp anordning13 är ett av studiens mest centrala. 

Begreppet har översatts olika till svenska som exempelvis: arrangemang, sam-

mansättning, ansamling, anhopning, anordning med flera. Den översättning 

jag använder i detta arbete är anordning som är officiell i översättningen av 

boken ”Tusen platåer” (Deleuze och Guattari, 2015). Det är anordningar for-

made av olika material som jag i analysen undersöker och vad de producerar.   

Process och praktiker 

I analysen arbetar jag med begreppet anordning för att förstå något om hur de 

processer vari dans produceras fungerar, formas och vad de består i. Cole-

brook (2010) beskriver Deleuze och Guattaris anordning som formad av olika 

element som förenas i ett pulserande maskineri och skapar förbindelser till fler 

element, ansluter fler kroppar, utökar och faller sönder och formerar nya kre-

ativa producerande artikulationer. I danshändelser i studien skulle dessa ele-

ment kunna vara barn, jag själv, musik, ljud, högtalare, golv, väggar och 

kroppsdelar i rummet som formas i pulserande anordningar som producerar 

dans av olika karaktär, beroende på anordningens sammansättning. Dessa an-

ordningar är inte fixerade utan utvidgas med att fler barn eller nya material 

ansluter i dansen, tillika förändras igen då barn försvinner ur rummet, eller 

kanske då musiken tystnar. Anordningsbegreppet gör därmed danspraktiken 

mer-än-mänsklig, avhängig och i ständig förändring med de kroppar, krafter 

och rörelser som närvarar händelsen. 

 

Vidare beskriver Spindler (2013) hur en anordning är till en del tillfällig och 

kontextuell, men samtidigt så pass fixerad att den kan producera något. Till 

sin karaktär är anordningen också med Deleuze och Guattaris benämning ma-

skinisk. Den driver på och den producerar utan början och slut (ibid., Deleuze 

och Guattari, 2015). Det maskiniska – sammankopplandet, utökandet, produ-

cerandet – skriver Spindler (2013) har ingen logik eller mål för sin produktion, 

förutom just det att sammankoppla, utöka och producera. Att tänka kring de 

 
13 (från assemblage som är den engelska översättningen från franska) 
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danspraktiker som produceras i studien ihop med begreppet maskinisk anord-

ning kan på så sätt säga något om drivet och förändringar i danspraktiker, där 

enskilda individer, logik eller slutmål inte är avgörande faktor. 

Kropp 

I den här uppsatsen arbetar jag också med Deleuze och Guattaris anordnings-

begrepp för att lösa upp förståelsen av människokroppen som avgränsad från 

omvärlden och autonom i sin funktion. Begreppet möjliggör en förståelse för 

kropp som mer-än-mänsklig, det vill säga att kropp även inbegriper annat än 

mänsklig materia. Ihop med anordningsbegreppet och i relation till Mannings 

relationella rörelseteori som jag presenterar nedan, försöker jag förstå männi-

skokroppen som en kropp bland andra kroppar, en öppen anordning möjlig att 

i dansen kopplas ihop, samarbeta, utvidgas och förändras tillsammans med 

andra kroppar. Kropp blir då mer av en process eller ett verb som Manning 

(2013) uttrycker det, något som hela tiden görs och (om)organiseras, till skill-

nad från något du ”har” eller ”är”. Samtidigt är en mänsklig kropp en anord-

ning som självklart inte är tillfällig, även om den alltså är öppen för tillfälliga 

relationer och möten. 

 

Manning (2013) skriver; ”A body is always more than one: it is a processual 

field of relation and the limit at which that field expresses itself as such” (s. 

17). Kroppen är alltid i ett blivande och (om)blivande, alltid sträckande mot 

ett mer-än vad som just nu är. Manning (2013) fortsätter: “More-than its tak-

ing-form,”body” is an ecology of processes (and practices, as Isabelle Sten-

gers might say) always in co-constellation with the environmentality of which 

it is part” (s. 19). Detta erbjuder en förståelse av en kropp som alltid är i ett 

sökande efter relationer till andra kroppar, att tillsammans bli mer-än vad som 

redan är. 

 

Med anordningsbegreppet blir människokroppen därmed mer-än-mänsklig 

och i en ständigt självdifferentierande förändring (Colebrook, 2010) genom 

det som möter den och förenar sig med kroppen i händelsen. En dansande 

människokropp i förskolan kan med det sägas produceras ihop med fysiska 

ting som ett vibrerande golv eller ett stort blankt tyg, men också med pampig 

musik och ljuset som ihop med kroppen katsar fladdrande skuggor på väggen. 

I mötet utökar alla närvarande kroppar i förmåga att agera, känna och dansa. 

De blir mer-än vad de var innan (jfr. Colebrook, 2010; Manning, 2009, 2013).  

 

Som Colebrook (2010) understryker gör anordningsbegreppet att delarna och 

deras relationer blir viktiga och mer intressanta att studera än helheten. För 

denna studie innebär det att de kroppar och krafter och relationerna mellan 

dem som närvarar är viktiga att studera för att förstå något om hur processen 

utvecklar sig och danspraktiken fungerar. Det blir också intressant att studera 

relationer mellan kroppar i dansen, mänskliga som ickemänskliga, och vad 
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dessa samarbeten/relationer kan innebära för dansen och dansarnas möjlighet 

till kreativitet och rörelse. Här är begär en viktig komponent, vilket utvecklas 

nedan. 

Begär: anordningar är begärsmaskiner 

För att förstå de danspraktiker som produceras i musikrummet mellan barnen, 

mig, musiken och en mängd material/kroppar är begärsbegreppet viktigt. I 

bildandet, ombildandet och upplösandet av kroppar talar nämligen Deleuze 

och Guattari om en kraft, ett rent liv, ett begär som driver processen (Deleuze 

och Guattari, 2015; Spindler, 2013). Begreppet begär omformuleras här från 

att relatera till brist, som exempelvis ett begär en människa känner efter något 

hen saknar eller vill ha mer av, till att endast beskriva en skapande kraft. Begär 

ska inte förstås som en mänsklig personlig känsla eller ett personligt driv med 

individuellt gagn i sikte. Begäret är icke-personligt eller pre-personligt, helt 

skilt ifrån människan (Colebrook, 2010). Begäret har inget mål med produkt-

ionen, som att skapa människor, djur, stenar eller vatten och så vidare. I grun-

den driver begäret bara till att forma anordningar som producerar blivanden 

(Colebrook, 2010; Spindler, 2013). I musik och lekrummet där den här studien 

äger rum skulle det kunna tänkas att det flödar icke-personligt begär att forma 

anordningar av kroppar som till exempel producerar dans. Att tänka ihop med 

detta begrepp gör stor skillnad då det till exempel inte blir enskilda dansares 

inneboende driv att skapa fantastiska danser eller kanske förstöra en fantastisk 

dans som står i fokus. Utan mer att dansare/barn svarar eller (re)agerar på ett 

flödande begär att skapa dans och kroppar. Detta är något som Hackett och 

Rautio (2019) undersöker i sina studier där förskolans yngsta barn springer 

tillsammans runt ett träd och upp och ner för kullar, även om de inte studerar 

eller begreppsliggör det som dans eller danspraktiker. 

 

Begär, menar Spindler (2013), strömmar genom och utgör alla anordningar, 

alla typer av kroppar och driver till expansion och utökande av anordningen. 

Det vill säga att göra det pågående blivandet – processen och kroppar – till 

mer än vad som redan är. Mer specifikt beskrivs processen som att alla kroppar 

beroende på anordning härbärgerar en viss intensitet. Genom att kopplas ihop 

med andra kroppar, förändras den sammanslagna intensiteten. Detta förändrar 

kroppens möjlighet att reagera, och i lyckade konstellationer innebär det att 

kroppen ökar eller sträcker ut sin kapacitet. Med ännu fler sammanslagna 

kroppar ökar möjligheten att samla begär och driv att utökas ännu mer. Då 

kroppar kopplar ihop sig produceras alltså nytt begär, anordningar är begärs-

maskiner (Spindler, 2013).  

 

Men, produktionsprocessen, begärsmaskineriet, livet, innebär också ett ofrån-

komligt upplösande av anordningar (Colebrook, 2010). Begär är varken gott 

eller ont och det som produceras kan artikuleras till givande eller destruktiva 
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anordningar. Att koppla ihop kroppar innebär nämligen också att dra upp för-

bindelser och omorganisera den nya anordningen. Fler och fler förbindelser 

kan leda till en mer och mer stelnad struktur. Det gör slutligen att flöden av 

kreativitet stryps och blivandet bara återproduceras genom samma struktur. 

Den samlade intensitet och produktionskraften driver till slut alltså till sitt eget 

haveri (Spindler, 2013). Som Colebrook (2010) beskriver måste anordningar 

för att fortsätta hållas kreativa och skapande behålla det flödande maskineriet 

av anslutningar och avbrott. Strukturens relationer behöver vara elastiska till-

låta läckage (ibid.).  

 

Genom att ta detta resonemang i bruk försöker jag i studien förstå och beskriva 

vad som händer i musikrummet när det känns som att intensiteten förändras, 

dans artikuleras eller upphör och dansare möts och skapar tillsammans, utan 

att hänvisa det till enskilda drivande människosubjekt.  

Affekt 

När kroppar kopplas ihop i anordningar, händer alltså något med den intensitet 

eller energi, anordningen härbärgerar. Denna omstrukturering av kroppen kan 

förtydligas med Deleuze och Guattaris begrepp affekt, som de utvecklat från 

Spinozas affektbegrepp (Olsson, 2009/2014). Liksom begär är affekt inget 

som är människoknutet eller som uppstår inom individuella kroppar. Affekt 

händer kroppar när de är med om något i en relation med annat/andra. Det kan 

också beskrivas som att affekt uppstår när kroppar möts och affekterar 

varandra (Colebrook, 2010; Olsson, 2009/2014; 2013; Olsson et al., 2016; 

Hickey-Moody, 2009, 2013, 2017).  

 

Vad som är viktigt för den här studien är att affekt ger upphov till en konkret 

förändring eller registrering i kroppen, en omstrukturering av intensitet. Dock 

kan en människokropp inte känna att den affekteras, affekt är inte detsamma 

som en fysisk känsla beskriver (Olsson, 2009/2014). Däremot, förklarar pro-

fessor Anna Hickey-Moody (2013, 2017), kan kroppen känna effekterna av 

att den affekteras eftersom skillnaden i intensitet innebär att kroppen ökar eller 

minskar i kapacitet, det vill säga handlingsmöjlighet – till exempel möjlig-

heten att fysiskt och emotionellt känna, ljuda, fokusera, tänka och dansa. Be-

greppet affekt kan därför vara användbart i analysen av den danspraktik och 

dansande kroppen som produceras i de tillfällen vi känner att intensiteten ökar 

eller förändras, att något händer i rummet eller i kroppen och som ger föränd-

rat handlingsutrymme i praktiken eller kroppen. 

 

Som ett exempel kan vi tänka oss att det i musikrummet en förmiddag upprät-

tas relationer mellan en människokropp, trumkropp, luft, golv och väggar. Nu 

håller denna (nya tillfälliga) kropp ännu mer intensitet och fler kontaktytor 
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som kan affekteras, än var och en av kropparna för sig. Vad gäller människo-

kroppen har den nu inte blivit en trumma, den har expanderat i kapacitet att 

göra nya typer av ljud. Vi kan beskriva det som att anordningen i rummet 

producerar något som kanske kan kallas människo-trum-blivande. Ett bli-

vande som skiljer sig från eller är mer-än, som Manning (2013) skulle uttryckt 

det, det blivande människokroppen nyss var i, utan trumma.  

 

Hickey-Moody (2009, 2013, 2016, 2017) som gjort flera estetik-baserade 

(arts-based, se vidare metodkapitel) studier kopplat till pedagogik där affekt-

begreppet får arbeta, beskriver hur affekt rent konkret förklarar hur kroppens 

möjligheter eller kapacitet ökar och minskar med ”/…/sounds, lights, smells, 

the atmospheres of places and people” (Hickey-Moody, 2013, s. 80). Med 

detta menar Hickey-Moody (2009) erbjuder affektbegreppet ett sätt att tänka 

om musik, danskonst, ljud och ting etc. som i utbildningssammanhang kan 

användas för dess förändrande, expanderande potential i möte med människo-

kroppen och där med även dess pedagogiska potential. Hickey-Moody (2009, 

2013, 2016) föreslår och undersöker i sina arbeten en affektiv pedagogik som 

bygger på människokroppens (i hennes studier äldre elever i estetiska ämnen) 

möte med konstnärliga verk.  

 

Affektiv potential handlar alltså inte bara om att exempelvis ett rum är inbju-

dande eller om att ett visst musikstycke lockar barn till att dansa på vissa sätt. 

Affektbegreppet fokuserar hur musiken, rummet eller tingen rent fysiskt för-

ändrar/(om)konstituerar människokroppens anordning och rent fysiskt får 

kroppen att känna och uppleva dessa tydligare, skärpa sitt fokus och sin med-

vetenhet (kroppsligt som mentalt) (Hickey-Moody, 2009, 2013, 2016).  

 

Detta är intressant i relation till denna studie då tex. musiken, olika ljud, rum-

met, golvet eller olika saker som omger och möter barnens kroppar och min 

kropp potentiellt gör något med dem och där med är med och artikulerar rö-

relse. Detta skulle då kunna undersökas på mycket nära rent fysiskt kroppslig 

nivå, vilket jag prövar i analysen bland annat genom att dansa danspraktikerna 

om igen och skriva ner vad jag fysiskt känner.  

Relationell rörelse 

I detta avsnitt inleder jag med att beskriva ett relationellt sätt att tänka kring 

rörelse som hjälper mig att styra blicken i analysen och begreppsliggöra de 

danspraktiker som produceras när barnen och jag dansade. 

 

Här har Mannings (2009, 2013) texter om relationell rörelse och kropp varit 

vägledande. Då Manning utvecklar sin teori ihop med bland annat Deleuze 
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och Guattaris texter, fungerar den bra ihop med de begrepp från immanensfi-

losofin jag tecknat fram ovan. I kommande stycken vävs Mannings resone-

mang där med samman med hänvisningar till Deleuze och Guattaris resone-

mang genom Colebrook och Spindlers texter.  

Rörelse som pre-personlig och icke-individuell 

En immanent relationell rörelseteori som den här studien antar utgår ifrån att 

rörelse inte är knutet till eller springer ur en (mänsklig) kropp. Rörelse ses som 

Manning (2009, 2013) beskriver som flöden av intensitet som passerar krop-

par, samlas i och transformeras vidare genom specifika kroppsligheter. I dessa 

flöden av rörelse samlas kroppar, kraft och rum och bildar en gemensam kol-

lektiv kropp som rör sig relationellt, det vill säga med och av varandra (Man-

ning, 2009). För att koppla till föregående avsnitt, en maskinisk anordning där 

kroppar genom rörelse formas, förenas och förändrar sin handlingsmöjlighet 

med Colebrooks (2010) resonemang och eller som Manning (2009) uttrycker 

det, blir mer-än vad som redan är.  

 

Hur den anordning vi kallar människokroppen formar och rör sig, är således 

en effekt av anordningens samlade rörelser och krafter. Rörelser föregår med 

andra ord kroppen och kroppar genomströmmas hela tiden av rörelser och im-

pulser för rörelser (Manning, 2009). Rörelse är pre-personlig, icke-individuell 

och relationell som Manning (2009, 2013) beskriver det. Manning skriver 

(2013); ”Think technique not as an add-on to a preexisting body-form but as 

a process of bodying” (s. 31). Det här betyder att jag förstår de kroppar och 

den dans jag ser, känner och dansar i studiens material, som effekter av rörel-

ser och flöden i rummet. De kroppar som formas förstås som tillfälliga kom-

positioner av material som hela tiden (om)komponeras med nya möten. En 

kropp är alltid ”more than one” (Manning, 2013, s.17) och rörelse sker alltid i 

relation mellan minst två kroppar (Manning, 2009), som en människokropp 

och ett golv till exempel. 

 

Med detta som utgångspunkt tar, som jag flera gånger tidigare har poängterat, 

inte denna studie sin utgångpunkt i det enskilda barnets upplevelser, lärande 

eller fysiskt kroppsliga prestationer. I stället fokuserar analysen på hur rörelse 

och dans alltid sker i relation till de rörelser, kroppar och krafter som närvarar 

i händelsen och som är med i produktionen av danspraktiken. Studien handlar 

om hur själva praktiken får kroppar att forma sig, röra sig, skapa relationer till 

andra kroppar och förändras. Detta ger en kollektivt, relationell aspekt av dans 

som inte är vanlig i studier om barns dansande (se bakgrund och tidigare forsk-

ning).  
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Rörelsen artikuleras relationellt… 

En analys av kropp och rörelse från ett posthumanistiskt perspektiv innebär 

att erkänna olika ickemänskliga kroppar och krafters inverkan i hur kroppen 

formas och kroppens rörelser artikuleras, vilket Bodén et al. (2019) redogör 

för. Det innebär att jag i analysen installerar mig mitt i händelsen och under-

söker hur golv, väggar, ljud, ljus, föremål, känslor, rörelser etc. i rummet får 

kroppen att ta form och röra sig i dansen. Som Manning (2009) beskriver blir 

dans och rörelse från detta perspektiv en minst sagt komplex samling av pro-

cesser där en stor del av den dansade rörelsen inte är sprungen ur dansarens 

intention, utan i själva verket är resultatet av en mängd olika processer i och 

utanför kroppen. Många omöjliga för dansaren att påverka.  

…med rum, terräng, krafter och kroppar 

För att börja i den kropp dansaren (just nu) har, kan den i sig ses som en an-

ordning av sammansatta delar. Manning (2009) beskriver hur rörelsen blir 

specifik för varje kropps specifika anordning ihop med vad just den kroppen 

möter i rörelsen. Beroende på kroppens materiella sammansättning, kropps-

delarnas proportioner, längder, vikter och rörlighet i kombination med krop-

pens lutning i rummet, hastigheten kroppen färdas i (som en effekt av relat-

ionen mellan muskler och leder), artikuleras rörelsen i relation med tyngdla-

gen. Till detta kommer hur terrängen ser ut och hur underlaget svarar med 

kroppen i rörelsen (ibid.). Gravitation och kroppens fysiska förhållanden är 

alltså högst avgörande för hur rörelse artikuleras och kan i en relationell rörel-

seanalys bli viktiga delar i hur rörelse och kropp artikuleras. 

 

Detta förändrar den hittills dominerande tanken att dans och rörelse är något 

som individen intentionellt initierar och kontrollerar själv. Det är en tankegång 

i vilken kroppen ses som ett slutet objekt dansaren har (Manning, 2013) sam-

tidigt som omgivningen ses som en fast terräng att röra sig i eller navigera sin 

kropp över (Manning, 2009). Istället handlar dans och rörelse om att, som 

Manning uttrycker det, förena sin kropp med terrängen och rummets kroppar, 

krafter och rörelser. Manning (2009) exemplifierar;” This means that we walk 

with, as well as within, the environment perceived relationally” (s. 49).  

 

I dans blir rörelse, rum och kraft något att förhålla sig till och förena sin kropp 

med, både då du håller kroppen i rörelse och i stillhet. Att röra sig handlar 

därmed om att vara kreativ, öppen för improvisation och nya inslag. Som 

Manning (2009) beskriver det tvingar tyngdlag, hastighet, rum och en rad 

andra omständigheter, hela tiden fram snabba beslut om rörelsereaktion i dan-

sarens kropp. Att röra sig kräver med det ett mycket fokuserat inkännande 

eller med-kännande av rum, rörelser och kroppar i rummet och hur den kropp 

jag har förhåller sig till och kan skapa relationer till dessa. Dessutom förklarar 

Manning (2009), att ju högre hastighet och grad av okändhet i rum och kropp, 
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desto snabbare och fler beslut måste till; och ännu mer öppen och kreativ 

måste dansaren vara – öppen att låta sin kropp och rörelse forma sig med rum-

mets rörelser, krafter och kroppar. Kopplat till arbetets inledning relaterar 

detta till teori om kinestesi och kinestetisk medvetenhet som Elam (2012) be-

skriver höjs under dans då flera sinnen aktiveras samtidig. Detta är också nå-

got som Manning (2009) beskriver. Kinestesi menar Elam (2012), är den trä-

nade dansarens expertis, då känslan av den egna kroppens rörelser och andra 

kroppars rörelser är grundläggande i dansarens utbildning och vardag. 

 

I den komplexa omgivningen av rörelser, kroppar, kraft, föremål, etc. som 

kroppen hela tiden har att förhålla sig till, är människokroppen som tur är 

mycket snabb på att arbeta in vana i rörelsen, och att så att säga repetera krop-

pen till ett specifikt rörelsemönster. Med det kan rörelser automatiseras vilket 

innebär att vi kan utföra rörelsen utan att behöva tänka på att eller hur vi gör 

den (Manning, 2009). Här är upprepningen en nyckelpraktik. Med varje upp-

repning sätter sig vanan i muskler och leder och det krävs inte längre full sin-

nesnärvaro och medvetenhet om rummet och dess kroppar, krafter och rörelser 

för att utföra rörelser (Manning, 2009). 

…med musik 

En komponent som kanske allmänt brukar nämnas som viktigast för hur dans 

artikuleras är musiken. Ett vanligt tänkande är att dans utförs till musik och 

att koreografi skapas efter ett specifikt musikstycke, vilket idag också är van-

ligt inom populärkulturen, scenframträdanden och musikvideos14 (Lepecki, 

2012).  Genom att arbeta med anordningsbegreppet i analysen kopplat till mu-

sik och ljud, försöker jag öppna upp denna föreställning för att vidga tänkandet 

om och görandet av dans till något som sker tillsammans med musik. Musik 

kan då förstås som en öppen kropp med kraft att affektera och förenas med 

andra kroppar, till exempel människokroppen.  

 

Musik kan beskrivas affektera och förändra, eller kopplas ihop med männi-

skokroppen på flera sätt. Dels i egenskap av konstverk som Deleuze och Guat-

tari (1994) beskriver skiljer musik ifrån andra ljud. Ett musikstycke kan som 

konstnärligt verk ha särskild affektiv kraft i möte med människokroppen ge-

nom dess estetiska och kulturella kvaliteter (Deleuze och Guattari 1994:164). 

Det vill säga hur kompositionen av toner, takt, rytm och intensitet inverkar i 

kroppen och där hörselsinnet således spelar en central roll. Musik kan då un-

dersökas som flödande anordningar som barn/människor i dansen kan förenas 

med och genom affekt. Hickey-Moody (2009) förtydligar Deleuze och Guat-

taris teori om konstverk och musikstyckens affektiva kraft i möte med männi-

skokroppen, det vill säga hur musik gör och sätter igång något i kroppen; 

 
14 Dock tar långt ifrån all dans form på detta sätt och många dansverk utförs inte till musik över 

huvud taget. 
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In this theoretical context, art has a politically effective capacity: the capability 
to rework a body’s limits, to reconfigure individual arrangements of struc-
ture/agency, augment that which a body is or is not able to understand, produce, 
and to which it might connect. (s. 279)  
 

Ett musikstycke som spelas i musikrummet i den här studien, skulle alltså 

kunna ha särskild kraft att affektera våra kroppar och få dem att reagera med 

att känna, tänka, uppleva forma sig och röra sig på vissa sätt. Immanensfilo-

sofiskt kan det begreppsliggöras som att den dansande kroppens anordning 

affekteras i mötet med musikstycket och expanderar i kapacitet till exempelvis 

nya känslor, upplevelser av rummet, impulser och begär till rörelse etc.  

 

Genom studiens relationella ontologi blir dock inte endast denna aspekt av 

musik intressanta att undersöka. Det går också att förstå hur musik affekterar 

kroppar i egenskap av ljud och fysikaliskt fenomen. Människokroppen regi-

strerar musik och ljud då ljud15 sprids som vibrationer genom luft, väggar, golv 

och kroppar och därmed aktiverar känselsinnet till stor del och mer bestämt 

det taktila sinnet (Westberg Bernemyr, 2015). Musik, både i form av konstverk 

och som fysikaliskt fenomen, kan med Deleuze och Guattaris tänkande ha 

mycket stark kraft att affektera människokroppen, då den upprättar relationer 

med och transformeras genom förskolans rum med väggar, golv och en mängd 

dansande kroppar och föremål och deras specifika kroppsligheter. Detta möj-

liggör en analys som undersöker hur musiken inverkar i och producerar dan-

sande på fler sätt är i tidigare studier om dans med musik.   

Med-kännande  

I Mannings (2009) filosofiska förslag kring kropp och rörelse beskriver hon 

hur det i dansen kan uppstå ett specifikt tillstånd eller görande som kan pro-

duceras när kroppar i dans rör sig relationellt med och av varandra och rum-

met. Tillståndet är en intensiv stund och känsla då kroppen går upp i ett im-

proviserande med andra kroppar, där alla rörelser beror av varandra, och krop-

par kollektivt för dansen vidare utan att veta vart eller hur (Manning, 2009). 

Besluten om hur varje rörelse artikuleras ut i rummet, menar Manning (2009), 

går inte att spåra till ett subjekt. Varje (ny) rörelse är en orsak av en tidigare. 

Med den ena rörelsen öppnas ett utrymme för en ny rörelse att ta form, vilken 

öppnar ett utrymme åt nästa rörelse osv. Det känns, beskriver Manning (Man-

ning, 2009), som om dansen ”tar över”: 

 
15 För mer ingående läsning om ljud från ett nymaterialistiskt perspektiv och agentisk realism i 

förskolan, se Westberg Bernemyrs (2015) licentiatsuppstats: Ljud som samarbetspartners: En 

intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan. 

 

https://www.avhandlingar.se/avhandling/0ca87196b6/
https://www.avhandlingar.se/avhandling/0ca87196b6/
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The dancers begin to feel the dance take over. They feel the openings before 
they recognize them as such, openings for movement that reach toward a dance 
of the not-yet. (s. 16) 

  

I den specifika relationen, den maskiniska anordningen, som upprättats pro-

duceras ett ”sensing-with” ett med-kännande (min övers.) med rörelsens arti-

kulerande (Manning, 2009, s. 34). Det handlar om en känsla med rörelsen, ett 

blivande med och i rörelsen, där steg och rörelser bara händer, medan kroppen 

går upp i dansen i relation med rörelser, rum, krafter, kroppar, föremål, musik, 

ljud etc. och bildar en gemensam kropp. Stunden producerar ett högst närva-

rande, fokuserat tillstånd.  

 

Mannings resonemang om med-kännande kan sättas i relation till Stinsons 

(1988, 2002) texter om dansens möjlighet att försätta kroppen i estetisk upp-

levelse, presenterat i arbetets inledning. Ett tillstånd som enligt Stinson är vik-

tigt att få möjlighet till under danstillfällen i förskolan. Med en immanent re-

lationell rörelseanalys av danspraktiker med förskolans yngsta barn kan det 

bli möjligt att undersöka och beskriva dessa stunder med nya begrepp och 

andra resonemang. 
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Metod 

Inledning 

I det här kapitlet går jag igenom forskningsprocessen. Jag redogör för val av 

metod för genomförandet, dvs. a/r/t-ografi, de etiska överväganden som gjor-

des, planeringen inför studiens genomförande, de deltagande metoder jag ar-

betat med och den forskarroll jag hade under genomförandet, samt de doku-

mentationsredskap som användes för att producera det material som sedan 

analyserats. Vidare presenterar jag analysmetod, bearbetning av materialet, 

analysförfarandet och de val som gjorts i framskrivandet av licentiatuppsat-

sen.  

 

I kvalitativ forskning som denna, görs metodredovisning främst för att synlig-

göra den kontext studien kommit till i och formats av, men också för att skapa 

möjlighet till att i stora drag kunna upprepa studien (Aspers, 2007). Liksom 

Aspers (ibid.) beskriver kvalitativa studier, har denna studie formats genom 

ett växelspel mellan metod, forskningsfrågor, teoretiskt ramverk och proces-

sens gång. Arbetets olika delar har givit och justerat varandra, vilket gör me-

toden unik för just denna studie och är därmed också avgörande för studiens 

resultat. För studiens validitet är det av stor vikt att det går att följa hela forsk-

ningsprocessen och att inga oklarheter kring hur forskningsmaterialet produ-

cerats, hur det bearbetats och hur forskaren påverkat resultatet råder (Cohen 

et al., 2011; Fredrikssen, 2011). Därför försöker jag i detta kapitel tydligt re-

dovisa hur processen fortlöpt, hur val gjorts och hur jag som forskare varit 

delaktig och således är medskapare av resultatet.  

Metodval, forskarroll och etik  

Valet av metod har gjorts genom en bedömning av hur metoden svarar mot 

och möjliggör en rad aspekter för studien, nämligen; studiens syfte, dans som 

utförande, de yngsta barnens särskilda interaktionsstil, det antagna teoretiska 

perspektivet och de följande etiska ställningstaganden som dessa aspekter pro-

ducerar. I den här studien studeras de dansstunder som producerades under 

former och pedagogiska insatser som växer fram mellan barn och forskare 

samt miljöer, musik och ting i rummet. Rörelserna och interaktionerna är inte 
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bestämda på förhand även om vissa material kan ha lagts fram i rummet för 

barnen att interagera med. I den a/r/t-ografiska metoden som studien använder 

kombineras och utnyttjas de olika typer av kompetenser som de olika rollerna 

konstnär, forskare och lärare (artist/researcher/teacher) innebär, för att iord-

ningsställa studerbara situationer (Irwin et al., 2006; Fredriksen, 2011, 2015; 

Vist, 2016). Denna ingång gjorde det möjligt för mig att i denna samman-

smälta mångsidiga forskarroll organisera för ett (konstnärligt) experimente-

rande i en (pedagogisk) praktik tillsammande med barn i förskolan. Se vidare 

om forskarrollen längre fram. 

 

I sökandet av passande metod för studien drogs jag till a/r/t-ografin då den i 

bästa möjliga mån erbjuder det jag önskade av en metod för att kunna forska 

med förskolans yngsta barn om dans. Att forska med barn i åldern 1–2,5 år är 

speciellt då barnen inte använder verbalt språk eller teckning och text som 

främsta uttrycksmedel. Interaktion och kommunikation hos dessa barn sker 

genom just kroppsliga uttryck, rörelse och ljud, vilket jag presenterat genom 

Løkkens (2000ab, 2009) forskning i arbetets bakgrunds kapitel (se även Eng-

dahl, 2011). Min interaktion, mitt sätt att studera, fråga och tillsammans med 

barnen undersöka, var därför nödvändig att ske genom i första hand kroppsliga 

uttryck, rörelse och ljud. Detta erbjöd a/r/t-ografin genom sin praktiknära och 

estetik-baserade grund (Irwin et al., 2006; Vist, 2016). När jag dansade och 

forskade tillsammans med barnen och miljön, mm, gjorde jag det där med på 

barnens och miljöernas interaktionsvillkor.  

 

Dans som utförande och konstform innebär per definition ett kroppsligt skap-

ande/deltagande/görande. Själva upplevelsen ligger just i, och försvinner med, 

stunden då den utförs. För att få insikt i de processer som studiens dansprak-

tiker skulle komma att producera, insikter som handlade om växlingar i tex. 

begär, energi, intensitet, fokus, kroppsliga och emotionella känslor, kreativitet 

etc. till följd av möten mellan kroppar (mänskliga som ickemänskliga), såg 

jag det därför som nödvändigt att komma nära dansen, kropparna och proces-

sen rent fysiskt. A/r/t-ografin, som teoretiskt har använts både med en kropps-

fenomenologisk teoretisk inriktning i forskningen (Fredriksen, 2011) och med 

influens från posthumanistisk teori och immanensfilosofi (Irwin et al., 2006), 

möjliggör en för båda dessa teorier nödvändig antingen närgången respektive 

interaktiva forskarroll. För den första inriktningen behövs närgångenheten för 

att få fatt i barnets erfarenheter i enlighet med fenomenologin. För den andra 

inriktningen handlar det om att som forskare både vara och redovisa sitt del-

tagande i den sammanflätade kunskaps- och verklighetskonstruktionen som 

utvecklas. Detta handlar alltså om de onto-epistemologiska grundantaganden 

som jag valt för mitt forskningsarbete. Dessa redovisades i förra kapitlet, men 

som enklast kan sammanfattas med att jag som forskare förstås som en kon-

stitutiv del i studien tillsammans med barnen och allt annat som närvarar hän-

delserna. Som Lenz Taguchi (2012) beskriver innebär det posthumanistiska 
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perspektivet inte att som forskare betrakta det studerade från en neutral distan-

serad position skild från det studerade. Istället förklarar Lenz Taguchi (2012) 

hur: ”[…] vi måste skapa kunskap mitt i vårt beroendeförhållande till världen. 

Vi måste försöka förstå välden medan vi erkänner och visar hur vi är en del 

av den kunskapsskapande processen.” (s. 45, författarens kursivering). Detta 

menar jag att föreliggande studie tar ett grepp om då jag som forskare instal-

lerar mig med hela kroppen och mina kunskaper i processen som skapas mel-

lan barnen, mig och omgivningen. Den här studien handlar alltså inte om ett 

begreppsliggörande arbete separerat från görandet/danspraktikerna. A/r/t-

ografin innebär inte en forskare som studerar något utifrån, utan inifrån och 

inflätat i den process som samtidigt växer fram.16 Genom det a/r/t-ografiska 

deltagandet arbetar studien med ett utvecklande och omformulerande av gö-

randet – danspraktikerna – och skrivandet/analyserandet växelvis och genom-

gående.  

A/r/t-ografi: att forska med barn och det mer-än-mänskliga då de 

är aktiva deltagare i utformandet av danspraktiker 

Inom förskoledidaktiska forskningsprojekt från immanensfilosofiskt och post-

humanistiska perspektiv finns flera sätt att ta sig an en forskningspraktik som 

svarar upp mot ett onto-epistemologiskt synsätt. Lenz Taguchi och Eriksson 

(2021) sammanfattar en rad sådana ansatser och här kan min studie främst 

sägas relatera till de metoder som handlar om experimenterande barn, forskare 

och miljöer emellan. Det handlar om att samtidigt utforska, (om)formulera 

och uppfinna ett fenomen, vilket i detta fall är danspraktiker med de yngsta 

barnen i förskolan.  

 

A/r/t-ografi är ännu inte prövad i stor utsträckning i förskoledidaktiska studier 

och därför har denna studie handlat om att utveckla ett genomförande utan 

särskilt många studier med de yngsta barnen att inspireras ifrån. Det jag gör i 

studien är alltså en utveckling av a/r/t-ografi med metoder skapade med och 

 
16 Föreliggande studie utgår från en praxisnära forskningsmetodologi som riktar intresset mot 

praktiker och de relationer som uppstår där forskaren intervenerar i det som händer, ihop med 

de som befinner sig där. Syftet med kritisk praktiknära forskning är inte att sträva mot på för-

hand upp satta mål eller skapa bestående förändring, utan har som mål att skapa mindre för-

skjutningar här-och-nu i befintlig praktik och synsätt (Lenz Taguchi & Eriksson, 2021). Tidi-

gare studier med den här inriktningen har fokuserat forskning med pedagoger och/eller barn i 

förskolan och som tar utgångspunkt i pedagogisk filosofi om/med lärande, barn, pedagoger, 

förskolan (Lenz Taguchi & Eriksson, 2001). I mitt fall öppnar en praktiknära metodologi för 

nya sätt att göra och tänka dans i förskolan, att delta som meddansande forskare och ihop med 

de yngsta barnen utforska den egna kropps utsträckning, förmåga och begränsning tillsammans 

med musiken, rummet, tingen, våra kroppar och den vuxnes engagemang.  
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anpassade för förskolans yngsta barn och med det antagna teoretiska perspek-

tivet. Vägledande i planering och organisation av studien har dock docent Bil-

jana Culibrk Fredriksens avhandling Negotiating grasp (2011) varit. Fredrik-

sen använder i sin studie liksom jag i denna, genom a/r/t-ografi som metod, 

sina estetiska och pedagogiska kompetenser för att skapa önskvärda kontexter 

att studera, i Fredriksens fall, 3–5-åriga barns skapande i tredimensionella 

material. Dock antar Fredrikssen ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv i 

sin studie.  

 

A/r/t-ografi är en metod inom estetik-baserad17 forskning (eng. arts-based re-

search, ABR/ABER) (Finley, 2014; Ferm Almqvist & Vist, 2019; Irwin et al., 

2006; Vist, 2016). Forskningen utgår från pedagogik och konst som olika ty-

per av kunskapsproduktioner men också som en undersökande process. Olik-

heterna i dessa utnyttjas då de både kan komplettera och berika varandra, kon-

trastera och gå emot varandra. Detta ger en unik förståelse för det studerade 

med ett speciellt fokus på skärningspunkterna mellan pedagogik och konst, 

och relationerna som uppstår dem mellan (ibid.).  

 

I den här studien kombineras förskoledidaktik och danskonst då dansande med 

förskolans yngsta barn undersöks genom en estetisk process i dans. Dansen 

fungerar som undersökande process både då jag och barnen experimenterar i 

olika former av dansande i deras förskolerum, men även under analysen då 

jag åter igen undersöker materialet genom att dansa mig igenom det parallellt 

med att jag skriver fram analysen (se vidare analysförfarande). Detta förfa-

ringsätt som jag kommer att beskriva närmare längre fram, är relativt unikt för 

denna studie och särskilt när det kommer till studier om barns dansande i för-

skolan. Det finns dock exempel på förskoledidaktiska studier inom andra om-

råden som metodologiskt delvis relaterar till denna på olika sätt.   

 

I Olssons studier (2009/2014, 2013; Olsson, et al., 2016) som liksom många 

förskoledidaktiska forskningsprojekt växer ur ett Reggio Emilia inspirerat ar-

betssätt (Dahlberg et al., 2007; Lenz Taguchi, 2010, 2012), arbetar forskare, 

ateljéristor och pedagoger genom att ställa iordning ateljéer eller experimen-

terande rum som möjliggör oförväntade möten, barn, pedagoger och forskare 

emellan. Genom att noga lyssna, dokumentera och ställa frågor och sätta sig 

in i det problem som barnen för tillfället är i färd med att konstruera, kan fors-

kare och pedagoger haka i specifika intressen som barnen har, tillföra material 

och utmanande frågor, och iordningställa miljöer för barnen att utforska feno-

menet vidare i. På så sätt förs experimenterandet framåt i en gemensam pro-

cess och forskningsprojektet utvecklas.  

 

 
17 Här använder jag Fredriksens (2015) översättning av engelskans arts-based research till es-

tetik-baserad forskning på svenska. 
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Liknande upplägg har Fredrikssen (2011) i sin a/r/t-ografiska studie om för-

skolebarns tredimensionella skapande. Fredrikssen inledde med att noga ob-

servera barnen under egeninitierad lek och tillsammans med sina pedagoger, 

för att sedan kunna planera och iordningställa pedagogiska stunder där hon 

själv interagerade med barnen som förskollärare och bildpedagog. Varje in-

teraktivt tillfälle mellan barnen och forskaren byggde på vad som hände under 

föregående pass och på så sätt drevs processen framåt. Även pedagogerna var 

med i processen genom att informera om barnens intressen och vad som kunde 

fungera bra för vilka barn.  

 

Likt Olsson (2013; Olsson et al., 2016) och Fredrikssen (2011) har jag orga-

niserat tid och rum för dans inför denna studie och i mina första träffar med 

barnen försökt känna in vad dansandet för dessa barn i denna miljö kunde 

handla om. Därefter gick jag aktivt in i dansen tillsammans med barnen och 

utvecklade processen vidare. Dock skiljer sig min interaktion med barnen från 

nämnda studier då jag dansat tillsammans med barnen som meddansande fors-

kare på samma sätt som barnen deltar, utan att i förväg planera för ett pedago-

giskt pass. Jag är på så sätt interaktiv med det pågående skeendet, i mötena 

med musik, material, miljö och händelser som produceras just när det händer. 

Dock har jag vid några tillfällen likt Olsson (2013; Olsson et at., 2016), för-

ändrat rum och lagt till material i syfte att tillsammans med barnen undersöka 

specifika möten med material i dans, men även under dessa stunder har jag 

varit med i dansen som meddansare med barnen. 

 

Vidare beskriver Rossholt (2009, 2012, 2017) i sina multi-etnografiska studier 

hur hon och barnen blev i det närmaste ett ”forskningsteam” då de undersökte 

bland annat sand och vatten i förskolans närmiljö. I studierna sitter forskaren 

tillsammans med barnen (utan att själv planera för eller initiera aktivitet), pra-

tar, leker och undersöker material tillsammans med dem, samtidigt som hon 

för fältanteckningar. Genom att sitta tillsammans med barnen på deras höjd 

fick Rossholt (2012) syn på göranden och företeelser som kanske hade missats 

från en mer distanserad position. I likhet med föreliggande studie fokuserar 

Rossholt rörelse i relation till mänskliga och ickemänskliga kroppar och in-

kluderar även hur sin egen fysiska kropp påverkas och regleras. Detta gör, 

menar Rossholt (2012) att hon får en djupare förståelse för ickemänsklig in-

verkan i barns lekar och undersökanden, samtidigt som det blir tydligt hur 

inflätad och samkonstituerad forskaren är med barnen och det producerade 

materialet.  

 

Ytterligare en studie som ligger nära denna metodologiskt är Erikssons (2020) 

avhandling, som även den kan placeras i den situations och praxisnära expe-

rimenterande och uppfinnande metodologin (Lenz Taguchi & Eriksson, 

2021). Eriksson (2020) arbetar tillsammans med pedagoger och barn och in-

spireras av konstnärliga forskningspraktiker när de tillsammans experimente-

rar i och utvecklar metoder för hur förskolan kan ta plats i och förändra det 
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offentliga rummet. Som forskare fungerar Eriksson som en form av konstnär-

lig kurator som planerar och tar ansvar för det kommande gemensamma ex-

perimenterandet. På liknande sätt organiserar även jag för den experimente-

rande praktiken, men i barnens befintliga musik- och lekrum. Liksom Eriks-

son (ibid.) innebär min forskarroll att barnen aktivt deltar i den forskande pro-

cessen. Tillsammans utvecklar vi metoder för en experimenterande 

danspraktik för de yngsta barnen genom bland annat inspiration från dans-

konstnärliga praktiker. 

 

I föreliggande studie blev barnen även medproducenter av forskningsmateri-

alet då de fick tillgång till digitalkamera och kunde filma och fota själva under 

dansandet, vilket senare användes i analysen. Att låta barn få tillgång till ka-

meror har tidigare studerats i exempelvis Lena O Magnussons (2017) avhand-

ling där treåringar fotar sin vardag i förskolan och i Olsson och Lindgrens 

(2019) studie som undersöker hur 3-5åringar använder kameror där de dansar 

i förskolan. Barns fotograferande studeras även i docent Eva Änggårds (2015) 

studie, där sex- och åttaåringar ombeds att ta bilder av sina favoritplatser i 

skolans närmiljö. Samtliga forskare filmar och dokumenterar dessa möten. 

Skillnaden mellan dessa projekt och föreliggande är att de studera själva fe-

nomenet – barn som får tillgång till kamera – och hur det visar sig i barnens 

aktiviteter och handlingar. I föreliggande studie behandlar jag de foton och 

filmer som barn och kamera producerar på samma sätt som de foton och filmer 

som forskare och kamera producerar.  

Forskarrollen och forskaretik 

Att genomföra ett forskningsprojekt med förskolans yngsta barn innebär sär-

skilda förhållanden kring min forskarroll och framförallt en noggrann plane-

ring utefter etiska aspekter. Jag har i min planering inför studien och under 

hela forskningsprocessen följt Vetenskapsrådets skrivelse God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) samt tagit hjälp av litteratur som behandlar etiska 

aspekter kring att forska med barn och då framförallt med foto och film som 

insamlingsmetod. Detta då studien kan beskrivas som en typ av deltagande 

observation och genomförs med barn under 15 år vilket medför att forskaren 

följer särskilda etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens upplägg för 

genomförande har även granskats av institutionens etikråd.18  

Etik i mötet och samvaron med barnen 

Det är vanligt att motivera forskarens aktiva deltagande och interagerande 

med barnen av etiska skäl, jämfört med en forskarroll som är väldigt passiv 

 
18 När studien planerades under år 2012 fanns inte dagens otvetydiga krav på att den här typen 

av studie måste granskas av det som då var det regionala etikrådet i Stockholm. Idag skulle 

projektet behöva en etisk granskning av och godkännande från det nationella etikrådet. 



  61 

och endast observerande, vilket kan skapa obehag och en känsla av att något 

är konstigt för barnen (Fredrikssen, 2011, 2015). I den här studiens a/r/t-ografi 

inbegriper forskarrollen en meddansade position; en roll som, åtminstone i 

min föreställningsvärld, skapar en nära relation till barnen. Den möjliggjorde 

en inkännande samvaro med barnen under studien. Liksom Fredriksen (2015) 

beskriver, upplever också jag att den a/r/t-ografiska forskarrollen möjliggjorde 

för mig att skapa en nära personlig kontakt med barnen och tillsammans med 

dem utveckla ett gemensamt engagemang i det estetiska ämnesområdet. Detta 

kände jag, var det mest etiska tillvägagångssättet gentemot barnen. Samtidigt 

innebär den här relationen till så unga barn, som kognitivt inte kan omfatta 

skillnaden på vad en forskare och en meddansare är, att det finns en etisk pro-

blematik gömd i förfarandet. De upplever mig som vilken pedagog som helst, 

kanske till och med någon att knyta an till, trots att jag bara är där tillfälligt 

och inte kan bli en anknytningsperson för dem. Med andra ord är det som 

känns mest etiskt i en specifik mening också mindre etiskt och något jag be-

höver förhålla mig till på flera olika sätt som jag kommer att beröra nedan.  

Information och samtycke 

I kvalitativ forskning som denna är informationskravet centralt och innebär att 

jag som forskare är skyldig att informera alla berörda om studiens syfte samt 

vilken roll, på vilka premisser och med vilka rättigheter deltagandet sker. 

Samtyckeskravet medför att forskaren samlar in ett godkännande för varje be-

rörd person i forskningsstudien om samtycke till deltagande. Om studien som 

denna, genomförs med barn (under 15 år) ska barnens samtliga vårdnadsha-

vare informeras om och samtycka till studien. Då filminspelning utgör del av 

insamlingsmetoden är det av särskild vikt att ge så utförligt information om 

studien som möjligt (Vetenskapsrådet, 2011, s. 43) då bild kan likställas med 

känsliga personuppgifter. Nedan redovisas hur jag behandlat information och 

samtycke med vårdnadshavare, förskolepersonal och barn. 

Arbetslag och förskolechef 

Då jag sökte en förskola att utföra studien på redovisade jag mitt forsknings-

intresse och studiens syfte. All personal informerades vid ett möte där jag be-

rättade om min studie, syftet, frågeställningarna och de etiska övervägandena 

som punktas upp nedan i ett sammanfattande stycke. Eftersom studien innebar 

att jag under en längre tid behövde ändra delar i miljön och avdelningens ar-

bete, var jag noga med att informera om detta. Jag informerade om forsknings-

metoden och etiska avvägningar med barnen som ett första steg i förberedan-

det av min studie. Allt för att försäkra mig om pedagogernas och förskoleche-

fens samtycke. Alla inblandade pedagoger fick därefter ytterligare informat-

ion om studien i mitt missivbrev (bilaga 3) och möjlighet att underteckna ett 

samtycke till att delta i studien, vilket all berörd personal också gav sitt sam-

tycke till. Under hela perioden jag befann mig på förskolan hade jag kontinu-
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erliga samtal med det berörda arbetslaget och förskolechefen där jag fortlö-

pande informerade om studiens gång. Vi diskuterade hur vi upplevde att bar-

nen reagerade på min närvaro och kameran och vi diskuterade etik rörande 

produktion av data (se vidare nedan).  

Vårdnadshavare 

Jag har personligen informerat alla vårdnadshavare om forskningens syfte, 

mitt intresseområde och vilka insamlingsmetoder som skulle användas och att 

deltagandet är frivilligt. Detta skedde muntligt under augusti månad 2012 i 

anslutning till att barnen lämnades eller hämtades på förskolan, då jag träffade 

vårdnadshavarna för första gången och presenterade mig som forskarstudent. 

Därefter utdelades ett missivbrev med ytterligare information samt ett sam-

tyckesformulär. I detta fanns tydlig information om rätten till att avbryta sin 

medverkan och att få se det insamlade materialet (bilaga 1). Alla vårdnadsha-

vare fick två veckors betänketid innan de behövde lämna in blanketten igen. 

Samtliga vårdnadshavare gav sitt medgivande till att deras barn fick delta i 

forskningsprojektet, samt till att deras barn kunde fotograferas och filmas. Jag 

hade också ett separat informationsmöte för hela föräldragruppen i december 

2012, när tiden för materialproduktionen närmade sig, då jag åter igen infor-

merade om projektet. Då redovisade jag de etiska ställningstaganden som jag 

och pedagogerna kommit fram till, hantering av data, vilka som kunde komma 

att ta del av data från mitt projekt, och att barnens namn skulle fingeras och 

foton manipuleras inför publicering av etiska skäl. De skriftliga dokument 

som delades med vårdnadshavare finns som bilagor i detta arbete. 

Barn 

Något som kan vara problematiskt att tillgodose vid forskning som involverar 

så unga barn (1–2,5 år) är samtyckeskravet, dvs. deltagarnas rätt att själva be-

stämma över sin medverkan. Enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer ska; 

”barnet ha samtyckt till medverkan” (s. 43) och vidare att ”informationen bör 

vara så skriven att även barnet kan förstå den” (s. 43). Forskaren åläggs även 

extra ansvar och försiktighet om filmning eller fotografi är en del av in-

samlingsmetoden då ”forskning med video kan inkräkta på individers privatliv 

och integritet eftersom individer kan identifieras” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

34). En stor del av mina förberedelser inför genomförandet lades på att fun-

dera över hur jag på ett tydligt sätt, anpassat till barnen, kunde visa och berätta 

om min studie och hur jag kunde agera och förhålla mig till barnen så att min 

roll gentemot dem blev tydlig. Då många av barnen inte i första hand kommu-

nicerade verbalt och inte fullt kunde förväntas förstå eller behöva ta ställning 

till vad det innebär att delta i en forskningsstudie, blev jag tvungen att tänka 

etiskt och kreativt kring informationskravet och samtyckeskravet. Min in-

formation och barnens samtycke kom därför att handla om att bjuda in till ett 

deltagande i den aktivitet jag erbjöd, det vill säga att på olika sätt invitera till 

ett aktivt val att dansa tillsammans med mig, samt låta sig fotograferas eller 
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filmas, alternativt själv fotografera eller filma. Etiken kring detta diskuteras 

härnäst. 

Ramar för danstillfällena med barnen byggd på etiska överväganden 

Jag började med att tillsammans med arbetslaget diskutera frågor rörande etik 

kring forskning med barn, dokumentation och särskilt foto och film, vilket 

skulle utgöra en betydande del av mitt datamaterial. Diskussionerna utgick 

ifrån ett antal frågor som jag tagit fram tillsammans med min handledare Anna 

Palmer och utgick från Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (Veten-

skapsrådet, 2011) och för den tidpunkten, aktuell litteratur kring dokumentat-

ion (se Dahlberg & Moss, 2005; Harcourt et al., 2011; Lind, 2010; Sparrman 

& Lindgren, 2010). Frågorna löd: 

 

• Hur kan barnen själva bestämma över sin delaktighet i processen?  

• Vilka möjligheter finns att avstå om en inte vill delta, inte vill bli fil-

mad eller fotad?  

• Hur kan film och foto göras mindre personcentrerade?  

• Hur reagerar barnen på att bli filmade och fotade?  

• Hur reagerar barnen på att se sig själva, andra barn, pedagoger och 

forskaren i dokumentationen?  

• Vad i dokumenterandet skulle kunna upplevas som kränkande och 

hur kan detta undvikas?  

• Vilken bild av ”barnet” beskriver den dokumentation som produce-

ras? 

 

Utifrån dessa diskussioner och med tanken om att en bra struktur för danstill-

fällena kunde ge barnen möjlighet att bestämma över hur länge och på vilka 

villkor de ville delta, skapade jag ett antal etiska, fysiska och tids-rumsliga 

ramar för hur materialproduktionen skulle gå till innan denna startade. Det var 

även viktigt att dansstunderna samlöpte bra med avdelningens övriga verk-

samhet, eftersom studien skulle pågå under en ganska lång tid och ta delar av 

avdelningens musikrum och aktiviteten där i anspråk.  

 

Ramarna för danstillfällena gällde över hela dagen då jag var på förskolan och 

genomfördes enligt följande: Under danstillfällena var jag och övriga pedago-

ger särskilt uppmärksamma på om något barn uttryckte osäkerhet eller obehag 

av att jag var där samt att bli dokumenterat. Detta då många av barnen inte 

uttryckte sig verbalt eller alltid kunde förväntas förstå eller svara på frågan 

”Är det ok att jag filmar dig?”. Vidare var kameran alltid synlig för barnen 

och tillgänglig för dem att använda när de ville. Både barn, jag och pedagoger 

filmades och fotades, då detta kan möjliggöra en något mer jämlik utgångs-

punkt för dokumenterandet (Lind, 2010; Lindgren, 2016; Olsson & Lindgren, 
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2019). Allt datamaterial genererades i avdelningens ”musikrum”. Vid doku-

mentationstillfällena var dörrarna mellan avdelningens tre rum alltid öppna 

för barnen att gå fritt emellan. Dansstunderna var inte avgränsade till en början 

och ett slut eller en specifik barngrupp, för att ge möjlighet för de barn som 

inte ville bli filmade eller delta i aktiviteten att gå undan och vara i de andra 

rummen.  

 

Med dessa förutsättningar för materialproduktionen försökte jag ge barnen 

möjlighet att bestämma över hur länge och på vilka villkor de deltog i studiens 

danspraktiker. Jag ser det som att jag genom denna plan, inför varje insam-

lingspass, i en specifik mening därmed upprättat vad som kan förstås likna ett 

etiskt kontrakt med dessa mycket unga barn. Detta var så nära ett verbalt med-

vetet samtycke som jag tänker att det var möjligt att komma. Barnen har med 

kropp, röst, och blick kunnat avböja deltagande, men även kunnat ge sitt god-

kännande att delta genom att vara närvarande.  

 

Samtidigt förstår jag att det faktum att barn inviteras till en för dem lockande 

och rolig aktivitet, utan att medvetet förstå att de deltar i ett forskningsprojekt 

och att bilder på dem kommer att tas och användas i publicering också kan 

förstås som ett etiskt problem. I relation till detta problem måste jag hänvisa 

till barnens ålder och att det ytterst är vårdnadshavarna som är de som med-

vetet kan ge samtycke till att deras barn filmas, fotas och är deltagare i dans-

praktiker. Praxisnära skolforskning har liknande problem när den sker i en 

undervisning som barn har rätt att få men som genomförs som forskning. Det 

är svårt för såväl vårdnadshavare som barnen själva att säga nej till ett delta-

gande i en aktivitet som görs inom ramen för den verksamhet som de är in-

skrivna i och förväntas få, respektive ta del av oavsett om forskning pågår där 

eller ej. Här behöver jag dels hänvisa till att forskning kan bidra till utveckling 

av sådan skattefinansierad verksamhet, dvs. att det finns ett medborgar- och 

allmänintresse av forskning som kan gynna barns utveckling och lärande.  

Dels till att jag har tagit stor hänsyn så att inget barn som deltagit har eller 

skulle kunna komma till skada under genomförandet av projektet eller i sam-

band med publiceringen av bilder. 

Barnen och kameran 

Under danstillfällena var det tydligt att kameran deltog i dansandet precis som 

andra ting i rummet exempelvis mattan, papprör, bord och musiken. Dock var 

kameran särskilt kraftfull i jämförelse med andra ting, vilket även Magnusson 

(2017) och Änggård (2015) diskuterar i sina studier där barn får tillgång till 

kameror. Kameran lyser, har en display som visar rörliga bilder i realtid eller 

dåtid, bilder av rörelser, kroppar och människor vi känner igen. Den låter när 

objektivet åker ut och in och när vi trycker av ett foto. Allt detta gör den in-

tressant att samarbeta med och för att använda immanensfilosofiskt språk, för-

ena sin kropp med och expandera i kapacitet (Magnusson, 2017; Olsson, 
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2009/2014). Det är svårt att säga exakt hur kameran påverkar oss, och hur den 

deltar i och koreograferar våra rörelser och ageranden. Barnen leker med ka-

meran tillsammans, framför och bakom den. Bråkar om den. Lämnar den. Lig-

ger på mage och filmar, tittar på displayen när jag dansar framför kameran. 

Barnen verkade vara mycket vana vid denna typ av medium, det var inget som 

verkade vara konstigt eller ovant med att ha kameran i rummet, men tydligt 

var att den var en stark och betydelsefull agent (jfr. Magnusson, 2017; Äng-

gård, 2015). Jag skulle säga att kameran blev en del av dansandet och filman-

det blev både ett experimenterande i själva tekniken, men också en aspekt av 

att skapa och utveckla dans. Kameran blev med det i situationen mer än en 

registrator, mer än ett dokumentationsverktyg och mer än ett forskningsred-

skap.  

 

Under experimenterandet på förskolan hände det att barn inte ville bli filmade 

eller fotade. Någon ville det aldrig, och för andra verkade det bero på dags-

form. Ett exempel på hur barn visar att de inte vill filmas visas i följande an-

teckning som är från en förmiddag då vi är många i musikrummet. Flera akti-

viteter pågår samtidigt, jag dansar med några barn, andra barn bygger med 

plastkuber på golvet, andra läser och springer i fönsternischen. Tre barn turas 

om att filma och fota med kameran som är fäst på ett litet bordsstativ, det gör 

den lätt att greppa med båda händer och skicka den mellan varandra. 
 
Kameran hamnar så att den filmar Roshan. Hen skakar på huvudet och säger 
’inte Roshan’. Bo upprepar ’inte Roshan’ och barnet som håller i kameran fäller 
direkt ned den mot golvet igen. Leken fortsätter. 

 

Roshan är ett av barnen som tydligt visar att hen inte vill bli filmad eller fotad. 

Däremot är hen gärna med och dokumenterar själv. Jag och pedagogerna är 

noga med att aldrig dokumentera hen, men denna gång lekte barnen med ka-

meran vid sidan av. Jag tänker att situationen visar hur också barnen själva 

kan hantera och uttrycka hur de vill att dokumenterandet ska gå till. Roshan 

vet precis att hen inte vill vara framför kameran och uttrycker det tydligt. De 

andra barnen förstår precis, flyttar kameran och så är det inget mer med det. 

Händelsen ovan relaterar jag till det Lindgren (2016) skriver om de yngsta 

barnens moral och integritet med referens till Eva Johanssons (2005) forsk-

ning. Lindgren (2016) skriver: ”Studien visar hur barn som inte ännu lärt sig 

prata, eller som bara precis har börjat prata, via handling, blickar och kropps-

språk hanterar sin egen och andra barns integritet” (s. 26). Detta vill jag mena 

att även barnen i min studie stundtals gav uttryck för. 

Vidare diskussion om kameran 

Liksom andra förskoledidaktiska forskare reflekterat över sin användning av 

kameran i forskning med förskolebarn är det även mycket viktigt för mig att 
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fundera kring hur kameran deltagit aktivt i forskningsprocessen (se Magnus-

son, 2017; Lind, 2010; Lindgren, 2016; Olsson & Lindgren, 2019; Änggård, 

2015). Kameran som verktyg kan sägas ha ett särskilt starkt deltagande på 

flera sätt och av flera skäl. Till att börja med gjorde det faktum att jag skulle 

använda kamera i studien att materialgenereringen föregicks av en lång och 

särskilt noggrann etisk planering. Redan där har kameran haft en betydande 

roll i produktionen av formen för dansandet och mitt agerande som forskare. 

Kameran som materiell ’kropp’ blir dessutom ett redskap mellan mig och det 

observerade, vilket kan störa interaktionen och få dem som är i rummet att 

känna sig iakttagna och under ständig observation. Detta belyser den makto-

balans som situationen och närvarande agenter producerar (Fredriksen, 2015; 

Lindgren, 2016).  

 

Oavsett mitt ontologiska ställningstagande, som hänvisar till att det är dans-

praktiken och inte barnen som kunskapsproduktionen gäller, så gör kamerans 

materialitet och våra kroppars fysiska placering runt den att jag produceras i 

en maktposition. Jag kan hävda att det inte är barnen som subjekt jag filmar 

utan rörelser och praktiker, men det är trots allt barnens kroppar som hamnar 

framför kamerans lins och fastnar på filmen/fotot. För att det ska bli en reell 

skillnad, måste, som jag redan varit inne på, praktiken kring kameran ändras. 

Lind (2010) och Lindgren (2016) föreslår att maktordningen kan brytas genom 

att kameran görs tillgänglig för barnen, samt att även vuxna/forskaren befinner 

sig framför kameran, vilket varit fallet i denna studie. Kameran har flyttats 

runt i rummet och mellan koppar, både barns och vuxnas, och den har inte 

varit påslagen längre än ca 10 minuter åt gången under dagen. Sättet vi filmat 

på bryter inte kamerans registrerande funktion, men det bryter/förändrar ka-

merans och våra kroppars rörelser/agerande, vilket också sätter maktrelat-

ionen i rörelse. Likt Lindgren (2016), Olsson och Lidgren (2019) och Mag-

nusson (2017), menar jag med erfarenheter från denna studie att sättet att filma 

inte tar bort maktaspekten, men att det kan förändra den och få den att skifta 

mellan olika stunder. Mer om foto och film under rubriken Dokumentations-

metoder under danstillfällena. 

Konfidentialitet kring beskrivningar och foton i den publicerade texten  

En viktig aspekt av forskningsetiken är kravet om konfidentialitet vilket inne-

bär att forskaren försäkrar anonymitet för de deltagande. Det handlar både om 

hur beskrivningar görs och om vilken typ av foton som publiceras och där med 

blir offentliga (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

När det kommer till beskrivande delar av främst förskolan, den studerade av-

delningens miljö och material uppstår en konflikt mellan å ena konfidentiali-

tetskravet och å andra sidan att säkra studiens kvalitet genom att så transparent 

och noggrant som möjligt beskriva den kontexten var i materialet producerats, 
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dvs bland annat avdelningens miljö och materialet (Cohen et al., 2011; Fred-

rikssen, 2011). Dessutom är det från studiens teoretiska perspektiv viktigt att 

beskriva en stor del av omgivningen, då alla materiella element är potentiellt 

betydelsefulla och aktiva medverkare i den danspraktik och de dansande krop-

par som artikuleras, det vill säga studiens fokusområde. Förutom att försko-

lans och avdelningens namn inte nämns i studien har även beskrivning av 

några specifika föremål fingerats och jag har även valt att i den slutliga texten 

vara sparsam i beskrivningarna av förskolan och efter noga avvägande endast 

tagit med det som är viktigt för analyserna och studies resultat.  

 

Om foton ska publiceras i texten ska skälet till publicering diskuterats mot 

anonymitet och integritet gentemot barnet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har 

valt att ha med manipulerade foton på barn i uppsatsen, ett beslut som tagits 

efter diskussion med handledare och forskarkollegor. Avgörande skäl till att 

ha med dessa manipulerade foton på barnen är att synliggöra dem som en del 

i danspraktikerna då detta är en studie om danspraktiker. Att översätta dans 

till ord är mycket otacksamt och för att få något mer tydliga men också käns-

lofyllda resultatbeskrivningar anser jag det nödvändigt med foto även om 

självklart rörlig film hade kunnat ge just danspraktiker större rättvisa.  

 

I licentiatuppsatsen vill jag dessutom uppvärdera det kroppsliga och estetiska 

vid sidan av det verbala och skriftliga, vilket gör fotot i sig i texten viktigt som 

en aspekt av resultatredovisningen. Bilder är då inte med i texten med den 

enda funktionen av att illustrera beskrivningar i text. De är istället i första hand 

värdefulla för sin affektiva potential, och i det att de kan tillföra mångtydighet 

och komplexitet i läsarens läsning av bilderna. Med hänsyn till anonymitets-

kravet och barnens integritet har jag dock medvetet valt foton där barnens an-

sikten inte är synliga. I stillbilder av dans ordnar utsuddandet av ansikten och 

kroppar dessutom ofta sig självt, men i flera foton har jag suddat barnens an-

sikten i redigeringsprogram. Jag har även valt att manipulera bilderna så att 

delar av avdelningens miljö inte syns. I vissa foton var det möjligt att lokali-

sera förskolans läge, varför detta var nödvändigt. 

 

Ett särskilt medgivande har samlats in skriftligt från respektive vårdnadsha-

vare för varje foto där respektive barn är synligt, dock innan fotots slutliga 

avidentifierande manipulation gjordes. Dessa samtyckesformulär (bilaga 2) 

delades ut under juni 2016 av antingen mig själv då jag besökte förskolan eller 

av förskolans pedagoger som då arbetade med barnen. Dessa pedagoger sam-

lade även åter in blanketterna. 

En sammanfattning av forskningsetiska ställningstaganden 
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• En närvarande, aktiv och inkännande interaktion med barnen i stu-

dien. 

• För att säkerställa att informationskravet gavs såväl muntlig som 

skriftlig information till barnens båda vårdnadshavare, deltagande 

pedagoger och förskolechef om studiens syfte, mitt arbetssätt och 

hur barnen deltar och blir dokumenterade samt hur barnen har möj-

lighet att uttrycka att de inte vill vara med.  

• För att garantera att samtycke råder, samla in samtyckesblanketter 

för deltagande pedagoger och deltagande från barnens båda vård-

nadshavare och samtycke för de foton som avses publiceras. 

• För att säkerställa att inget barn far illa till följd av min närvaro, stu-

diens genomförande eller dokumentationsmetoder, gjordes regelbun-

det reflektionsmöten med pedagoger, där ett antal frågor som foku-

serar hur detta kan upptäckas och förhindras ställdes (se ovan). 

• I största möjliga utsträckning sträva efter anonymitet genom att fin-

gera namn på barn, pedagoger, avdelning och förskola, beskriva för-

skolans miljö och arbetssätt på ett sätt som gör det svårt att identifi-

era förskolan, samt att manipulera foton så att barn och förskola inte 

går att identifiera. 

Val av förskola, avdelning och information om studien 

Valet av förskola gick till så att jag från en forskarkollega med brett kontaktnät 

gav mig en mejllista med tips om fem förskolor i Stockholmsområdet som 

kunde passa för studien, då de aktivt arbetade med musik och eller dans med 

förskolans yngsta barn, alternativt var intresserade av att börja ett sådant ut-

vecklingsarbete. Till dessa förskolor mejlade jag ett kort informationsbrev om 

vad jag var intresserad av att göra och med en förfrågan om intresse fanns för 

att träffas och diskutera saken vidare. En förskola svarade snabbt att de var 

intresserade av att delta i studien och där genomförde jag två möten med för-

skolechefen. Vid dessa möten informerade jag närmare om min studie, fors-

karskolans upplägg och syfte samt hörde mig för om förskolans arbetssätt och 

lokaler. Därefter hade jag och förskolechefen mejl- och telefonkontakt där vi 

utbytte kompletterande information angående vad deltagandet i studien skulle 

kunna komma att innebära. Först togs beslut om att studien kunde genomföras 

på förskolan och efter ytterligare diskussioner med förskolechef och arbetslag, 

gjordes valet av avdelning.  

 

Detta val baserades på att det i arbetslaget fanns ett intresse för och tids- och 

organisationsmässig möjlighet att delta i den här typen av forskningsprocess. 

Dessutom hade avdelningen ett rum som passade bra för genomförandet. 

Dessa förutsättningar underlättade genomförandet för både barn, pedagoger 

och mig, då mitt deltagande inte innebar så väldigt stora förändringar vare sig 

verksamhetsmässigt eller miljömässigt.  
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Vistelsetid på förskolan 

Jag började förbereda för danstillfällena och materialproduktion på plats i sep-

tember 2012. Under den förberedande fasen av studien vistades jag på den 

studerade avdelningen en dag i veckan för att under en tid följa arbetssätt, lära 

känna barn och vårdnadshavare och tydligt informera om min studie och 

samla in samtycke för den. Under denna tid utvecklades också de etiska ra-

marna som kulle gälla för danstillfällena och dokumentationen. Under vårter-

minen 2013 gjordes sedan genomförandets huvuddel och studiens material 

genererades. Under tre månaders tid var jag då på avdelningen tre dagar i 

veckan mellan ca klockan 9.00 och 15.00. Nedan beskrivs hur detta gick till. 

Genomförande 

Hur danstillfällena organiserades och genomfördes och 

produktionen av datamaterialet 

För studiens validitet är det viktigt att forskaren tydligt redovisar hur alla steg 

i processen gått till, hur val har gjorts och hur forskaren deltagit och således 

påverkat forskningsmaterialet (Aspers, 2007; Cohen et al., 2011; Fredriksen; 

2011). I detta stycke beskriver jag organisation och genomförandet av själva 

danstillfällena.  

 

Inför danstillfällena med barnen hade jag satt upp ett antal ramar (se ovan) för 

hur dessa skulle genomföras främst med etik gentemot barnen som utgångs-

punkt och därtill hur jag initialt förhöll mig i dansen med barnen och vilka 

dokumentationsredskap som skulle användas. För att svara på studiens första 

frågeställning; Vilka danspraktiker kan göras möjliga i experimenterande 

dans med de yngsta barnen i förskolan när de möter en forskare inspirerad av 

immanensfilosofi? byggde gången för hur varje danstillfälle formades i övrigt, 

på mötet och samspelet mellan barnen, mig och omgivningen och blev därför 

olik för varje gång. Således är det svårt att beskriva dessa stunder med exakt-

het. Även hur jag agerade och gjorde val under dansstunderna, blev av samma 

skäl olika och unikt för varje tillfälle. Danstillfällena och där med material-

produktionen blev ett experimenterande både i hur barn och forskare kan 

dansa tillsammans och på samma gång hur detta kan studeras och dokument-

eras.  

 

Följande stycken, där jag redovisar vilka som deltog, rummet, fysiskt material, 

musik och mitt deltagande analyseras dock inte i relation till mina centrala 

begrepp här. Detta görs istället i de kommande analyserna. Nedanstående 

stycken ska därför ses som generiska beskrivningar för att få läsaren att kunna 
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föreställa sig relativt precist de danshändelser som kommer att analyseras i 

nästa kapitel.  

Dansare 

Alla avdelningens barn, totalt 16st i åldern 1,1–2,10 år, erbjöds att delta i dans-

stunderna med mig. Barnen kunde genom de etiska ramarna för danstillfällena 

beskrivna ovan, välja om och när de gick in i rummet och var med i dansandet 

och när de gick ut ur rummet och då avbröt deltagandet. Under danstillfällena 

har antalet deltagande barn därför varierat från enstaka barn till nästan hela 

gruppen.  

Rum, fysiskt material och musik 

Rummet där studien genomfördes fungerade främst som musikrum på avdel-

ningen, men där kunde också andra aktiviteter förekomma som rollek och 

bygglek. Inför danstillfällena med barnen utgick jag ifrån rummet precis som 

det var, med tillägg av några fysiska material som presenteras nedan. Rummet 

blev med min närvaro och dessa material en sorts ”experimentell dansstudio” 

där jag och barnen och ibland deras pedagoger experimenterade i dans tillsam-

mans med rummet självt samt ting, artefakter, musik och kameror. Rummet 

hade en stor öppen golvyta, vita väggar och grått golv. Ett stort fönster sträckte 

sig längst ena väggen och släppte in mycket ljus. Det fanns högtalare kopplade 

till en dator med internetanslutning för att kunna spela musik med bra ljud. 

Dessutom var det möjligt att projicera upp bilder och filmer från datorn på 

rummets ena släta vägg. Det projicerade materialet kunde komma ifrån exem-

pelvis Spotify, Google och YouTube, eller från en webkamera som med olika 

effekter återgav rummet och dess kroppar och rörelser i en något fördröjd re-

altid. Här visades också ibland film från tidigare dansstunder (se analys av 

Rummet fyllt med papprör).  

 

Större möbler som alltid fanns i rummet under experimenterandet var två lud-

diga röda mattor, en rutschkana och ett mindre flyttbart podium. Det fanns en 

hel del saker på avdelningen som flyttades runt i rummet och mellan avdel-

ningens rum både av barnen och av deras pedagoger beroende på aktiviteten. 

Detta tillät jag även under mina danstillfällen med barnen. Saker som varit 

med under danstillfällena (dock inte alla samtidigt) var; kuddar, madrasser, 

mindre bord, stolar i barnstorlek, korgstolar i barnstorlek, plastdjur, filtar, ba-

lansblock, böcker och bollar. Det fanns rytmikutrusning och professionella 

instrument som; maracasägg, olika typer av trummor, ukuleles, gitarr, key-

board och ett golvpiano19. Det fanns också olika typer av tygstycken, de flesta 

av dem tillförde jag innan danstillfällena påbörjades (stora, små, lätta, tunga, 

genomskinliga, tjocka, skira, svarta, vita, färgade, blänkande, släta, mjuka och 

 
19 Ett pedagogiskt material med åtta toner. Skumgummitangenter gör att du kan spela med föt-

terna eller andra kroppsdelar. 
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sträva) och annat material som plaströr i olika längd, stora byggbitar i färgad 

plast, stora och små papprör20 (också dessa tillförde jag fler av en tid in i ex-

perimenterandet) och gummiband (dit tagna av mig). Ofta fanns kritor och 

pennor att tillgå samt stora pappersark uppspända över golvet eller på väg-

garna. Det fanns inga större begränsningar i hur materialen fick användas och 

kombineras och under danstillfällena flyttades de runt av barnen och mig.  

 

Vidare fick det i musikrummet pågå flera olika aktiviteter samtidigt och bar-

nen fick gå emellan de olika aktiviteterna. I ena delen kunde exempelvis ett 

bygge med papprör pågå samtidigt som jag och några barn dansade mitt i rum-

met och ytterligare några barn lekte med plastdjur i fönsternischen. Barnen 

fick delta i aktiviteten efter egna preferenser. Det gick lika bra att sitta och 

titta på dansen som att dansa själv eller tillsammans med andra, som att filma 

dansen eller dansa med filmkameran. 

Musik 

Musiken som spelades kom oftast från en för avdelningen skapad musiklista 

som fanns innan jag kom till gruppen. På listan sparades den musik barnen 

önskade blandat med musik som pedagogerna önskade och här lade också jag 

till musikstycken under studien. Ledande i tänkandet om vilken musik som 

spelades var att öka variationen av genre och stil och även öka djupet i varje 

genre. Detta gjorde att det fanns ett brett utbud av musik att tillgå. Vid några 

tillfällen skapades mindre temporära listor med ett mer tydligt tema, som ex-

empelvis ”Rullar-listan” som användes vid specifika tillfällen då vi dansade 

med papprör (beskrivs närmare i analysen).  

 

Inför studien ville jag öka möjligheterna för barnen att visa vilken musik som 

skulle spelas. När jag kom till gruppen kunde barnen önska musik genom att 

säga styckets titel, artistens namn eller på andra sätt förmedla vilka som var 

deras favoriter, exempelvis genom att hoppa, skratta och glatt ropa eller gri-

masera, saka på huvudet, stampa och skrika klagande när olika stycken spela-

des. Efter en tid upptäckte jag att barnen kände igen de ikoner (varje låt har 

ett visuellt omslag i appen) som visas när ett stycke spelas och utifrån dessa 

ikoner gjorde jag ett kollage med gruppens ”favoritstycken”. Där kunde bar-

nen visa vilket stycke de ville lyssna på genom att peka på kollaget och på så 

sätt göras något mer delaktiga i val av musik och dans under danstillfällena 

med mig.  

Dansare – Forskare – Förskollärare: mitt deltagande  

A/r/t-ografi kan göras både genom att yrkesutövare dvs konstnärer, forskare 

och pedagoger, samarbetar i forskningsprojekt (Irwin et al., 2006). Men också 

som i Fredriksens (2011) studie där forskaren kombinerar och drar nytta av att 

 
20 Dessa var hämtade från Arla där de används till att rulla upp förpackningar på. 
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anta alla rollerna själv, vilket även jag gör i denna studie. I mötet med barnen 

har min roll främst handlat om att vara meddansare. Med detta fick jag även 

insikt i vad det kan innebära för pedagoger som arbetar på detta sätt i försko-

lan, och vad den kunde innebära i termer av svårigheter, didaktiska val, tankar, 

idéer och känslor, etc. I linje med den a/r/t-ografiska metoden (se Irwin et al., 

2006; Fredriksen, 2011, 2015; Vist, 2016) kunde jag i dansen med barnen 

kombinera och utnyttja de olika typer av information om den skapande pro-

cess som de olika rollerna som forskare och meddansande producerade. Jag 

är, som jag tidigare beskrivit, inte utbildad dansare utan förskollärare med spe-

cialiseringskurser i Skapande dans som är en fridansteknik med grund i Lab-

antekniken skapad av dansaren och dansteoretikern Rudolf Laban (1879–

1958). Jag har också hela mitt liv haft ett stort dansintresse och själv dansat 

främst fridans och olika brasilianska danser21.  

Förhållningsprinciper för danstillfällena 

Inför danstillfällena med barnen hade jag några få principer för hur jag initialt 

skulle förhålla mig och agera i dansen. Principen för den metod jag iscensatte 

utifrån mina tidigare erfarenheter av att arbeta med de allra yngsta barnen i 

förskolan med såväl rörelse, dans, lek och andra kreativa processer handlar 

om att göra mig själv delaktig i det som dessa barn redan gör eller visar in-

tresse för att göra. Det är genom att jag som vuxen gör mig uppmärksam och 

delaktig i barnens pågående processer som de å sin sida blir delaktiga i det jag 

tillsammans med dem omskapar till ett antal danspraktiker. Principerna 

byggde även på de etiska ramarna som tagits fram för dansstunderna. Mitt 

deltagande under dansstunderna kan i allmänna ordalag, utan att ännu beskri-

vas med hjälp av de teoretiska begreppen, sammanfattas enligt följande rikt-

linjer för den vuxnes förhållningssätt: 

  

- Möjliggöra ett öppet rum där dansare kan komma och gå, önska mu-

sik, material och starta aktiviteter som de vill.  

- Dämpa en initiativtagande roll för att istället bygga arbetet på att 

skapa möten som kan utvecklas och transformeras kring det som 

barnen redan gör. 

- Känna in dansaktiviteter och efter en stund ’plugga in i’/’följa efter’ 

nära i dansarnas redan pågående rörelser.  

- Möjliggöra för olika former av upprepanden.  

Hur detta i praktiken gestaltade sig beskrivs i de nedanstående styckena utan 

att ännu koppla detta till teoretiska begrepp. 

 
21 Detta kan jämföras med när förskolepedagoger läser på och studerar olika ämnesområden så 

som matematik, teknik, naturvetenskap, som barngruppen är intresserad av och undersöker, 

vilket gör att kvalitén i barns utforskande höjs (Palmer, 2011/2020). 
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De första danstillfällena med barnen 

Mitt deltagande och agerande under danstillfällena med barnen växte fram un-

der tillfällenas gång. Eftersom jag skulle organisera och möjliggöra för ett 

dansande som jag inledningsvis inte visste så mycket om blev det ett experi-

menterande i just hur detta kan göras, både som forskare och meddansare. En 

viktig del i mitt deltagande under dansstunderna var att jag medvetet ”däm-

pade” min initiativtagande roll som vuxen för att göra utrymme för att gå in i 

dansandet och samarbeta med barnen, dels som dansare, dels som forskare – 

en praktik som jag inspirerats av från danskritiska studier som jag beskrivit i 

det tidigare forskningsavsnittet (Anttila, 2007; Lindqvist, 2001; Sansom, 

2009; Stinson, 1988, 1998, 2002). 

 

Eftersom rummet där studien gjordes redan innan jag kom till gruppen funge-

rade som musikrum och barnen hade musikstunder med musikpedagog där, 

fanns redan incitament för musik- och rörelsepraktik bland barnen i rummet. 

Där spelades musik från gruppens musiklista under stora delar av dagen, även 

under stunder som inte leddes eller organiserades mer styrt av musikpedago-

gen och önskan att lyssna på olika musikstycken var stark hos barnen. Denna 

praktik valde jag att utgå ifrån under danstillfällena, dels för att barnen redan 

kände den och jag inte behövde introducera en ny rutin och där med förändra 

avdelningens pågående arbete särskilt mycket, dels för att praktiken kändes 

öppen för att utvecklas i flera olika riktningar. Danstillfällena började där med 

oftast med att några barn gick in i musikrummet och önskade ett musikstycke 

och/eller började en dans, lek eller byggaktivitet. Här mötte jag barnen i rum-

met och hjälpte dem att sätta på musik, ta fram tyg eller annat material som 

ibland var uppställt på en hylla.  

 

För att öka barnens möjligheter att skapa form och innehåll för stunderna till-

sammans med mig, höll jag mig inkännande till det barnen verkade vilja driva 

för stunden, för att detta skulle få möjlighet att växa. Jag satt ofta på golvet 

med barnen i det de gjorde eller vid sidan av dansen för att få en känsla för det 

som hände. Efter en stund, när det kändes ”dags” började jag delta i det barnen 

gjorde genom att följa och upprepa de rörelser som producerade mycket nära 

utan att lägga till något själv. Detta sätt att dansa tillsammans dvs. att följa och 

upprepa andra dansares rörelser, var en av de tydligaste praktikerna bland bar-

nen och beskrivs närmare i arbetets analys. Det föll sig liksom självklart att 

det var så jag också skulle gå in i dansen tillsammans med barnen och jag 

gjorde det innan jag ens tänkt på det som en teknik för att skapa dans tillsam-

mans, tillika studera dans. I relation till studiens antagna perspektiv och metod 

är detta en förväntad utkomst, då jag som forskare i ett onto-epistemologiskt 

forskningssammanhang och de metoder som utvecklas är sammanflätade och 

gemensamt artikulerade med barnen, dansen som vi delar, rum och händelse. 

Genom att följa de andra dansarnas rörelser försökte jag lära känna och ”sätta” 
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gruppens ton och rörelser i min kropp för att på en dansmässig nivå förstå vad 

praktiken kunde innehålla och handla om. Detta gjorde att jag fick en direkt 

kroppslig känsla för karaktären av dansandet och de rörelser som vårt gemen-

samma dansande producerade, se vidare slutdiskussion.  

 

En annan praktik som barnen gärna engagerade sig i var olika former av upp-

repanden i dansen, se vidare analys och slutdiskussion. Begäret att upprepa 

om och om igen var tydligt redan de första mötena med barnen och denna 

praktik valde jag att gå in i och möjliggöra för, det formade ytterligare en 

princip för mitt deltagande. Under dansstunderna innebar det mer konkret att 

musikstycken, danser/koreografier, rörelser och positioner fick upprepas så 

många gånger det begärdes utan att jag eller någon annan vuxen bröt eller 

avledde upprepandet.  

Dansstunderna och mitt agerande växer fram 

Vartefter barnen och jag lärde känna varandra och formade de dansaktiviteter 

som dokumenterades tog jag fler initiativ i dansen, både i rollen som meddan-

sare och forskare. Jag tillät mig att utforska vårt gemensamma rörelsematerial 

på eget sätt (och inte bara genom att följa barnens rörelser) exempelvis genom 

att göra egna tillägg i koreografier, rörelser eller positioner som ofta upprepa-

des i gruppen, utan att något barn först hade gjort det.  

 

Jag fångade också upp hur olika ting i rummet används som rörelseinspiration 

tex; papprullar, bord, mattor, tyg, gummiband och väggprojicering. Ibland lät 

jag dessa material få mer utrymme i experimenterandet. Exempelvis tömde 

jag vid några tillfällen rummet på mycket av det lösa materialet och tog in fler 

papprör. Under en period fylldes rummet med tyg, gummiband och små papp-

cylindrar, under en annan period med stora byggblock i olika färger som 

kunde fogas ihop likt pusselbitar. Under dessa perioder visades ibland också 

dokumentation (foto och film) i loopar från tidigare projicerat på väggen. Mo-

tivet till dessa val, var att gå djupare in i det rörelseforskande som initierats 

och följa och fördjupa det vi för tillfället undersökte i dansen.  

 

Den musik som spelades under hela perioden initierades oftast av barnen men 

vartefter tiden gick valde också jag bland styckena i gruppens musiklista, jag 

gjorde tillägg av musikstycken och ibland riktade jag också dansarnas upp-

märksamhet mot musiken genom gester, mimik och tal som: ”Vad kommer 

nu?” eller ”Ssshhh, lyssna, är det trollen?” Jag justerade också ljudvolymen 

efter aktivitet.  

Reflektioner 

Även om danstillfällena kan ses som relativt fria/ostyrda i jämförelse med om 

jag inför danstillfällena också bestämt barngrupp, tid på dagen, material, mu-

sik, tema och rörelsematerial, har mitt deltagande i stora mått producerat den 
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aktivitet som växte fram och som dokumenterades och analyseras. Själva for-

men för aktiviteten och dansandet under mina och barnens dansstunder växte 

fram genom att jag möjliggjorde en viss typ av görande genom de principer 

jag utgick ifrån och där till bekräftade och uppmuntrade dansandet genom att 

själv vara med och delta i de danser, specifika rörelser, positioner och place-

ringar som producerades. Detta är viktigt att ha i åtanke för den som tar del av 

studien.  

Dokumentationsmetoder under danstillfällena 

Processanteckningar 

Estetik-baserad forskning (ABR/ABER) använder traditionellt skrivande med 

alternativa uttrycksformer för att nå en mer komplex multimodal förståelse av 

processer och skeenden (Ferm Almqvist & Vist, 2019). Inom a/r/t-ografin har 

skrivandet en särskilt viktig del vid sidan av det estetik-baserade undersökan-

det, där det även riktas mot självreflektion (Irwin et al., 2006; Fredriksen, 

2011). Om anteckningar görs i fenomenologiska studier, för att även få fatt i 

forskarens förförståelser och erfarenheter, så görs det i en posthumanistisk 

studie för att synliggöra forskaren som en viktig aktör i relationer som skapas 

och uppstår. Danspraktiken som anordning tar inte vilka former som helst utan 

beror också på det jag tar med mig in som forskare och meddansare. Detta är 

viktigt att synliggöra i analyserna som kommer. Således har dokumentation 

och ett kritiskt tänkande kring den egna rollen och det egna deltagandet en 

central plats genom hela processen även i den här studien. 

 

Under hela studiens gång har jag skrivit processanteckningar i anslutning till 

varje danstillfälle och även vid andra tillfällen i processen. Texterna är skrivna 

i samma anteckningsbok och daterade. De är olika i karaktär, en del är bara 

några rader och andra flera sidor långa. En del mycket personliga och dagbok-

sliknande medan andra texter är skrivna som kompletterande fältanteckningar 

till film och foto efter ett danstillfälle med barnen. Notiserna kan beskriva 

händelseförlopp och tankar inför passet, till exempel om jag iordningställt 

rummet efter en idé och/eller hur det var möblerat. Om rörelser eller koreo-

grafier upprepades, förändrades och vilka material som varit med och om jag 

reflekterat över någonting kring dansen direkt efter passet. Jag beskriver också 

hur jag uppfattade stämningar, vad som fångat mig, riktat min koncentration 

eller förbryllat mig.  

 

I processanteckningarna, oavsett textens karaktär, försökte jag uppmärk-

samma aspekter av kropp, rörelse och fysiska och emotionella känslor. Exem-

pelvis noterade jag vad jag hade för känslor innan och efter dansstunderna. 

Hur rörelser kändes i kroppen, hur material kändes mot huden, hur ljus och 
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temperatur i rummet verkade inverka i det jag och barnen gjorde etc. I proces-

santeckningarna reflekterade jag också kring dansföreställningar jag sett, min 

egen dansträning eller det jag läste och hur jag relaterade det till mitt och bar-

nens dansande. Till en del texter finns små skisser eller ritningar. De kunde 

peka på vad jag fångades av i en rörelse, hur en förflyttning tog sig över golvet 

och liknande. 

 

Då jag läste igenom anteckningarna under perioden jag dansade med barnen 

och under analysen, gjorde jag tillägg med annan penna i form av idéer, teck-

ningar, referens till litteratur, en pil eller analytiska kommentar. Ibland fick de 

gamla anteckningarna mig att komma på nya saker och då skrev jag en ny 

anteckning. Detta fungerade som en form av fortlöpande analys och riktning 

av forskningsfrågan. 

Foto och film 

För studies syfte bedömde jag att endast processanteckningar inte var tillräck-

ligt som dokumentationsmetod utan även film och foto var nödvändigt då ana-

lysen fokuserar relationer mellan kroppar, rörelser, rum, ting, musik, ljud etc. 

vilket film som verktyg kan erbjuda (Fredriksen, 2015; Lind, 2010). Då ka-

mera användes gjordes en extra noggrann etisk reflektion kring och planering 

av hur detta skulle gå till och som jag beskrivit ovan. Under hela perioden jag 

var i barngruppen följde jag barnens hantering av och reaktioner på kameran 

för att utifrån detta hitta sätt vi kunde dokumentera på och i det inkludera etik 

kring dokumenterandet byggd på och med respekt för, barnens kompetens 

kring mediet.  

 

I likhet med Magnussons (2017), Olsson och Lindgrens (2019) och Änggårds 

(2015) studier har både jag och barnen använt kameran och dokumenterat pro-

cessen, liksom barnens pedagoger vid några tillfällen. Detta både ur etisk syn-

punkt diskuterat ovan, och för att producera ett mångsidigt forskningsmaterial. 

Två kompakta digitalkameror användes och låg tillgängliga för barnen under 

varje danstillfälle placerade på golvet eller ett lågt bord. Ibland var kameran 

även fäst i ett litet bordsstativ. Jag erbjöd kameran till barnen genom att visa 

den och prata om den, räcka den till dem, låta dem undersöka den, ställa fram 

den på bord eller golv. Kameran har inte varit fäst på barnen, utan de har 

plockat upp den och lagt ifrån sig den som de velat. Dock var jag för studiens 

syfte inte beroende av att barnen använde kameran och producerade material, 

till skillnad från ovan nämnda studier, och därför kunde erbjudandet om att 

använda den vara helt öppet och jag behövde inte vara noga med att kameran 

var påslagen och faktiskt producerade foton och film.  

 

Kameran blev mer ett redskap för mig att göra barnen delaktiga på liknande 

villkor som jag själv under dansen. Den är smidig att hantera i dansandet jäm-

fört med papper och penna. Den går att hålla i under rörelse och under vårt 
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dansande har den varit rörlig på flera sätt. Detta upplägg för kameran resulte-

rande i en foto- och filmteknik där kroppar, kroppsdelar och material zooma-

des in och ut, kameran följde kroppar som rörde sig i rummet, den rörde sig 

mellan händer och följde även med i rörelsen genom att hållas i en dansande 

hand. När inte någon höll i kameran kunde den ligga på golvet mitt bland dan-

sare, men också uppställd på ett litet bordsstativ från en fast punkt för att få en 

vid vinkel över rummet. Vad som avgjorde hur kameran använts under de 

olika tillfällena, var det filmaren för tillfället tyckt varit intressant, antingen 

att fånga på film eller att göra med kameran. Av samma anledning varierar 

filmernas längd mellan ca 0,5-10 minuter. 

Sammanställning av datamaterial 

Två kompakta digitalkameror har varit tillgängliga i rummet under hela expe-

rimenterandet. De har dock inte varit konstant påslagna och har inte filmat 

längre episoder än ca 10 min. Kameran har startats vid speciella situationer, 

till exempel då den som filmar tycker att något spännande sker, tror att något 

intressant kommer att hända eller då saker händer som är svåra att förstå eller 

när hen vill undersöka kamerans funktion. Fotografier är främst tagna i syfte 

att visa hur rummet är möblerat och vilka saker som är med under experimen-

terandet, men det finns också närbilder av föremål och kroppar, främst tagna 

av barnen, och ibland av vuxna. Filmer och foton är tagna av både vuxna och 

barn, utan närmare distinktion då jag bedömer det som irrelevant. Processan-

teckningar är gjorda av forskaren under hela studiens gång. 

 

Nedan redovisas en sammanställning av studiens datamaterial.  

  

Datamaterial  Omfattning 

Filmsekvenser 146 st. á 0,5–10 minuter långa 

Fotografier 124 st. 

Processanteckningar, teckningar ca 130 handskrivna A5 sidor. 

 

Allt material ovan har bearbetats och använts i analysen, även foton som är 

suddiga har sparats. Däremot är vissa filmer på bara några sekunder borttagna 

och redovisas inte i sammanställningen ovan. Det är exempelvis sådana filmer 

då kameran varit fel inställd och som aldrig var menade att bli film, utan istäl-

let skulle ha varit ett foto. 

Vidare reflektion över metoden 

Redan tidigt i forskningsprocessen stod det klart att jag som forskare skulle 

delta aktivt i dansandet med barnen för att åstadkomma barnens deltagande 

via mitt eget deltagande i det som redan fångat barnens uppmärksamhet och 
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intresse. Hur de olika a/r/t-ografiska rollerna skulle fungera under genomfö-

randet till exempel att; som forskare iaktta, följa, organisera och dokumentera 

för materialgenerering, och som meddansare känna in och dela med mig i de 

gemensamma danspraktikerna, var inte helt klart från början utan blev ett ex-

perimenterande och sökande i hur jag skulle agera i varje stund, vilket även 

Fredriksen (2011) vittnar om i sin studie.  

 

Att genomföra en studie som denna, där forskaren använder sin kropp som 

forskningsinstrument kräver en viss träning. Även jag som är van vid dansens 

språk, upptäckte med tiden hur min skärpa och uppmärksamhet i kroppen och 

speciellt vissa delar av kroppen, och där med förståelse, förändrades och sli-

pades under genomförandet. Dessa förutsättningar gör att det blir ytterligare 

komplext för en annan forskare att upprepa studien (replikera) (Cohen et al., 

2011), då den behöver utföras av en person med liknande kunskaper. Med 

denna insikt är det även viktigt att poängtera den mycket subjektiva och per-

sonliga delen som kommer med att delta med den egna kroppen och som har 

stor betydelse för resultaten. Det jag upplevde och svarade med i dansen, 

styrde det jag och barnen fortsatt engagerade oss i, då jag som forskare hade 

en klar konstitutiv del i dansandet.  

Analysförfarandet: Att skriva rörelse 

Liksom de flesta kvalitativa studier tillika estetik-baserad forskning har bear-

betning och analysförfarandet inte följt en given metod, utan formats genom 

analysens gång och anpassats efter studiens material, teoretiska antagande och 

frågeställning (Cohen et al., 2011; Fredriksen, 2015). Dock har jag inspirerats 

av Lenz Taguchis (2017) filosofiska utveckling av ”begreppet som metod”, 

vilket jag redogör för nedan. I detta avsnitt presenterar jag hur processen med 

att bearbeta och analysera materialet gått till steg för steg.  

Filosofiska begrepp som metod 

Som jag inleder uppsatsens teoriavsnitt med, arbetar jag i denna studie med 

några immanensfilosofiska resonemang och begrepp som en form av tanke-

verktyg eller metod för att förändra mitt tänkande. Lenz Taguchi (2017) be-

skriver hur ”concept as method” (s. 702) kan ses som en metodologi som med 

inspiration från Deleuze och Guattaris filosofi kan gestalta sig på väldigt 

många olika sätt beroende på vad syftet med forskningen är. Inom utbildnings-

forskningen har olika versioner av begreppet som metod formulerats och 

iscensatts (Lenz Taguchi & St.Pierre, 2017, s. 643). Det som är gemensamt 

för dessa metoder är att de, som Lenz Taguchi & St.Pierre (2017) beskriver 

utgår från och använder filosofiska begrepp som skapande eller igångsättare 
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av tankeprocesserna för att skapa nya begrepp och nya förståelser av ett feno-

men. För Lenz Taguchi (2016, 2017) inbegriper detta alltid ett filosofiskt spå-

rande av ett begrepps problemställningar som en startpunkt från vilken skap-

andet av nya sätt att tänka eller göra fenomenet blir möjliga. Detta om- och 

nyskapande kan förstås i kontrast med hur andra samhällsvetenskapliga meto-

der oftast inriktar sig på att undersöka ett fenomen genom att reflektera, koda 

och/eller strukturera fenomenet, eller för att synliggöra vilka diskurser som 

ger fenomenet mening, osv. För en praxisnära studie som denna innebär detta 

rent praktiskt att genomförande och analys är beroende av hur begreppen blir 

produktiva i mötet med materialet, dvs. en studie av de relationer som uppstår 

och vad som produceras i dessa (Lenz Taguchi & St.Pierre, 2017). Hur detta 

har tagit sig uttryck i denna studies bearbetning och analys beskriver jag ne-

dan.   

 

Samtidigt som jag dansande med barnen påbörjade jag inläsningen av imma-

nensfilosofiska texter och således började mitt tänkande om danspraktik för-

ändras då begreppen och resonemangen jag läste om så att säga mötte mitt och 

barnens dansande. Till exempel började jag redan i dansen rikta min uppmärk-

samhet mot hur begär kan förstås om det inte är personligt och hur det i så fall 

uttrycktes i vår danspraktik. Min förståelse för den dansande kroppen började 

skifta från kropp som sammanhållen enhet till en öppen, föränderlig och ex-

panderbar anordning. Vartefter jag läste om posthumanistiska idéer riktades 

min uppmärksamhet mot ickemänskliga kroppar och krafter och mot slutet av 

materialproduktionen gjorde jag även materiella tillägg i dansen genom en 

förståelse av materialen som meddansare. Dansen med barnen och de kropps-

liga erfarenheter och reflektioner jag gjorde där, utgjorde även förståelsegrund 

för det jag läste då jag hela tiden relaterade resonemang och begrepp till prak-

tiken. 

Några grundantaganden för analysen 

Materialet från danstillfällena bestod av en mängd filmer och foton av olika 

karaktär och en bok med processanteckningar också dessa av olika karaktär. 

Med ledning från posthumanistisk och immanensfilosofisk forskning (se Hult-

man & Lenz Taguchi, 2010; Lenz Taguchi, 2017; Lenz Taguchi & St.Pierre, 

2017; Martin & Kamberelis, 2013; Olsson, 2009/2014; Sand, 2008) har jag 

arbetat med att försöka förstå studiens material som något som under analysen 

fortfarande är under konstruktion och i möte med teoretiska begrepp fortsätter 

att växa och producera kunskap genom framskrivandet av uppsatsen. Då jag 

använt min kropp som redskap i studien både under produktion av data och i 

analysen ser jag det som att kropp och rörelse samverkar med skrivandet. 

Detta, att som forskare själv pröva de rörelser som studeras och använda den 

egna kinestetiska medvetenheten i forskningsarbetet är inte helt vanligt, men 

inte alls någonting nytt (Elam, 2012). Likt Moen (2006) menar också jag att 
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för att fullt ut förstå och beskriva vad en rörelse handlar om räcker det inte 

med att observera, den måste erfaras fysiskt. 

Danshändelser och danspraktiker 

För tydlighetens skull beskriver jag här förhållandet mellan det jag kallar 

danshändelser och danspraktiker. Under de dagar jag var på förskolan produ-

cerades en mängd danshändelser dvs. kortare och längre stunder av dans mel-

lan barnen, mig, tingen, musiken, kameror och rummet etc. Mitt inledande 

exempel då barnen springer, hoppar och ramlar om och om igen är ett exempel 

på en danshändelse som jag analyserar i detta arbete. Vidare, ser jag det som 

att vi under dagarna på förskolan experimenterade fram olika danspraktiker, 

dvs. sätt att dansa och skapa dans på. Mitt inledande exempel ger till exempel 

uttryck för en danspraktik av gemensam improvisation genom att följa andra 

kroppars rörelser, oväntade inslag och variationer. Under en dag på förskolan 

kunde det alltså produceras flera danshändelser som var och en kunde inne-

hålla en eller flera danspraktiker. De filmsekvenser jag analyserar i detta ar-

bete kommer jag alltså hädanefter benämna som danshändelser. 

Att skriva danshändelser och köra fast 

Jag började att bearbeta materialet genom att titta igenom film för film och 

läsa processanteckningar för samma tidpunkt. Jag fokuserade på att bara 

skriva ner de rörelser jag såg utan att i texten särskilja vilka dansare som 

gjorde vad. Skrivandet fungerade som ett sätt att närtitta på filmerna. Jag såg 

upprepningar och variationer, möten mellan dansare, dansare och material, rö-

relser som spreds och förändrades mellan kroppar. Skrivandet blev på så sätt 

både ett sonderande över vad filmerna innehöll, ett vidare analyserande och 

ett prövande i hur rörelse kan skrivas, och i en mån översättas till text. 

 

Att tvingas hitta ord för rörelser och stämningar innebär att noga fundera över 

vad rörelsen består i och hur ett eller flera ord svarar mot detta. Det innebär 

också att aldrig fullt ut lyckas. Dans och skrift är mycket olika till karaktär, 

och att beskriva dans med ord på ett rättvisande sätt är därför inte så enkelt. 

Snart upplevde jag hur mina försök att beskriva danshändelserna mer och mer 

kom att forma sig till rena transkriptioner. Det plågade mig att jag inte ”fick 

med allt” i texten. Mitt skrivande halkade in i ett representerande som för mig 

innebar en hård och skoningslös reduktion då arbetet hela tiden handlade om 

att välja ut vilka rörelser som skulle benämnas och inte. För att komma vidare 

blev jag tvungen att tänka om kring funktionen av genomskrivandet och hur 

skapandet av texts kunde gå till. 
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Att återuppta rörelse och tanke 

Konstnären och forskaren Monika Sand (2008) skriver att skrift ofta ses som 

en rent representerande, som ett nedtecknande av det vi ser eller det vi tänker 

och ungefär så hade jag hittills förstått mitt skrivande. Men, menar Sand 

(2008); ”Texten, det skrivna ordet, är enbart ett bland många material att tänka 

i” (s. 41). Skrivandet i sig kan alltså vara en tänkande handling och inte endast 

ett representerande. Detta, att genomskrivandet av danshändelserna kunde 

vara analyserande och framför allt en skapande aktivitet i sig, var jag tvungen 

att påminna mig om för att hitta ett sätt att bearbeta materialet. Att skriva 

handlade inte längre om att beskriva materialet. Att skriva mig igenom materi-

alet handlade nu om att försöka förstå något nytt, genom skrivandet, vilket 

också är en viktig del i a/r/t-ografins metod (Irwin et al., 2006; Vist, 2016). 

Ledd av Deleuze och Guattaris bild av tänkandet, där tänkandet inte ses som 

en inre enskild och mental aktivitet utan kräver möten för att uppstå (Sand, 

2008; Lenz Taguchi & St.Pierre, 2017) förstod jag också att jag behövde föra 

ihop olika material i analysen/skrivandet för att åter få texten i rörelse och att 

börja växa.  

 

Med inspiration från hur koreografer och dansare har skrivit dans som exem-

pelvis Cilla Roos (2012) och Efva Lilja (2012), började jag bryta upp de torra 

rörelsebeskrivningarna i stämningar, sinnesintryck och liknelser jag själv upp-

levde då jag såg filmerna, och som jag antecknat från danstillfällena samtidigt 

som jag prövade danserna igen på olika sätt medan jag skrev. Jag prövade 

också att föra in olika immanensfilosofiska begrepp för att undersöka vad som 

uppstod i mötena mellan begrepp och danspraktiker och hur det förändrade 

mitt tänkande och skrivande.  

Att forma linjer ur materialet och artikulera dem som olika typer 

av danspraktiker 

Slutligen gick jag in i det jag ser som sista fas av analysen. Med mig från den 

fortlöpande analysen under dansandet med barnen hade jag identifierat en del 

påbörjade ’linjer’ av danspraktiker eller sätt att dansa och skapa dans på, som 

jag tyckte var tydliga under dantillfällena och som jag kallar; Gemensam im-

provisation, Dansa med koreografi och musik och Dansa med rummet, golvet 

och sakerna. Dessa var tre av många fler tänkbara danspraktiker. Innehållet i 

dem skulle kunna delas upp i fler praktiker eller ingå i andra. I skrivandet 

fortsatte jag nu att artikulera dessa danspraktiker vilket gjorde att jag mer riktat 

läste om och sökte i litteratur och forskning efter något som i relation till 

materialet fördjupade analysen. Likt dansforskaren Camilla Damkjær menar 

(2005) skulle jag säga att det blev skrivandet som guidade min läsning, och 

sammanträffanden som har pekat mot nya områden att utforska och ny kun-
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skap att frambringa. Läsandet riktade i sin tur mitt intresse vidare i forsknings-

materialet, vilket fick mig att titta på filmerna igen och med det skriva mig 

igenom texterna på nytt.  

 

Gång på gång studerade jag filmerna, nu med de olika danspraktiker jag valt 

ut att ha i fokus. Jag dansade våra koreografier, rörelser och undersökte posit-

ioner. Exakt som i filmerna, i slowmotion och med variationer. Jag antecknade 

hur de kändes på olika ställen i kroppen och hur den fysiska känslan föränd-

rades. Jag försökte registrera hur kroppen arbetade, hur rörelsen tog vid, upp-

rätthölls och förändrades. Vad dansen, musiken och andra kroppar verkade 

göra med min uppmärksamhet och upplevelse. Här var jag väl förinformerad 

av den litteratur jag läst och mitt eget dansande. De kopplingar jag skapat till 

filosofiska begrepp förstärktes successivt varvid ett nytt sätt att förstå dans-

praktik uppstod. Dessa analyser förde jag sedan ihop med mina tidigare texter, 

vilket innebar nytt genomskrivande av texten. Nu valde jag också de filmer 

som skulle fungera som exempel i den färdiga uppsatsen, finslipade formule-

ringar av dessa och valde ut foton ur filmerna.  

 

Genomskrivningarna av dessa exempel gör så klart att det som artikuleras 

bygger specifikt på det aktuella exemplet. Dock bygger texterna på analyser 

av hela forskningsmaterialets filmer, foton och processanteckningar och som 

jag ser det är det alltså inte endast exempelfilmen som är näranalyserad, utan 

själva danspraktiken.  
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 Analys: Experimenterande dans med 
förskolans yngsta barn 

Inledning 

I det här kapitlet beskrivs och analyseras studiens producerade material. Som 

jag berättat i uppsatsens metodkapitel har jag valt att skriva fram materialet 

genom tre olika danspraktiker eller sätt att dansa och skapa dans på, som bar-

nen och jag engagerade oss i under den tid som jag var på deras förskola. Jag 

har valt att kalla dem: Gemensam improvisation – att följa andra kroppars 

rörelser, oväntade inslag och variation; Dansa med koreografi och musik och 

Dansa med rummet, golvet och sakerna. Dessa tre beskrivs och analyseras i 

varsitt eget avsnitt nedan.  

 

Analyserna av dessa tre olika typer av danspraktiker utgör därmed en resultat-

redovisning i relation till studiens syfte om att undersöka hur danspraktiker 

kan göras möjliga och kommer till uttryck i ett antal experimenterande möten 

mellan en grupp 1-2 åringar, en danskunnig forskare och dessutom förskollä-

rare och ett antal centrala begrepp från Gilles Deleuze och Felix Guattaris im-

manensfilosofi och vad dessa begrepp producerar i termer av praktiska ställ-

ningstaganden för det danspedagogiskt-didaktiska arbetet.  

 

Den första forskningsfrågan, som upprepar syftet och synliggör vilka centrala 

komponenter som framträder i mötet med de valda immanensfilosofiska be-

greppen, kan därmed besvaras. Det handlar om den inverkan som ickemänsk-

liga element (såsom föremål, musik och interiören i den fysiska miljön) kan 

ha för hur specifika danshändelser produceras. Och det handlar om betydelsen 

av forskarens egen kropp i de komplexa anordningar som artikuleras som 

danspraktiker och en omformulering av teori – och vårt kollektiva tänkande – 

om dans med de yngsta barnen. Den andra forskningsfrågan om hur dansprak-

tiker i förskolan kan förändras och utvecklas didaktiskt då de yngsta barnen 

själva deltar, analyseras i ett eget avsnitt. 

 

Varje avsnitt inleds med en beskrivning av den praktik avsnittet avser där jag 

också redogör för val jag gjorde under danstillfällena som möjliggjorde och 

således påverkade/medskapade praktiken. Därefter följer exempel från prak-
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tiken dvs. specifika danshändelser, som analyseras närmare och vidare artiku-

leras genom ett möte med immanensfilosofiska begrepp och relationell rörel-

seteori. 

Gemensam improvisation – att följa andra kroppars 

rörelser, oväntade inslag och variation 

I musikrummet är det snabb ”smittspridning” av rörelser mellan kroppar som 

råder. Våra dansande kroppar fångar på ett direkt och självklart sätt upp andra 

kroppars rörelser, följer dem, repeterar dem och förändrar dem. Kryper en 

dansare längs rummets väggar, kryper snart flera kroppar på liknande sätt. 

Börjar en kropp rulla över golvet, faller de andra kropparna med i rullandet. 

Kroppar vänder sig till synes simultant, dansare söker upp andra dansare och 

sluter in i samma rörelser. En stor del av dansandet spenderar vi i klungor 

hoppandes, gungandes, springandes och runtrumlandes på golvet. Ett hängivet 

medryckande dansande där uppmärksamheten ligger på de andra kropparnas 

rörelser och gruppkänslan känns tight. Med danstermer skulle jag beskriva det 

som en form av gemensam improvisation som har likheter med tekniker som 

används i improvisationsdans som metod att hitta rörelser, skapa grupperingar 

och även kan fungera som koreografiskt grepp22 (Joyce, 1994; Stinson, 1988). 

Energin och självklarheten i att imitera eller falla in i varandras rörelser gjorde 

att jag valde att stanna vid detta och gå djupare in i praktiken, och som jag 

beskriver i metodkapitlet, använde som främsta sätt att själv delta i och under-

söka dansen som producerades. Med Deleuze och Guattaris (2015) begrepp 

går det att förstå de här improvisationerna där kroppar skapar klungor i termer 

av anordningar (se även Colebrook, 2010; Spindler, 2013). Barnkroppar, vux-

enkropp, röstljud, andetag, dunsar av kroppsdelar mot golv, skratt och skrik 

formar genom den unisona rörelsen en gemensam anordning av accelererande 

kollektivt begär. Ett begär som förhöjs av upptrissade affekter då vinddraget, 

värmen, knuffarna och ljuden från kropparna möter andra kroppar. Drivet i att 

upprepa dessa rumlande klungor av kroppar, kan begreppsliggöras som ett 

strömmande kollektivt begär att ännu en gång bli del i dessa njutningsfulla 

anordningar (Colebrook, 2010) och skapa något mer-än det som var innan 

(Manning, 2009).   

 

När jag noga följde barnens rörelser i dansen visade det sig att många rörelser 

som vi engagerade oss i var sådana jag aldrig tidigare i mitt arbete i förskolan 

stannat vid och undersökt och experimenterat i särskilt länge. Det handlade 

om rörelser och positioner som jag vid första mötet tog för alltför enkla, ur-

spårade eller rörelser ”på väg mot” mer tekniskt avancerade rörelser. Även 

 
22 Som att skugga, spegla och repetera andra dansares rörelser på olika sätt. 
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den förhållandevis lösa strukturen kring mina och barnens danstillfällen, som 

jag själv organiserat för, producerade en danspraktik fylld av oväntade inslag 

och variation i deltagande och danshändelsens gång, som jag tidigare inte sett 

eller prövat i danspedagogiska stunder. När jag nu stannade vid och experi-

menterade i dessa positioner, rörelser och praktiker tillsammans med barnen 

upptäckte jag vilka utmaningar och möjligheter dessa kan innebära och dess-

utom att jag utgått från en väldigt snäv föreställning om vad dans och danspe-

dagogik kan vara. Om detta handlar detta första avsnitt i analysen om. 

Att ramla 

En av de mest närvarande rörelserna i vårt dansande var ramlandet. Praktiken 

märktes tydligt i min kropp efter bara några dagar ihop med barnen, den gav 

värk och blåmärken. Dansandet i musikrummet handlade på flera sätt om att 

förhålla sig till att ramla. För barn i den här åldern hör obalans och att falla till 

de vanligaste inslagen i förflyttningar både horisontellt och vertikalt, det är en 

del av rörelsen. Att gå, springa, dansa är också att ramla. I dansen verkade 

mina meddansare inte alls intresserade av att försöka undvika och förhindra 

ramlandet. Att halka, snurra, springa och hoppa så att kroppen ramlar eller att 

få baklut så att kroppen rullar ned på rygg, behandlas inte som ett oönskat 

avbrott utan välkomnas och utnyttjas i dansen. Istället för att snabbt korrigera 

fallet och återgå till rörelsen innan (så som jag annars hade gjort om jag i dan-

sen tex. halkat på en tygbit) följer vi det och utforskar rörelsen vidare. I den 

gemensamma improvisationen uppmärksammar vi också gärna våra meddan-

sare på fallet verbalt, till exempel genom att ropa ”Ramla!” eller ”Aj!”.  

 

Vårt dansande formades också ibland till okontrollerat springande, snurrande 

och hoppande. I många stunder verkar det som att det okontrollerade eftersök-

tes. Jag skulle närmast beskriva det som att i rörelsen låta kraften påverka 

kroppen så pass mycket att rörelsen inte går att kontrollera, vilket ger ett snur-

rande, hoppande och svängande där dansaren bara kontrollerar kroppen tem-

porärt. Det fanns som ett driv att lägga rörelsen på gränsen mellan balans och 

obalans, horisontellt och vertikalt fall. Ramlandet hände då ofta oberäkneligt 

och slumpartat men det kunde ibland också initieras av oss dansare med vilja. 

Som jag kommer att visa nedan kan fallandet och ramlandet ses som en del i 

en såväl individuell som kollektiv begärsstruktur. För ett barn i 1-2års åldern 

är fallande och ramlande en central del i ett blivande som upprättgående män-

nisko-individ som uppstår som en effekt av en kollektiv maskinisk anordning 

(Deleuze och Guattari, 2015), enligt analysen nedan. 

 

När barnen och jag dansade våra ramlande, röriga och vingliga okontrollsdan-

ser slogs jag av likheten med en del tekniker inom modern dans med intresse 

för den fallande kroppen och strategier för att komma bortom ett fullt behärs-

kande och styrande av rörelsen, en slags okontroll i positiv bemärkelse. Fallet 
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och kroppens relation till gravitationen har varit ett centralt tema inom den 

moderna dansen sedan 1960-talet (Au, 2012; Lepecki, 2012; Wallenstein, 

2008). Tekniskt sett innebär fallet att dansaren ger efter för istället för att för-

söka motverka de krafter som påverkar kroppen. Det ger rörelser som inte helt 

kan bemästras av dansaren, som inte heller kan upprepas exakt och som omöj-

ligt kan ha en exakt given finish (Au, 2012; Ölme, 2014). I mötet med dans-

konstens perspektiv framstod det i vårt experimenterande konstigt att försöka 

undvika och förhindra ramlandet, det verkade dessutom inte alls vara något 

barnen intresserade sig för. Jag såg här möjlighet att följa rumlandet och ram-

landet vidare och experimentera med rörelsen tillsammans med barnen. 

 

Nedan går analysen djupare in i barnens och min gemensamma improvisation 

där upprepandet och följandet av andra kroppars rörelser och ramlandet är 

centrala.  

Springa, ramla, resa sig upp och springa vidare – att improvisera 

tillsammans 

I exemplet nedan analyseras en danshändelse som både handlar om att följa 

sina meddansares rörelser och den ramlande rörelsen. Beskrivning och analys 

bygger på film, processanteckningar och mitt eget undersökande av koreogra-

fin och rörelsen.  

Spring 

Det är morgon i musikrummet. Kroppar springer och småhoppar i jämn rytm 

i cirklar runt golvpianot som är placerad mitt i rummet, olika röstljud ackom-

panjerar rörelsen ” abadalabadaba…”. Dansarna har själva startat dansandet 

som sker utan musik.  

Figur 1. Dansare springer och småhoppar accelererande i cirklar runt 

rummet ackompanjerat av olika röstljud. 
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Kroppar springer accelererande i cirklar runt i rummet. Ibland går banan i en 

längre tur runt ett podium (vänster i bild) som ger längre sträcka av spring och 

ibland svänger dansarna av i en snävare bana runt golvpianot (mitt i bild) som 

ger utmaning i rotation (figur 1).  

 

Det som snabbt växer fram i musikrummet den här morgonen skulle kunna 

förstås genom Deleuze och Guattaris (2015) begärsbegrepp och anordnings-

begrepp. Genom kropparna som möts i musikrummet strömmar ett begär att 

koppla ihop med andra kroppar och expandera möjligheter, att bli mer-än vad 

som redan är (Manning, 2009). Kropparna börjar röra sig runt rummet och en 

energirik kontakt upprättas mellan rummet, möblerna och kropparna som 

binds ihop genom den gemensamma rörelsen i rummet, en anordning som 

producerar energi, glädje och dansande formas. Den enkla synkroniserade rö-

relsen är lätt att följa med i, springandet runt i rummet i kombination med 

röstljud till den skumpande framåtfarande rörelsen, binder kroppar samman 

och en tät energirik kontakt produceras. Det som vi förstår som individuella 

intentioner och rörelser kan ses som effekter av relationell rörelse som flödar 

mellan och förenar kroppar och krafter till en maskinisk anordning. Fysiskt, 

beskriver Manning (2009), försätter den gemensamma improvisationen där 

ingen är tydlig förare och alla är följare, dansarnas kroppar i ett tillstånd av 

snabb omorganisation där rörelser händer kroppar från massor av center. Den 

gemensamma improvisationen innebär att kropparna måste förbereda sig för 

rörelser som ännu inte är kända för någon av dem. Ingen vet hur länge springet 

ska fortsätta, hur banan ska gå i rummet, när den ska svänga av eller avbrytas 

i ett fall. Ingen vet vad som kommer efter, eller hur länge den intensiva stun-

den varar. Den dans som artikuleras produceras relationellt mellan kroppar, 

krafter, rummets interiör (golvpiano, podium och två mattor) och stämningen. 

Dansarna svarar på rörelser med rörelser som artikuleras just i stunden den 

utförs. Här produceras ett med-kännande med rörelsen, som om dansen ”tar 

över” (Manning, 2009, s. 16). Så pass fångande är stunden av gemensam im-

provisation då kroppar följer andra kroppars rörelser. 

 

Hastigheten i springet ökar varv för varv. Kropparna känner kraften i hastig-

heten som driver den, luftdraget mot huden och de andra kropparna som rör 

sig i samma cirkel. Kroppen jagar och jagas. Med varje steg trycker foten ifrån 

golvet och upprätthåller rörelsen och hastigheten. Kroppen lätt och snabb. Så 

länge benen springer och håller banan runt rummet fortsätter rörelsen, men 

den höga hastigheten, strumporna, det hala golvet, den vinglande kroppen gör 

att varje kommande steg bär på ovisshet. Händelsen affekterar kroppen 

(Hickey-Moody, 2013). Detta visas i känslan som är exalterande, kittlande, 

rolig och läskig på samma gång. Anordningen som formats i rummet ökar 

energin och intensitet. Nytt begär att fortsätta dansen produceras, ett begär att 
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med hela kroppen fångas upp i ett gemensamt blivande i danshändelsen (Man-

ning, 2009). 

 

Känslan av att springa så fort som kroppen förmår och synfältet som dras ihop 

till tunnelseende och gör att periferin inte längre är tydlig. Luftdraget mot hu-

den, golvet som möter fotsulan olika vid varje steg. Det okontrollerade kraft-

fulla fallande springandet runt runt i rummet ger yrsel, golvet gungar. För att 

upprätthålla rörelsen krävs ett laborerande av sträckningar, vridningar och lut-

ningar. Fötterna rör sig snabbare, kraften tar över mer och mer och rörelsen 

blir svårare att kontrollera. Ett vertikalt fall är hela tiden nära. Intensiteten i 

den kollektiva affektproduktionen produceras i en maskinisk anordning (Co-

lebrock, 2010; Spindler, 2013) av barn- och vuxenkroppars rörelser, vinddrag, 

ökad puls, accelererad andning, väggars begränsningar, och navigerandet mel-

lan möbler och ting på golvet. 

 

Det intensiva i situationen hindrar dansaren från att tänka på annat än rörelsen, 

hindrar dansaren från att vara något annat än ett blivande i just rörelse (Man-

ning, 2009). Din kropp som du känner till den och rummet som du känner till 

det, är satt helt ur spel/förändrat – rörelse skapar rummet. Tyngdlagen, hastig-

heten och det hala golvet ställer kroppen hela tiden inför nya förutsättningar 

och tvingar kroppen till att ta snabba beslut om rörelser och riktningar (ibid.). 

Fall 

Så plötsligt faller en kropp till synes oavsiktligt följt av att glatt och förvånat 

säga ”Eli ramlade!”. Rörelsen fångas blixtsnabbt upp av nästa kropp som fall-

ler bara någon sekund senare en bit därifrån. En tredje kropp bromsar sedan 

in och lägger sig ned ”SSSkk…ramlade. Lo ramlade”. Kropparna ligger kvar 

med magen i golvet, fötter småsparkar, det blir alldeles stilla i rummet. Den 

oväntade händelsen bryter tvärt av sekvensen av forcerat spingande och ack-

ompanjerande röstljud. Fallet gör något med energin, rytmen, rörelsen i rum-

met och känslan i kroppen, det erbjuder en variation. Kropparna reser sig, nå-

gon uttalar ”en gång” och fortsätter springandet och småhoppandet i accelere-

rande fart runt rummet med tillhörande röstljud ”rabrabarapara, bababa”. 

Samma rutin med små variationer upprepas gång på gång, en koreografi - 

springa, ramla, resa sig upp och springa vidare - har vuxit fram genom repe-

titioner och kroppar som följt i varandras rörelser och ett från början oplanerat 

fall har plockats upp och används som ett moment i koreografin. Fler dansare 

ansluter till den mycket fysiskt ansträngande dansen som fylls av skratt, ljud-

ramsor och glädjefulla skrik. Kropparna följer varandras rörelser och ljud, 

stämningen är uppsluppen och energifullt eggande.   

 

Nedan går analysen in närmre på vad som händer i själva fallet. 
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Dansarna har dansat koreografin några varv och närmar sid punkten där spring 

övergår i vertikalt fall. Kroppens vana känner rutinen, ett fall närmar sig. Er-

farenheter av tidigare fall förbereder muskler, senor och ben på vad som tro-

ligtvis kommer att ske, samtidigt ett rus inför det ovissa i hur rörelsen kommer 

att artikuleras (Manning, 2009). I samma hastighet och cirkulära bana mjuknar 

knäna, stegen stoppas, kroppen rör sig framåt-nedåt. Överkroppen tippar 

framåt, armarna sträcks ut och nedåt golvet för att bromsa upp farten, ta emot 

kroppen. Försent att räta upp kroppen och återgå i springande. Hastigheten för 

hög och i kombination med kroppens vinkel är kraften för stark, kroppen för 

tung för att musklerna ska orka skjuta ifrån och räta upp. Ett kort ögonblick 

av fritt fallande, ett okontrollerat hjälplöst tillstånd. Kroppen dyker mot gol-

vet. Händer och knän tar vikt och bromsar farten, torson fortsätter rörelsen 

framåt ned i golvet, benen rätas ut. Hela kroppen slutar i ett stilla läge, platt 

Figur 2 a + b. Spring övergår till ett kort ögonblick av fritt fallande. 

Kroppen slutar i ett stilla läge, platt utsträckt på mage mot mattan. 
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utsträckt på mage mot mattan. Kroppen stilla och tung. Känner hjärtslagen, 

andetagen, värmen i musklerna, trycket som finns kvar i handleder och knän 

som tog den mesta vikten. Samtidigt i den stilla positionen, driver rutinen mot 

kommande springande (figur 2a + b).  

 

En analys av koreografin; springa, ramla, resa sig upp och springa vidare 

visar en snabb och tydlig växling mellan rörelse och stillhet och mellan lägen 

i rummet (högt kontra lågt), både kinestetiskt, det vill säga den fysiska känslan 

i kroppen (Elam, 2012), men också visuellt och, speciellt i detta exempel där 

ljudslingor ord och rop förändras med rörelsen, auditivt. Koreografin produ-

cerar både kroppen som mycket lätt och snabb och mycket tung och stilla. 

Dessutom innehåller ramlandet känslan av rus genom kroppen och stunder av 

total okontroll.  

 

Den nära undersökningen av fallet visar också hur många olika rörelsemoment 

i muskler, senor och kroppsdelar ihop med tyngdlag och golvet, som är med 

och formar kroppen och får den att reagera på olika sätt. Med ett immanensfi-

losofiskt perspektiv på analysen blir det också tydligt hur många olika krafter 

och andra kroppar som är med i produktionen av rörelse; andra mänskliga 

kroppar som jagar och jagas, det hala golvet, strumporna, mattan och rummets 

möblering, ljud och röster. Fallet ihop med den okontrollerade forcerade för-

flyttningen sätter kroppen i ett här och nu tillstånd där allt fokus och koncent-

ration samlas till kroppen och rörelsen. Här understryker Manning (2009) att 

ett reflekterande över den egna kroppen, eventuella idéer om hur kroppen ska 

eller borde röra sig, för en kort stund kan flyttas till själva produktionen av 

rörelse. Kroppen i ett totalt blivande (Manning, 2009) med rörelsen, andra 

kroppar och krafter i rummet. Golvet och hastigheten fungerar som något att 

skärpa uppmärksamhet och skapa varseblivning med, att öka sin fysiska, sinn-

liga, kreativa och mentala kapacitet tillsammans med. 

 

Den improviserade koreografin – springa, ramla, resa sig upp och springa 

vidare – som om och om upprepas, producerar en kropp under ständig ganska 

kraftig (om)komponering. Hela kroppen är engagerad i rörelsen, hastigheten 

och kraften som uppstår formar och får den att reagera i rus, ökad puls, blod-

strömning, ökad värme, ökad andhämtning etc. 

Att gå i och ur dansen – Gangnam Style 

I den förhållandevis löst strukturerade organisationen kring danstillfällena 

produceras en praktik där dansarna går i och ur dansen på ett dynamiskt flö-

dande vis. Dansarna kommer och går, en dans påbörjas av några och slutförs 

av andra, någon lägger sig på golvet mitt i dansen, med en bok från läspölen i 

avdelningens andra rum. Dansandet kan helt stanna av mitt i ett valt stycke, 

mitt i en intensiv rörelsekedja, för att istället bytas till fokus på vad som händer 
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på gården eller bli ett byggande av torn med rörtrummor. Minuter senare star-

tas improvisationen upp igen, av samma eller andra dansare. Att andra barn 

gör annat i samma rum, kanske rent av mitt i rummet där dansen skulle tagit 

plats, verkar inte alls störa dansarna. Snarare kan detta utgöra möjlighet till 

nya rörelser och kreativitet i dansen. I nästa exempel analyseras en danhän-

delse som innehåller gemensam gruppimprovisation till ett favoritstycke som 

fungerar ihop med en byggaktivitet i samma rum.  

Gangnam Style 

Det är eftermiddag och flera barn kommer och går mellan avdelningens två 

rum och det pågår flera aktiviteter samtidigt. Centrerat i rummet finns ett tiotal 

papprör i olika storlekar som några barn bygger torn med. Bredvid bygget 

finns en röd matta där några barn improviserar till låten Gangnam Style (Yoo 

& Park, 2012) med artisten PSY.23 Låten har önskats av barnen och är en av 

gruppens favoriter.  Den välkända musiken dunkar taktfast i rummet, dansen 

är kraftfull och tekniskt utmanande. Kropparna rör sig om varandra, hoppar, 

stegar och gungar med musiken. Då och då kommer nya kroppar in i rummet, 

det är som att dansen och musiken kallar på dem. Musikens intensiva dun-

kande tar över hela rummet, hela kroppen och överröstar alla andra ljud.  

Kroppar vrider sig kraftfullt, huvuden svängs sida till sida, sparkar ut med ben 

och svingar armarna med den roterande rörelsen så att kroppen vrider sig yt-

terligare med rörelsen (figur 3a + b).  

 

 

Stycket gör en paus i några sekunder och kropparna fryser till, tittar på 

varandra och inväntar spänt att nästa passage ska börja. När musiken fortsätter 

börjar kropparna hoppa unisont i takt till musiken igen. När stycket tar slut 

 
23 För en närmare upplevelse inbjuder jag dig här till att höja volymen och sätta på stycket; 

https://open.spotify.com/track/03UrZgTINDqvnUMbbIM-

hql?si=wYy4to5YSyuraxK2MPh5Aw 

 

Figur 3a + b. Kraftfull svingande och svängande dans med stycket Gangnam Style. Ett bygge 

med papprör pågår samtidigt bredvid dansen. 



  92 

vänder sig dansarna mot datorn där musiken väljs och startas och där kameran 

för tillfället är placerad, och skriker ”MERA!” ”MERA!” ”Gangnam Style!”.  

 

Likt det förra exemplet går det att förstå händelsen genom Deleuze och Guat-

taris (2015) begrepp anordning. I rummet har en anordning formats som bin-

der kropparna samman genom den gemensamma rörelsen med musiken, ener-

gin i musiken och njutningen i att dansa tillsammans till ett stycke som alla 

känner till och där med kan låta sin kropp reagera med rörelser och ljuda med 

i musiken tillsammans. Den upprättade anordningen producerar en Gangnam 

Style-improvisation som innehåller en mängd varierande rörelser och former, 

som växlar mellan långsamma och snabba partier, höga och låga lägen i rum-

met. Intensiteten i dansen får också kropparna att pressa sig till mer och mer 

avancerade former och utmanande rörelser. När musiken slutar spela, försvin-

ner en viktig del ur anordningen. Ljudet som vibrerat ut ur högtalarna och 

spridits genom rummet och kropparna tystnar och där med också rörelserna 

som förenade kropparna. Dock flödar begär och intensitet genom rummet 

(Manning, 2009) och får kropparna att skrika efter musiken, kräva att dansen 

ska fortsätta, kräva att än en gång vara i ett blivande med och samkoordineras 

genom Gangnam Style-anordningen.  

 

Mattan i rummet – som ickemänsklig materialitet – utgör en viktig del i an-

ordningen. Den fungerar som en plats som dansen förhåller sig till. Den både 

ser ut och känns i kroppen som ett energicentrum som suger in fler kroppar i 

den gemensamma improvisationen. När kroppar riktar sig mot mattan och när-

mar sig den, börjar de röra sig med de andra kropparna på matta och med 

musiken. När kroppar rör sig från mattan avtar dansen och kropparna går in i 

ett annat görande. Med stöd av begreppet anordning, kan det uttryckas som 

mattan blir en kropp som ihop med andra kroppar som i förbindelse med 

varandra producerar dans och dansare. I rummet formas en typ av symbios 

mellan tornbygget och dansen med mattan. Dansare avbryter dansen för att gå 

och bygga lite och återvänder till mattan och dansen en stund senare. Med de 

olika kropparna som går och kommer till dansen förändras rörelsematerialet. 

Kropparna följer och speglar varandra och sprider och förändrar rörelser. En 

ny kropp som ramlar lätt ansluter till dansen och då ramlar också de andra 

kropparna mer än innan. Med en immanensfilosofisk förståelse av rörelse kan 

det beskrivas som att rörelsen från en kropp fångas upp och transformeras ge-

nom en ny kropps specifika anordning och förändrar därmed rörelsens artiku-

lation (Spindler, 2013).  

  

Detta gäller även ett antal ickemänskliga kroppar som finns i rummet. Ibland 

rullar papprör som rasat från bygget in i den dansande gruppen av kroppar och 

matta och även dessa papprörskroppars form och rörelse förändrar då det ge-

mensamma rörelsematerialet. En dansare plockar upp ett rör och håller det 

framför kroppen med en hand i rörets vardera ände. Dansare och rör svingar 
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sedan från sida till sida i dansen medan kroppen rör sig mot tornbygget och 

pappröret slutligen placeras på toppen av tornet. En annan dansare överraskas 

av ett rör som rullar förbi när hen är inne i en improvisation sittandes på mat-

tan. Snabbt tar dansaren emot röret, drar upp det i knät och skjutsar i väg det 

över golvet. Armarna följer med rörelsen, sträcks ut framför dansarens kropp 

och hålls kvar en stund medan röret rullar iväg och improvisationen fortsätter 

(figur 4a + b).  

 

 

Rören som rullar in i dansen utgör oväntade tillägg som välkomnas och an-

vänds av dansarna. De fungerar som möjligheter att hitta nya rörelser i dansen. 

Genom att förena sin kropp med rören förändras kroppens möjlighet till form 

och rörelse. Det kan beskrivas som att dansarna expanderar i möjlighet till 

kreativitet och rörelse (Hickey-Moody, 2009, 2013), ihop med rören. 

 

Gangnam Style-improvisationen som producerades under den här eftermid-

dagen genomsyras av kreativitet och föränderlighet. Ibland är mattan fylld av 

dansare som ömsom följer varandras rörelser ömsom går in i improvisationer 

med musiken, mattan eller papprören. Ibland är det bara någon enstaka dan-

sare på mattan medan en större grupp barn bygger rörtorn eller tittar på de 

olika aktiviteterna. Under en lång stund fungerar aktiviteten dynamiskt där 

kroppar går emellan aktiviteterna och rörelsematerialet förändras med de olika 

kropparnas form och rörelser som ansluter dansen. När den höga och tydligt 

strukturerade k-popmusiken tystnar väller begäret att åter igen förenas med 

kroppar, rörelser, krafter och rum upp genom dansarna. Möjligheten att då 

ännu en gång höra stycket är viktig för att danshändelsen ska fortgå dynamiskt 

och kreativt. Danshändelsen mynnar till slut ut när nästan alla dansare lämnat 

rummet och energin avtar. En kropp svingar med armarna ner rören som står 

uppstaplade i ett torn, till tornkonstruktörens stora missnöje. 

Figur 4a + b. En dansare överraskas av ett rör som rullar in i dansen. Röret tas 

emot, dras upp i knät och skjutsas iväg över golvet. Armar följer med i rörelsen 

och stannar i en utsträckt position en stund i luften. 
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Detta första avsnitt i analysen har visat hur den gemensamma improvisationen 

ibland leder till att tillfällig struktur för rörelser – koreografier – som går att 

upprepas gång på gång produceras mellan dansare, rummet och dess föremål. 

Analysen visar också att musiken och möjlighet till upprepning kan ha en vik-

tig roll i denna praktik. Nästa avsnitt i analysen fördjupar sig i just denna prak-

tik; att dansa med koreografi och musik.  Analysen av den gemensamma im-

provisationen visar också hur dans och rörelse produceras, artikuleras och 

skapar kreativitet i mötet mellan dansarnas kroppar, material och rum. Detta; 

att dansa med rummet, golvet och sakerna undersöks vidare i analysens sista 

avsnitt. 

Dansa med koreografi och musik 

Varje dag, flera gånger om dagen spelas ett antal musikstycken från gruppens 

spellista. Viljan att höra och dansa dessa stycken om och om igen är stark och 

samma stycke kan önskas tre fyra fem gånger i följd. Det kan uttryckas genom 

att springa fram till kollaget där det går att peka på bilder som symboliserar 

styckena. Eller genom att hoppa tillsammans och skrika ”igen, igen”, ”mera, 

mera” då musiken tystnar. Eller genom att ropa namnet på stycket eller en 

egen benämning som stycket fått i gruppen som; ”Shakira” (Tony Chamouns 

(2006) stycke Shakira) då någon står och väljer musik vid datorn.  

 

I dansen till styckena uppstår och sedan upprepas, specifika rörelser som rö-

relsesekvenser om och om igen. Vi hoppar, springer, ramlar, snurrar, kryper, 

ålar. Vi skakar på huvuden, ruskar med fingrarna i håret, ligger med ryggen 

mot golvet med armar och ben dansande i luften och i omvänd variant; händer 

och fötter i golvet, rumpan mot taket. Några rörelser är tydligt kopplade till ett 

specifikt stycke, andra är återkommande i experimenterandet till all sorts mu-

sik och även i tystnad. Till flera musikstycken uppstår och skapas koreografier 

genom ett komplext möte mellan oss dansare, rummet och musiken. Dansen 

drivs hårdare och hårdare, önskas igen och igen, rörelser och rörelsekombi-

nationer blir mer och mer artikulerade för varje upprepning. Stundtals produ-

ceras också ett dansande till några av musikstyckena som kan beskrivas som 

uppslukat, en gemensam estetisk upplevelse eller ett blivande med musiken, 

ljud, rum, rörelser och kroppar som flera dansforskare beskriver kan uppstå i 

dans (se Stinson,1988, 2002; Bond & Stinson, 2000; Manning, 2009). 

 

I kommande text undersöks flera danshändelser som alla sker ihop med ett 

specifikt musikstycke och som jag kallar Verdis Requiem.  
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Verdis Requiem - Repetition och struktur 

Till Giuseppe Verdis (1874) dödsmässa Messa da Requiem: 2a satsen Dies 

irae, (Vredens dag), har en tydlig koreografi uppstått i gruppen, som struktu-

reras efter variationen i musiken. Koreografin och känslan för stycket var re-

dan i full process när jag kom till gruppen, som då dansat Verdis Requiem 

med avdelningens musikpedagog under någon månad.  

 

Dansen upprepas gång på gång under hela perioden jag är med barnen, stycket 

är ett av det oftast spelade. Trots variationer och förändringar för varje upp-

repning, är strukturen för koreografin hela tiden tydlig. Det är lätt att avgöra 

vilket stycke som spelas bara av att se filmklipp utan ljud eller i stillbilder från 

dansen. Det är tydligt hur bestämd koreografin har blivit till formen och hur 

nära den följer variationen i musikstycket. Samma rörelser till samma passage 

i musiken, upprepning för upprepning. Det är som att musiken innebär en di-

rekt uppmaning att falla in i ett visst dansande. Forma kroppen på särskilda 

sätt. Följa rörelsen in i nästa rörelse som går över i nästa rörelse och så vidare. 

Rörelserna sker i det närmaste exakt på slagen i musiken, med musikens in-

tensitet och känsla, upprepning för upprepning.  

 

Messa da Requiem: 2a Dies irae är en dramatisk explosion i högt tempo med 

ett tydligt dramaturgiskt förlopp som startar med fem kraftfulla slag följt av 

kör. Stycket är uppbyggt med tydlig skillnad mellan olika delar med återkom-

mande moment som kraftfulla slag, stark kör och snabba stråkar. Det hela är 

över på ca 90 sekunder, då stycket övergår i lugn nästan ohörbar körsång och 

instrument24.  

 

 
24 Så här berättar Maria Fabien, operasångerska, om verkets komposition: Verdi har i verket 

använt sig av sina dramaturgiska förmågor från opera för att gestalta starka känslor. Det är ett 

stort orkesterverk för kör och solister. Satsen Dies Irae är känd för sin dramatiska inledning 

med kraftiga pukor och slagverk, samt fallande skalor i körsatsen, allt för att framhäva bilden 

av den yttersta domen. I notpartituret har Verdi skrivit fyra stycken fortissimo, ffff, det vill säga 

att orkestern i princip ska spela så starkt den bara kan. Det är som om stråkar och slagverk för 

en rytmisk kamp med varandra i en växelvis dialogform. Kören ansluter med att sjunga en 

nedåtgående, fallande skala, som stråkarna tar vid genom att spela virtuost snabbt. Det låter 

som stormar och virvelvindar, som om avgrunden öppnar sig. De specifika rytmiska elementen 

och samspelet mellan de olika orkesterstämmorna och kören ger en högdramatisk och igen-

kännbar dynamisk effekt. Kören fungerar många gånger även som en form av slagverk med 

sina kraftfulla betoningar och höga intervaller, (språng mellan tonerna) och motrytmer i form 

av trioler. Inledningen upprepas och i finalen använder Verdi både fallande och stigande skalor 

och plötsliga accelerando (tempoökningar) och crescendon (starkare dynamik) för att slutligen 

låta musiken stillas med fallande skalor och diminuendo (svagare dynamik). Stormen är över 

(eller bedarras) och det hörs små referenser från den i blåssektionen och stråkarna, samtidigt 

som kören sjunger tystare och tystare (M. Fabien, personlig kommunikation, 13 mars 2021). 
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I sekunderna innan musiken startar, till exempel stunden mellan att någon öns-

kat stycket och jag startar det genom att klicka på spåret i spellistan, vibrerar 

rummet av laddade kroppar, fokuserat lyssnande, hjärtslag, andetag. I tystna-

den finns en spänning, en förväntan, en preparation inför det första slaget. Det 

känns som att ögonblicket skriker.25 

 

Det är inte svårt att förstå att stycket berör dem som upplever det och att det 

troligen är en av anledningarna till att det blev så flitigt önskad i gruppen. När 

jag dansade stycket tillsammans med barnen, dvs. följde den koreografi som 

växte fram med musiken, de kroppar som var med och rummets möblering, 

var det tydligt hur påtaglig den intensiva energin var och att koreografin var 

mycket svår att avvika ifrån. Också jag ville dansa Verdis Requiem om och 

om igen. Med immanensfilosofisk teori går det att förstå hur stycket i sig med 

sin komposition av estetiska kvaliteter, dramatiska uppbyggnad och varie-

rande dynamik formar en kraftfull anordning (Deleuze & Guattari, 1994; 

Hickey-Moody, 2013) som grabbar tag i dansarens kropp.  

 

Med verkets tydliga variation i uppbyggnad fungerar det bra att hitta och be-

stämma specifika rörelser till specifika passager i stycket (figur 5). Verket af-

fekterar kroppen som (om)organiseras i varje bit med musiken, producerar 

känslor och rörelser och begär att röra sig med musiken om och om igen 

(Hickey-Moody, 2009, 2013). I kombination med teori om hur ljud sprids, går 

det också att förstå hur kroppen inte bara tar in musiken genom hörseln utan 

 
25 För en närmare upplevelse inbjuder jag dig här till att höja volymen och sätta på stycket; 

https://open.spotify.com/track/75wH1yO5FYPRoEhSi4mc0k 

Figur 5. Dans med stycket Verdis Requiem i en koreografi som 

vuxit fram och förändras mellan dansare, musikstycke och 

miljön. 
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ljudet och musiken affekterar hela kroppen, genom rörelse (Westberg Berne-

myr, 2015). Redan i första slaget som musiken går igång tar ljudet över, det 

tidigare tysta, rummet. Ljudet fyller rummet med de specifika rörelser/vibrat-

ioner som inspelningen av stycket och rummets högtalare producerar. Stycket 

absorberas i golv, väggar, interiör, hud, öron, muskler, senor, skelett, organ 

(ibid.). Alla kroppar i rummet vibrerar gemensamt med musikens rörelser och 

förenar därmed rent fysiskt, kroppar och rum i ett gemensamt vibrerande. 

 

Pulsen dunkar, musklerna bränner, det rusar i hela kroppen. Mötet med Verdis 

Messa da Requiem: 2a blir en kraftfull drabbning. En intensiv kontakt mellan 

dansare, projicering, musik och rum produceras. Musikrummets mångfald av 

krafter, rörelser och kroppar (om)organiseras i en pulserande tillfällig kompo-

sition, en kollektiv kropp (Manning, 2009); en Verdisrequiemkropp. En ma-

skinisk anordning, sammankopplad genom rörelse. En njutningsfull, bin-

dande, kreativ anordning, där rörelserna och den starka intensitet som uppstår 

går att förstå som en effekt av relationen (Colebrook, 2010).  

 
Figur 6a + b + c + d. Danshändelser från flera olika dagar med stycket 

Verdis Requiem. Musiken, projiceringen och rörelserna i koreografin får 

kropparna att explodera i höga hopp med tunga nedslag i golvet, kraftigt 

pendlande armar och ett mycket finstämt spel med fingrarna i håret. 
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Den upprättade anordningen sätter kroppen i ett här och nu tillstånd med hög 

känslighet för styckets variation. Musiken, projiceringen och rörelserna i ko-

reografin får den dansande kroppen att explodera i höga hopp med tunga ned-

slag i golvet, kraftigt pendlande armar, ett mycket finstämt spel med fingrarna 

(figur 6a + b + c + d). För att vara så exakt på slagen måste alla sinnen skärpas 

till det yttersta. Dansaren hinner inte tänka på varje rörelse innan den utförs, 

utan måste tänka i rörelsen. De många repetitionerna har satt sig som en vana 

i kroppen, vilken dansaren kan förlita sig på och där med låta kroppen svara 

på musiken, rörelsen och rummet. Ta emot, skjuta ifrån, vrida, släppa, spänna 

och falla på musikens uppmaning enligt strukturen för gruppens koreografi. 

Kroppen behöver inte längre lägga fokus på att och hur den ska röra sig till 

Verdis Requiem, rörelsen bara händer. I och med den tydliga koreografin som 

upprepas gång på gång blir det alltså möjligt att fullt uppleva rummets rörel-

ser, och kroppen kan gå in ett mycket djup och nära blivande ihop med musi-

ken, rummet, andra kroppar och rörelser. Ett blivande som expanderar krop-

pens förmåga att uppleva musik, rum, kroppar (Manning, 2009) och skapa 

Verdis Requiem-koreografi. En koreografi som med sin specifika uppbyggnad 

av rörelser, i sin tur fungerar för att maximera upplevelsen av dansen och mu-

siken.  

Sammanbrott och avstickare 

Trots den starkt energifulla, fokuserade, njutningsfulla och bindande relat-

ionen som produceras i mötet mellan musikstycken, koreografi, kroppar och 

rum, händer det att dansare plötsligt släpper koreografin och dansen fortsätter 

i en helt annan riktning och karaktär. Ibland upplevde jag dessa stunder som 

att dansen avtog eller ”spårade ur” och att fokus och kreativitet försvann. När 

jag följde barnen i dessa urspårade danser och i analys av filmer med barnen 

visade det sig att dessa stunder kunde innehålla flera olika moment som kan 

förstås som undersökningar eller utredningar av rörelser och positioner. Ko-

reografin kunde till exempel stanna vid en rörelse och fortsätta utforska den 

länge. Det var som att dessa rörelser, som antingen fanns i koreografin eller 

dök upp från annat håll, slet sig loss från strukturen och växte i egen riktning. 

Koreografin kunde också pausas för att bytas ut mot en helt ny improviserad 

rörelsefras, för att sedan återgå till grundkoreografin eller för att fortsätta im-

proviserandet stycket ut.  
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I exemplet nedan studeras en av dessa avstickare från koreografin där dan-

sarna ännu en gång dansar Verdis Requiem. 

Ungefär halvvägs in i koreografin, då båda armarna sträcks upp i luften och 

sedan kraftigt slår ned mot golvet, stannar dansarna ståendes med fötter och 

händer i golvet istället för att övergå i nästa rörelse i koreografin. Den kraft-

fulla musiken som annars brukar driva dansen, går nu obemärkt förbi medan 

dansarna istället undersöker positionens olika möjligheter. Bilden ovan (figur 

7) visar några varianter som dansarna hittar. Knän och armbågar böjs på olika 

vis, vikten skjuts framåt och fötterna går upp på tå. Dansarna hittar även fler 

variationer som tex. att en fot lämnar golvet och sträcks upp i luften, ett ben 

sträcks långt bakåt medan det andra är böjt under kroppen. 

 

 

Figur 7. Koreografin till Veris Requiem pausas plötsligt för att 

istället  stanna i ett undersökande av en framåtstupad positions 

möjliga variationer. 

Figur 8a + b. Dansaren längst bort i bild går in i ett intensivt upprepande där 

rörelsen forceras för varje gång. Musikstyckets komposition synkar med 

kroppens upprepningar av rörelsen och gör den ytterligare kraftfull. 
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Efter den noggranna utredningen av positionen går den tillbaka i rörelsen som 

den kom ifrån; båda armarna sträcks upp i luften och slår kraftigt ned mot 

golvet. Dansaren längst bort i bild går in i ett intensivt upprepande där rörelsen 

forceras för varje gång. Snabbare och snabbare slår överkroppen ned mot gol-

vet, nedslagen blir tyngre och hårdare och avslutas med en smäll när handfla-

torna möter golvet (figur 8a + b). Musiken befinner sig nu i uppladdningen 

inför ett stort crescendo, en dynamisk höjdpunkt där kören sjunger med grad-

vis ökad styrka och intensitet. Då stycket går in i det för dansarna välkända 

crescendot där kören sjunger med tydliga och dynamiska rop/skrik och upp-

repar samma ord tre gånger, synkar stycket igen med kroppens upprepningar 

av rörelsen och gör den ytterligare kraftfull. Dansen fortsätter sedan i sam-

gungade hopp och fler variationer av den framåtstupade positionen som un-

dersöktes tidigare. Efter urladdningen delas barngruppen, några börjar göra 

annat i rummet, andra går ut. En trött kropp faller ned liggandes på sidan med 

kinden mot mattan medan orkestern genom högtalarna nu hörs spela i fallande 

skalor och svagare dynamik med endast små referenser från urladdningen i 

form av fraser från blåssektionen och stråkarna, samtidigt som kören sjunger 

tystare och tystare (figur 9).  

 

I analys av avstickaren ovan, är tydligt att även i detta dansande som utifrån 

kan upplevas mer oklart eller rörigt produceras fokus och energi och ett dans-

mässigt undersökande i positioner och rörelser. Det är en hängiven dans som, 

trots att den inte följer koreografin gruppen skapat, ändå är i djup kontakt med 

musiken och rörelsen. Den engagerade dans som produceras i rummet där en 

för gruppen framarbetad koreografi upprepas gång på gång och stundtals faller 

sönder eller gör avstickare i andra undersökanden, kan i relation till Deleuze 

och Guattaris immanenta filosofi (Spindler, 2013) begreppsliggöras som en 

väl fungerande maskinisk anordning. Den starkt bindande anordningen som 

producerar Verdis Requiem-dansen med den avancerade koreografin som 

Figur 9. En trött kropp faller ned på golvet med 

kinden mot mattan. Operakörens svaga sång hörs 

ljuda genom högtalarna. 
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uppstått och som följer musikens uttryck, drivs mot ett haveri om den inte har 

möjlighet att förändras eller läcka ifrån strukturen (Colebrook, 2010). Sam-

manbrotten, urspårningarna och avstickarna är med det viktiga delar av den 

danspraktik som produceras och hjälper praktiken att hålla sig dynamisk, kre-

ativ och kvar i ett pågående blivande. Med detta går det också att förstå de mer 

oklara, röriga stunderna i dans som delar av en experimenterande process. En 

process som bygger upp, faller isär, hittar ny struktur i en avstickare och växer 

vidare, faller isär igen, sätts ihop på nytt osv. 

 

I nästa avsnitt, analysens sista, fördjupas hur rum och material kan förstås som 

med i produktionen av dans, rörelse och kroppar. 

Dansa med rummet, golvet och sakerna 

I rummet där vi dansade fanns många olika föremål. Redan i de ovanstående 

analyserna har dessa spelat en stor roll och blivit viktiga i de anordningar som 

uppstått och konstruerats i danshändelserna. I det här avsnittet vill jag accen-

tuera betydelsen av rummets utformning, golvet och sakernas betydelse och 

medverkan i danshändelserna.  

 

Några av dessa föremål och saker som nedan kommer att synliggöras hade jag 

tillfört inför studiens genomförande, men de flesta fanns där sedan innan i 

andra syften än för att skapa dans. Så som aktiviteten var organiserad var det 

också fritt fram för barnen att hämta saker från avdelningens andra rum och 

använda i dansandet. Från början när jag följde barnen i dansen lade jag inte 

så stort uppmärksamhet vid de olika sakernas närvaro, men efter en tid gick 

det inte att ignorera dem länge. Det var tydligt att sakerna hade någon form av 

betydelse. De släpades runt på, lades i högar, åkte på stolar, flög genom luften, 

slängdes i golvet, bars innanför tröjor, hoppades över och så vidare. Hur 

otympligt eller orelaterat de än föreföll dansaktiviteten, så skulle dessa saker 

ändå alltid vara med (se exempelvis bilden ovan figur 8a+b, där barnet i randig 

tröja dansar Verdis Requiem med sitt Smurfan-gosedjur i ett fast grepp i väns-

ter hand).  

 

Det uppstod ofta små improvisationer eller koreografier ihop med saker eller 

möbler i rummet. En improvisation med en matta, ett synkat gung med en 

sopskyffel, en gruppkoreografi med rutschkanan, för att nämna några. Lusten 

och drivet att dansa med olika föremål gjorde att jag själv började tillföra olika 

material i dansen för att undersöka detta vidare. Att använda olika material 

som inspiration och impuls för att skapa och utforska rörelse, eller för att för-

ändra rummets och rörelsens karaktär är vanligt inom danspedagogisk metod 

(se tex. Ahl et al., 2007; Joyce, 1994; Sjöstedt-Edelholm och Wigert, 2005) 
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och inom danskonsten (Au, 2012).26 I mitt och barnens dansande med olika 

föremål, såg jag nu möjlighet att pröva att organisera för något som kanske 

kan ses som en didaktisk fördjupning, där dansare och material kunde mötas 

och skapa dans tillsammans. Nedan beskrivs och analyseras en sådan sekvens. 

Rummet fyllt med papprör - ett energiskt möte 

Under en period av experimenterandet tömde jag musikrummet på det mesta 

av löst material och tillförde fler av de omtyckta papprören som brukade an-

vändas som byggmaterial och stommar till trummor på avdelningen (se även 

exemplet Gangnam Style). Jag spelade också något lugnare mer flödande mu-

sik27 från en spellista jag använt tidigare i mitt arbete i förskola, med en tanke 

om att fokus skulle riktas mot papprören. Jag var själv med och dansade med 

rören och barnen och under flera dagar stod musikrummet öppet för detta ex-

perimenterande.  

 

När barnen och jag kommer in i rummet påbörjar de genast ett energifyllt un-

dersökande ihop med rören. Dansarna springer fram till rören, kropparna stö-

ter ihop och rören rullar iväg över golvet. Vi hämtar rören, rullar iväg dem, 

rullar dem mellan varandra, häver oss över dem. Trär in armar och ben i dem, 

tittar genom dem, rullar ihop med dem. Några dansare skrattar och skriker 

exalterat och är tydligt roade av hur rör och människokroppar beter sig och 

känns ihop. Några ropar på mig och vill visa hur de kan röra sig med röret och 

vill att jag också ska pröva. Andra dansare ser ut att vara i en mer utredande, 

inkännande kontakt med röret med blick och uppmärksamhet på det som hän-

der mellan dem (figur 10a + b).  

 
26 Inom den moderna dansen finns otaliga exempel. För att nämna en dansare och koreograf har 

Pina Bauch (1940-2009) gjort stort avtryck i danskonsten. Bland Bauchs verk finns exempel 

där hon bland annat arbetar med jord och vatten som underlag.  
27  

• Bach (1717-1723). Cello suite in G Major. Prelude: 

https://open.spotify.com/track/6XpYYPfdk2QKegcW4BTKS9?si=tYu_sLb2SiGn4

ozYNFqe1w. 

• Bach (u.å.) Air. Orchestral suite no. 3 in G Ma-

jor:https://open.spotify.com/track/500YmB28xqSTpn20xK5x01?si=wj-

Z6yulRk2OgGdTrX22Bw 

• Beethoven (1801). Moonlight sonata: Adagio Sostenuto: https://open.spo-

tify.com/track/6onVtBLxZpq4cwMa3fUMJs?si=yfU1RD5QRNyJAFjKLJvqSg 

https://open.spotify.com/track/6XpYYPfdk2QKegcW4BTKS9?si=tYu_sLb2SiGn4ozYNFqe1w
https://open.spotify.com/track/6XpYYPfdk2QKegcW4BTKS9?si=tYu_sLb2SiGn4ozYNFqe1w
https://open.spotify.com/track/500YmB28xqSTpn20xK5x01?si=wj-Z6yulRk2OgGdTrX22Bw
https://open.spotify.com/track/500YmB28xqSTpn20xK5x01?si=wj-Z6yulRk2OgGdTrX22Bw
https://open.spotify.com/track/6onVtBLxZpq4cwMa3fUMJs?si=yfU1RD5QRNyJAFjKLJvqSg
https://open.spotify.com/track/6onVtBLxZpq4cwMa3fUMJs?si=yfU1RD5QRNyJAFjKLJvqSg
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Med immanensfilosofisk teori om affekt går det att förstå hur det hårda spända 

cylinderformade röret med sina specifika rörelser och ljud har kraft att dra till 

sig den mjuka böjliga dansarens kropp. Känslan av nyfikenhet, lust och begär 

att gå ihop och expandera ihop med röret och bli mer-än vad kroppen är själv 

produceras (Colebrook, 2010; Manning, 2009). Och det är verkligen så det 

känns. När vi kommer in i rummet fyllt med papprör är det som att våra krop-

par sugs mot rören och bara måste förena sig med, dvs. experimentera fysiskt, 

med dem. Mötet mellan dansare och de många rullande rören affekterar krop-

parna som formar en pulserande anordning av kroppar, krafter och begär. I 

rummet öppnas ett oemotståndligt utrymme att forma rörelser och kropp ihop 

med rören (Olsson, 2013; Olsson et al., 2016). Den dansande kroppen bara 

måste kasta sig in och dela rörelsen.   

Nytt rum och nya rörelser 

I kommande exempel studeras mötet mellan dansare och rör, och dess effekter 

på rum och rörelse. Beskrivning och analys bygger på filmer, processanteck-

ningar och mitt eget undersökande av rörelsen i möte med immanens filoso-

fiska begrepp och rörelseteori. 

 

Lugn flödande musik på svag volym. Flera rör rullas iväg över golvet. Papprör 

och människokroppar rullar över golvet. Studsande springljud och röstljud 

”ooiiii, aaaaa aa” sveper genom luften. Ett rör möts av en rullande barnkropp, 

sträckta ben fångar rullen som en sax och knuffar den i motsatt riktning. Röret 

far iväg med kraft över golvet. En människokropp rullar efter. Ihåligt pappigt 

rullande ljud, ett ssssssssssshhh från rör som skjutsas över golvet. Ihåligt 

klingande dunsar av rör som kastats och stöter i golv och andra rör. Glatt pap-

per med virvlande kritstreck prasslar där kroppar knycklar, drar och rullar över 

det. Spretiga mjuka kroppar, överkropp, underkropp, underkropp, överkropp 

rullar unisont, rullar i eko. Hårda spända papprör rullar rakt, stöter i, byter 

riktning. Tappar fart, får skjuts, byter riktning igen. Möter en mjuk vridande 

Figur 10a + b. Dans med rummet fyllt av papprör och människokroppar. 
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rullande kropp och snurrar till.  Ett nytt rör över golvet, ett till.  Runt, runt, 

runt rullande över golvet. Ljud, musik, lukter, luftdrag, andetag blandas med 

ett synintryck som inte går att lita på för rumsorientering och balans, men som 

förstärker känslan i den rullande, roterande, svingande rörelsen. Armar, ben, 

rundheter och kantigheter. Kroppen mot det hårda svala golvet, trycket mot 

huden, den sträva varma mattan, annan varm hud och andras ben. Vibrationer 

från ljud och musik genom golvet upp i ryggen ut genom ben och armar som 

spretar ut, viks ihop, böljar åt sidan, böljar ihop, sträcks ut igen och viks ihop 

(figur 11a + b).  

 

 

 

Analys av film, text och foto visar ett mycket nära fysiskt möte mellan män-

niskokroppar, rör, golv och ljud. Det är tydligt att förändringen, tillskottet av 

många papprör, i rummet har ändrat de premisser vari dansen tar form. Det 

känns som att kliva in i ett nytt rum med en helt ny terräng och nya dansare 

att röra sig med. Genom att tänka om det som händer i rummet med begreppet 

anordning, är det som formats i rummet nu en anordning med delvis nya och 

fler kroppar än tidigare dagar utan rör. En anordning som också producerar ett 

annat rum, andra ljud, andra synintryck och andra rörelser.  

 

Rören fyller rummet och förändrar den annars ganska tomma stilla golvytan 

markant då de rullar hit och dit. Golvet bryts upp av de många rören som vid 

minsta snuddande sätts i rörelse. Från en relativt stabil fysisk terräng att röra 

sig med i dansen har golvet nu i möte med rören, karaktär av en rörlig yta. I 

det skarpa solljuset skär nu nya typer av skuggor över golvet. Golv-rör-ytan 

sätter igång dansarnas rörelser lika mycket som dansarnas rörelser förändrar 

golvytan då kroppar stöter i, skjuter på eller sparkar på rören. Rör och golv 

blir från immanensfilosofiskt perspektiv viktiga och i högsta grad delaktiga 

kroppar i den dans som anordningen artikulerar (Manning, 2009). Rörelsekva-

lité och rytm från dansen pulserar i kroppen och sprider rörelsen vidare. I detta 

”nya” rum produceras nu lugna, sega, låga och kraftfulla rörelser nära golvet, 

uppblandat med korta parti av snabba rull, spring, hopp och flyg. 

Figur 11a + b. Människokroppar och rörkroppar experimenterar tillsammans i rullande 

rörelser. 
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Ljudbilden domineras nu av papprörens hårda, ihåliga klang då de rullar över 

golvet, stöter i andra rör, skjuts och släpas, kastas i golvet eller slår i väggar. 

Rörens läten blandas och ackompanjeras av barnens och mina ljud, andetag 

och röstljud som skrik och skratt. Den lugna flödande musiken ligger som en 

ljudmatta i bakgrunden. Den kräver ingen uppmärksamhet, men den sätter en 

fokuserad energirik stämning för rörelser att artikuleras ut genom. Med det 

kan fokus riktas fullt ut på rören och rörelsen. Jämfört med analysen av Verdis 

Requiem är i detta fall inte musikens struktur särskilt viktig för hur rörelser 

produceras. Det är inte musiken som tar över rummet, utan rören med sina 

rörelser, former och ljud.  

 

Särskilt under de första dansstunderna med rören produceras också en hel del 

ord som upprepas om och om igen. Mera, titta, rulla mera, rulla rulla, titta 

vad du rullar, ända in i väggen, är några exempel. Ledd av immanensfiloso-

fisk teori blir dessa ord samverkande delar i den begärsmaskin som uppmanar 

kropparna till att vara uppmärksamma på rörelsen och mötet mellan rör och 

människokropp och riktar fokuset mot att undersöka rullande (Spindler, 

2013). Mycket riktigt produceras också många olika rullande rörelser. 

 

Ibland uppstod plötsligt stunder av täthet i luften. Det var då med Deleuziskt 

tänkande, som ett gytter av kroppar, ben, armar, hår, mattor, musik, skuggor, 

golv, väggar och rör kopplades samman i en gemensam mer-än-mänsklig 

kropp, en maskinisk anordning som genererade ett starkt fokus, intensitet och 

hög koncentration. Dansen som artikulerades kan förstås som en effekt av 

dessa möten, producerad relationellt just i stunden (Manning, 2009). Ur denna 

maskiniska anordning går det också att förstå hur nya tillfälliga dansande 

kroppar bildas, vilket kommande analys tittar närmare på. 

En ny expanderad kropp 

När jag prövar att röra mig ihop med rören upptäcker jag att det är ett ganska 

arbetsamt möte. Det krävs arm- och bålstyrka för att dra sig upp och över dem 

och precision och rörlighet för att de inte ska rulla iväg, vilket de nästan alltid 

gör ändå. Dessutom är röret hårt och det gör lite ont när kroppen trycks emot 

det. Trots det fortsätter dansarna undersökandet, våra olika kroppar bekantar 

sig med varandra och hittar tekniker för att röra oss ihop. När ett sätt att dansa 

ihop med röret har prövats, vill dansaren pröva det igen eller så föds idén till 

att prova en annan rörelse ihop med rören. Med begreppet maskinisk anord-

ning går det också att förstå genom kroppens begär efter expansion, att bli mer 

än vad som är (Colebrook, 2010; Manning, 2009). När kroppen går ihop med 

en annan kropp ökar handlingsmöjligheten och intensiteten och nytt begär till 

experimenterande och rörelse produceras (Hickey-Moody, 2013; Olsson, 

2009/2014). Om och om igen upprepas och prövas kropparnas olika sätt att 

röra sig genom rummet. Hur händer, fingrar, hårda rundade ytor, fötter, hål, 
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ben, smala hårda kanter och mjuka magar kan förflytta sig genom rummet. 

Ihop med rörets specifika kvaliteter frambringas nya rörelser och nya möjliga 

former för den egna kroppen.  

 

 

Bilden ovan figur 12a + b, visar ett mycket fysiskt möte mellan människo-

kropp, rör och golv. I figur 12b är röret så pass stort att det med stöd av golvet 

lätt omformar barnkroppen, gröper sig in där den är som mjukast, puttar ut där 

kroppen är ledad. Den tunga mjuka barnkroppen formar sig runt över röret och 

ger en långsam seg rörelse. Röret lämnar tack vare sin runda form och där med 

oförmåga till att ligga still, överkropp och armar platt utsmetade mot golvet. 

Att dansa med det stora pappröret innebär ett påtagligt möte mellan dansarens 

kropp och en annan kropp som gör att dansaren måste bryta sin egen kropps 

Figur 12a + b. Ett arbetsamt möte mellan människokroppar, 

rörkroppar och golv. 
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rörelsemönster. Den invanda rytmen, steglängden, böjandet och sträckandet i 

höfter och knän, är oanvändbar ihop med röret. Lika så vanan att inta rummet, 

att röra sig med golvet, att forma sin kropp och sitt sätt att dansa. För att forma 

kropp och skapa rörelse ihop med rören samlas dansarens fokus och uppmärk-

samhet till kroppen och rörelsen och kinestetisk medvetenhet produceras 

(Elam, 2012; Manning, 2009). Mötet med rören och golvet expanderar krop-

pens förmåga, med nya möjligheter att forma kroppen och rörelsen på sätt som 

tidigare, utan rör, inte var möjliga. Kroppen antar nya former, drar ihop sig, 

sprider ut sig och rör sig annorlunda ihop med rören och golvet. Rör och golv 

blir själva villkoret för den dansande kroppen och de rörelser som produceras. 

 

Det faktum att kroppen till så stor del och på så många varierade sätt i dansen 

har kontakt med golvet, gör det till en mycket viktig del i producerandet av 

dans och kropp. Golvet fungerar som något att skjuta ifrån och landa på. Att 

vrida, sträcka ut och stödja sin kropp mot. Det sprider rörelser från rör och 

musik genom att vibrera, genom den grafiska bilden och genom ljudet av rör 

som rullar över det. Med det aktiverar golvet flera av människokroppens sin-

nesorgan, hud, öron och ögon. Liksom ramlandet i analysens första avsnitt, 

fungerar golvet som något att skärpa uppmärksamhet och skapa varseblivning 

med, att öka sin fysiska, sinnliga, kreativa och mentala kapacitet tillsammans 

med. Med stöd i immanensfilosofi kan det uttryckas som att det i vårt dan-

sande upprättas en relation till golvet som gör mer utav, expanderar, vår 

kroppsliga kapacitet (Hickey-Moody, 2013, 2017; Olsson 2009/2014). Dan-

saren expanderar i förmåga till fokus, närvaro, kinestetisk medvetenhet men 

också i det visuella och det auditiva sinnet i dans med golvet. Det går att förstå 

det som att det i dansen med rören och golvet bildas nya tillfälliga kroppar 

som är mer än vad de var innan (Manning, 2013). Rör-golv-människokroppar 

med specifika former, läten och rörelser och med hög kinestetisk uppmärk-

samhet. De intar rummet annorlunda, känner annorlunda, gör andra reflekt-

ioner och andra kreativa val av rörelse.   
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Studiens resultat, sammanfattning och vidare 
forskning 

Inledning 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag studiens resultat i relation till mina 

forskningsfrågor, tidigare förskoledidaktisk och danspedagogisk forskning 

och studiens teoretiska perspektiv och metod. Texten organiseras utifrån tre 

huvudrubriker som avspeglar studiens syfte och mina två forskningsfrågor, 

samt sammanfattar studiens huvudresultat.  

 

Den första huvudrubriken avspeglar den första frågeställningen: 1) Vilka 

danspraktiker kan göras möjliga i experimenterande dans med de yngsta bar-

nen i förskolan när de möter en forskare inspirerad av immanensfilosofi? 

Denna fråga är den mest omfattande och diskuteras i fyra underrubriker.  

 

Den andra huvudrubriken avspeglar den andra forskningsfrågan som avser de 

didaktiska konsekvenserna av det experimenterande forskningsarbete som 

gjorts och som specificeras i frågan: 2) Hur kan danspraktiken med de yngsta 

barnen i förskolan förändras och utvecklas didaktiskt då barnen är aktiva del-

tagare i den experimenterande dansens processer, utformning och innehåll? 

 

 

Under kapitlets tredje och avslutande huvudrubrik görs inledningsvis en sam-

manfattning av mina huvudresultat varefter en diskussion som behandlar mina 

tankar om framtida forskning som en konsekvens av mitt eget forskningsar-

bete får avsluta kapitlet.  

1. De yngsta barnens danspraktiker i möten med 

forskare och några immanensfilosofiska begrepp och 

praktiska ställningstaganden 

 

Det här avsnittet avspeglar studiens syfte och första frågeställning; Vilka dans-

praktiker kan göras möjliga i experimenterande dans med de yngsta barnen i 
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förskolan när de möter en forskare inspirerad av immanensfilosofi? och pre-

senteras i fyra underrubriker.   

 

Den första underrubriken som jag kallat Danshändelsers centrala uttryck, 

adresserar ett antal mycket specifika återkommande uttryck för danspraktiker 

med dessa mycket unga barn som framkom i mina analyser av danshändel-

serna. Den andra underrubriken; Inverkan av mer-än-mänskliga element i 

danshändelserna, behandlar den inverkan som ickemänskliga element (såsom 

föremål, musik och interiör etc., i den fysiska miljön) har i specifika danhän-

delser som produceras. Den tredje underrubriken; Att som forskare använda 

sin kropp, dansutövande och att aktivt delta i danspraktiken, behandlar bety-

delse av forskarens användning av den egna kroppen och dansutövandet för 

praktikens artikulerande och teorin – tänkandet – om dans. Den fjärde under-

rubriken; Betydelsen av immanensfilosofiska begrepp och resonemang, be-

handlar på vilka sätt de immanensfilosofiska begreppen blir verksamma/pro-

duktiva för en teoretisk förståelse av dans tillsammans med det som pågår i ett 

antal danspraktiker. 

Danshändelsers centrala uttryck 

Under den period jag dansade med barnen och även under mitt arbete med 

analyserna kunde det jag kallar danshändelser ta sig väldigt olika uttryck. Pre-

cis som Anttila (2007) och Stinson (2002) beskriver, upplever jag att när barn 

är med och skapar form och innehåll tar danshändelserna sig andra uttryck än 

vad som vanligtvis beskrivs eller organiseras i förskolan. I mina framträdde, 

som jag nedan ska visa, ett antal aspekter av danspraktikers uttryck som utgör 

viktiga resultat av experimenterandet med dans tillsammans med barnen, och 

som därmed utgör viktiga resultat för studien. Det handlar om variationer och 

snabba växlingar i danshändelser; de helt centrala upprepningspraktiker som 

tycktes viktiga för dessa 1-2,5 åriga barn; samt den väsentliga aspekt av det 

jag kallar ovisshet och okontroll som karaktäriserade de undersökta danshän-

delserna. Jag kommer nedan att visa exempel på hur min studie liknar och 

skiljer sig från några tidigare forskningsstudier om förskolans yngsta barns lek 

och rörelse (Engdahl, 2011; Løkken, 2000, 2009), musicerande (Wassrin, 

2016), lek, samvaro och interaktion (Hackett & Rautio, 2019; Rossholt, 2009, 

2012, 2017) och hur förskolan kan ta plats i det offentliga rummet (Eriksson, 

2020).  

Variation och snabba växlingar mellan uttryck i och mellan 

danshändelser 

De danshändelser som jag senare studerat i mina analyser organiserades och 

inleddes (av mig) på i stort sett samma vis varje dag. Det som skiljde dem åt 

var utformningen av dem; de innehöll stora variationer i exempelvis energi, 

rörelser, antal dansare och musikval. Dessa skillnader varierade både inom 
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samma danshändelse och danshändelserna emellan. Även danshändelsernas 

varaktighet varierade. De kunde vara korta improvisationer på några sekunder 

som uppstod helt plötsligt och de kunde pågå under längre tidsspann. Också 

stämningen i rummet varierade, den kunde vara glad, uppsluppen, energifull, 

koncentrerad, fokuserad, lugn och avslagen om vartannat. Det var snabba väx-

lingar mellan uttrycken då aktiviteten i rummet hastigt kunde förändras. Till 

exempel kunde ett hängivet dansande tvärt avbrytas och alla dansare försvinna 

ur rummet. Likväl som rummet med en ensam dansare på några sekunder 

kunde fyllas av nästan alla avdelningens barn i ett unisont gungande, spring-

ande och svängande.  

 

Liksom tidigare forskning om dans i förskolan beskriver, producerades också 

i den här studien hängivna gruppimprovisationer, galna urspårningar och gläd-

jefulla kollektiva sammankomster som kunde formas till ett närmast maniskt 

och kraftfullt upprepande av ett rörelsematerial. I exempelvis Løkkens 

(2000ab, 2009) studier av barns lek och samspel utgör dessa uttryck enligt 

henne de yngsta barnens, toddlarnas, specifika stil att vara på tillsammans. 

Även i Hackett och Rautios (2019) studie där de yngsta barnen springer runt 

ett träd och upp och ner för en kulle, samt i Erikssons (2020; Eriksson & Sand, 

2017) avhandling där barnen springer och ljudar med sina röster i en lång 

gångtunnel, framträder dessa hängivna rörelselekar. I dessa studier stannar pe-

dagoger och forskare upp, och väntar in, och möjliggör därmed barnens och 

omgivningens interaktion. Något den här studien också uppmärksammar är 

kontrasten mellan de uppsluppna gruppimprovisationerna och de lugna, inåt-

vända eller frånvarande uttrycken, då dansen tog sig stilla uttryck. Då kunde 

till exempel ett inkännande av golvet eller ett stilla nötande av enkla positioner 

med mycket små variationer förekomma. Dessa uttryck kunde artikuleras av 

dansare mitt i en gruppimprovisation, av dansare ihop med ett material, eller 

precis efter en kulminerad sammankomst.  

 

De positioner, rörelser och rörelsesekvenser som producerades i studien kunde 

vara allt ifrån enkla grundrörelser som hoppa, rulla och ramla till mer avance-

rade i form och kombination. Som Wassrin (2016) beskriver i sin avhandling 

om de yngsta barnens musicerande och rörelse till musik, kunde även dansen 

i denna studie formas till fantastiska improvisationer och konstruktion av ko-

reografier med timing, känsla, fokus och uttryck, som i exemplen Gangnam 

Style och Verdis Requiem. I Wassrins studie förekom det även att barnen djupt 

fokuserat gick upp i musicerandet, som att de överlämnade sig åt musiken. 

Detta tillstånd av flow eller estetisk upplevelse, som är ett begrepp jag lånat 

från Stinson (1988, 2002; även Stinson och Bond, 2000), vill jag mena att 

också barnen och jag upplevde i dansen. Ibland verkade det som att en särskild 

känsla infann sig gemensamt i gruppen. Där ingen kropp var ensam ledare 

utan alla dansare rörde sig som med och av varandra och steg och rörelser bara 

hände, medan kroppen gick upp i dansen. Dessa uttryck relaterar jag till Man-

nings (2009) beskrivning av intensiva stunder som uppstår när kroppar rör sig 
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relationellt i dans i ett med-kännande med rummets kroppar, krafter och rörel-

ser och ett högst närvarande och fokuserat tillstånd och hög kinestetisk med-

vetenhet produceras.  

 

Det som denna studie lägger till i raden av studier (ovan) om de yngsta barnens 

aktiviteter är att begreppsliggöra de dansmässiga kvalitéer, undersökanden 

och upplevelser som aktiviteterna innehåller och/eller kan artikulera om ut-

rymmet ges.  

Upprepande som experimenterande metod 

Det går inte att underskatta betydelsen av upprepande när det kommer till de 

yngsta barnens utveckling i allmänhet och i det här sammanhanget i synnerhet 

i relation till hur barnen och jag upprepade olika rörelsepraktiker vi tillsam-

mans experimenterade fram. I likhet med Løkkens (2000ab, 2009) och Eng-

dals (2011) forskning om de yngsta barnens lek och samspel, var upprepandet 

ett av de vanligaste inslagen i vårt dansande. Till skillnad från dessa studier, 

som fokuserar upprepningarnas funktion i kommunikation och samspel, foku-

serar detta arbete på vad upprepandet gör i termer av processer i dans. Ana-

lysen visar att de olika formerna av upprepandena fungerade på olika sätt och 

kan beskrivas som en experimenterande metod, som sammanfattas nedan.  

 

I dansen med barnen producerades ett starkt driv att, med eller utan musik, 

upprepa och följa varandras rörelser i energirika medryckande och stundtals 

mycket fokuserade improvisationer. I improviserandet fastnade dansare gärna 

för särskilda positioner eller rörelser och upprepade dem gång på gång, vilket 

beskrivs både i analysen av ramlandet, i avstickaren i Verdis Requiem och i 

Rummet fyllt med papprör. Analysen visar att dessa upprepningar som utifrån 

ibland kan upplevas väl ihärdiga kan innehålla noggranna undersökningar av 

oändliga variationer av olika positioner, rörelser och rörelsefraser. Men upp-

repningen fungerade också som process för att dra dessa rörelser ut till sin 

extrem och där kroppens sätt att uppfatta och förstå rum, tid och rörelser 

(om)prövades. Upprepandet fungerade också för att hitta rörelser och rörelse-

kedjor som kunde utgöra en koreografi, som gick att upprepa tillsammans. 

Dessa koreografier artikulerades och dansades om och om igen genom hela 

perioden som jag tillbringade med barnen. Det kunde vara enkelt sammansatta 

koreografier skapade genom att dansare följde varandras rörelser och uppre-

pade strukturen just för en specifik stund som i exemplet Springa, ramla, resa 

sig upp och springa vidare, eller avancerade till form, teknik och uttryck, 

skapade genom många dagars dansade och många upprepanden av samma ko-

reografi som i exemplet Verdis Requiem. I relation till Løkkens (2000ab, 

2009) studier kan detta jämföras med hennes beskrivningar av barngrupper 

som, om de får möjlighet, kollektivt bygger upp grovmotoriska rutiner fyllda 

av glädje, ljud och estetik och där just upprepning är ett viktigt inslag. På li-

kande sätt poängterar Wassrins (2016) forskning om barns musikskapande 
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upprepandets betydelse, där barnen ihop med pedagogen utvecklade avance-

rade rörelsekedjor till specifika musikstycken.  

 

I den här studien har jag även inriktat mig på hur specifika tillstånd, som be-

skrivs vara viktiga för dansämnet och som sammanfattats av bland andra Stin-

son (1988, 2002), verkar produceras i dans med de yngsta barnen. Som exem-

pelvis rörelse för rörelsens skull, kinestetisk medvetenhet och estetiska upple-

velser. Studien visar att olika former av upprepningar har en viktig funktion 

här. Upprepandet befäster rörelser, gör dem välkända och möjliga att använda 

i kommande koreografier.  

 

Med stöd av Mannings (2009) texter om relationell rörelse har jag uppmärk-

sammat hur barnens upprepande praktiker i dans producerade ett intensivt fo-

kus och med-kännande av andra kroppar, krafter, musik och rörelser i rummet, 

där rörelsen verkar ske just för rörelsens skull. Upprepandet av samma rörel-

ser, av gruppen skapade koreografier och dans till favoritstycken, gör att fler 

och fler kroppar lätt kan ansluta till dansen vilket ofta gör stunden mer intensiv 

och medryckande, se exemplen Springa, ramla, resa sig upp och springa vi-

dare och Gangnam Style. I relation till Deleuze och Guattaris anordningsbe-

grepp (2015) kan upprepandet i sig ta form av en anordning av kroppar och 

krafter som växer fram i rummet. En anordning som producerar dansande, 

fokus, kinestetisk medvetenhet, kreativitet och glädje. 

 

Studiens organisation och hur dansen planerades in i förskolans dagsschema 

gjorde det möjligt för barnen och mig att dag för dag upprepa dansandet. 

Samma musikstycken spelades gång på gång, samma rörelser och rörelseked-

jor gjordes om och om igen tills rörelserna bara hände som av sig själva. Upp-

repandet av samma musikstycken byggde upp spänning och stämning i stun-

den inför att musiken började spela och producerade starkt begär till ny upp-

repning när musiken tystnade och den intensiva stunden tvärt avbröts. Ana-

lysen visar att automatiserandet av rörelsen, som infann sig med våra många 

upprepanden, gjorde att vi kunde släppa fokus på att och hur rörelsen skulle 

utföras. Mannings (2009) teori om relationell rörelse bekräftar upprepandets 

avgörande roll i de upplevelser som producerades i den här studien. I relation-

ell rörelse, som Manning beskriver det, automatiseras rörelsen vilket gör det 

möjligt att uppleva rummet, rummets kroppar och rörelser, musiken och själva 

dansandet närmare. Det skapas en djup kontakt mellan musik, rum, kroppar 

och krafter som bekräftar och befäster rörelsen. Detta visas tydligt i exemplen 

Springa, ramla, resa sig upp och springa vidare och Verdis Requiem där ener-

gin som producerades då koreografierna upprepades ibland var så stark att den 

kunde vara svår att avvika ifrån.  

 

När upprepandet av en koreografi fick fortgå, kunde dansandet drivas till nå-

got som för mig upplevdes som sammanbrott eller urspårningar. Detta är nå-
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got som är väl dokumenterat i tidigare studier om de yngsta barnens interakt-

ion och lekar (Løkkens, 2000ab, 2009). I Løkkens arbeten beskrivs hur lekarna 

ofta börjar lugnt för att sedan öka i hastighet, och hur energi och häftiga ut-

tryck ökar bland de deltagande barnen, och att allt slutligen kulminerar. Dessa 

uttryck beskriver Løkken som typiska i toddlarnas kommunikation och inter-

aktion med varandra (ibid.). I den här studien har jag även studerat dessa ac-

celererande uttryck i relation till Deleuze och Guattaris anordningsbegrepp 

och då framträder de upprepade urspårade, kulminerade och upplösta ut-

trycken inte som ett slut på aktiviteten, utan som viktiga inslag i den dyna-

miska experimenterande processen. Som Colebrook (2010) beskriver det så 

behöver en anordnings struktur hållas elastisk och tillåta läckage för att fort-

sätta fungera och producera. Genom detta skulle de olika danshändelsernas 

uppbyggnad, acceleration och upplösande förstås som läckage ur en bindande 

producerande anordning som byggts upp i rummet. Dessa upprepade uttryck 

blir genom Colebrooks (ibid.) resonemang viktiga för att behålla dansprakti-

ken (som hela tiden är pågående dag för dag) kreativ och skapande. Detta ana-

lyseras i exemplet med avstickaren i Verdis Requiem men produceras också i 

Gangnam Style där dansen fungerar i symbios med ett tornbygge i samma 

rum, där dansarna går i och ur dansen och mellan aktiviteterna i rummet och 

avdelningens övriga rum.  

 

Som ett tillägg till tidigare studier om de yngsta barnens upprepanden visar 

den här studien hur olika former av upprepande kan fungera som en typ av 

experimenterande metod i dans där positioner, rörelser och rörelsesekven-

ser/koreografier kan undersökas och utveckla stämningar, starkt engagemang 

i stunden och rörelsen, en stark kontakt med musik, rum, kroppar och krafter, 

kinestetisk medvetenhet och estetiska upplevelser. Upprepandet kan driva 

både barns och pedagogers gemensamma dansprocesser, men också barns och 

forskares gemensamma forskningsprocess.  

Dans i ovisshet och okontroll 

En ytterligare central aspekt som utgör ett viktigt resultat av hur danspraktiker 

tar sig uttryck med de allra yngsta barnen är det jag valt att diskutera i termer 

av ovisshet och okontroll. Den här studiens nära analyser av vad som händer 

i dansen visar hur komplext det är att vara dansare och dansa i ett förskolerum. 

De många olika uttrycken, snabba växlingarna mellan stämningar och göran-

den, och alla de komponenter som är med i produktionen av dans, kropp och 

rörelse bidrar till komplexiteten. Dessa sammansatta, rörliga och föränderliga 

skeenden som kropp, dans och rörelse innebär, speciellt för 1–2,5 åringar vars 

kroppar är under mycket snabb tillväxt och utveckling, gör ovisshet och okon-

troll till ständigt närvarande element i de yngsta barnens dansande.  

 

Genom Mannings (2009) texter om relationell rörelse där rörelsen är flödande 

icke-individuell och Deleuze och Guattaris resonemang om begär (2015) som 

i större eller mindre styrka strömmar genom kroppen, visar analysen hur andra 
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dansande barn och vuxna, golv, stumpor, musik och ljud, papprör, mattor och 

gravitation med mera är med i dansen, hopkopplade i en gemensam kollektiv 

kropp genom rörelsen. I detta blivande där kroppen är i ständig förändring 

ihop med det som omger den produceras enligt Manning (2009) ett dansande 

med ett stort mått av ovisshet om vad som kommer hända i rörelsen. I studiens 

analyser blir det också tydligt hur stor del av det som formar kroppen och de 

rörelser som produceras som dansaren inte styr över själv, utan istället måste 

samarbeta och samkoordineras ihop med andra och annat. Som till exempel i 

den fallande rörelsen, men också i kroppens möte med Verdis Requiem. Dessa 

intensiva danshändelser uppstår i stunden, i med-kännandet och med-blivan-

det, och formar kroppen och rörelsen ihop med det som möter den. 

   

I barnens och mitt dansande var det till och med så att det ovissa och okon-

trollerade välkomnades och användes till kreativa variationer i dansen. I likhet 

med Løkkens (2009) studier som beskriver de yngsta barnens utmanande 

”tummellekar”, drevs även dansen i den här studien ofta till ett hårt fysiskt 

testande av kroppens kapacitet i uthållighet, styrka, smidighet, mod och ba-

lans. Det ledde till ett dansande som växlade upp praktiker av okontroll som 

utmanade kroppens kapacitet vidare. Stundtals kunde dansandet ses som ett 

totalt överlämnande till okontroll, risk, slump och hjälplöshet och ett tillstånd 

där dansen ”tar över”. Det relaterar till Mannings (2009) beskrivningar av vad 

som händer när kroppar i rörelse pressas till det yttersta och tvingas till snabba 

beslut om rörelsereaktion. Ju högre hastighet och grad av oigenkännlighet, 

desto mer öppen och kreativ måste dansaren vara; öppen att låta sin kropp och 

rörelse forma sig med rummets rörelser, krafter och kroppar (Manning, 2009).  

 

Det ovissa och okontrollerbara öppnar kroppen för kreativitet och kinestetisk 

medvetenhet, vilket märktes i barnens och mitt dansande, till exempel i 

Springa, ramla, resa sig upp och springa vidare där den okontrollerade 

springande förflyttningen utgör grundmaterial i dansen och ett oväntat fall tas 

till vara och skapar variation i koreografin. Även i exemplen Gangnam Style 

och Verdis Requiem där det okontrollerbara i mötet med musiken, både i form 

av konstnärligt verk och ljud, driver kropparna till avancerade former och rö-

relser. Vid dessa tillfällen kan det okontrollerbara då och då upplevas som att 

den griper tag i dansaren och är svår att värja sig mot. I exemplet Gangnam 

Style pågår flera aktiviteter samtidigt och dansare går emellan dem, vilket är 

en källa till förändring och variation. En slags okontrollerbara och slumpmäss-

iga inslag uppstår också när dansare byter aktivitet, eller när nya dansare och 

papprör rullar in, som snabbt välkomnas och blir del i dansen. I exemplet rum-

met fyllt med papprör utnyttjas ovisshet och okontroll då det, genom de många 

stora papprören som rullade kors och tvärs genom rummet, innebar en mycket 

rörlig och ”bråkig” terräng att dansa med där energi producerades. I mötet 

med papprörsrummet uppstod nyfikenhet och begär att kasta sig in bland rören 
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och forma kroppar och rörelser ihop med dem. Det arbetsamma och svårhan-

terliga i att dansa ihop med rören verkade locka dansarna att pröva dessa nya 

kroppar och rörelser om och om igen i dansen.  

 

Ovisshet och okontroll som centrala aspekter av dans med de yngsta barnen i 

förskolan utgör i viss mån kontrast till befintliga beskrivningar om dans och 

rörelselekar i förskolan, när det kommer till vad dessa uttryck kan handla om. 

Tonvikten i litteratur för förskolan (se exempelvis Fennefoss & Jansen, 2009; 

Løkken, 2008; Løkken et al, 2006; Molin Bruce, 2006) rörande de fartfyllda 

utmanande kaoslekarna läggs ofta på vikten av dessa för att lära känna sin 

kropps gränser, utveckla god kropps- och rumsuppfattning och utveckla kon-

troll och känsla av säkerhet i kroppen. Inom dans- och rytmikpedagogiska mo-

deller är dessa ”okontrollsdanser” sällsynta och det eftersträvas snarare att pe-

dagogen ska ha kontroll över stunden, kunna samla ihop gruppen och skapa 

lugn (se exempelvis Vesterlund, 2015). Här finns också många övningar och 

moment formade för att stärka och utveckla barns motorik och dansteknik i 

syfte att barnet ska utveckla kontroll över sin kropp och kunna styra den enligt 

egna och andras önskningar och att öka möjligheten till att uttrycka sig i dans 

(se exempelvis Joyce, 1994; Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005).  

 

Det skrivs emellertid lite om begäret att uppleva det okontrollerade, eller om 

drivet att få känna det ovissa i kroppen. Att i dansen låta sig fångas av begäret, 

katsa sig ut, falla fram, utmana balans, styrka och kroppens former och rörel-

ser. Att få ta i, satsa och slänga sig in i ett experimenterande där allt som dan-

saren vet något om sätts på spel, så som denna studie visar också kan vara en 

stor del av de yngsta barnens dansande. Detta dansande kan visserligen ses 

som ett viktigt steg på väg mot kroppskontroll och självkännedom och det är 

i så fall en effekt av praktiken. Men i dansen, och i själva känslan, är det inte 

kontroll och ordning som begärs. I relation till Mannings (2009) beskrivningar 

av dans, där det i det osäkra ligger kreativitet och känsla av öppenhet, visar 

den här studien hur den okontrollerade, kaosartade, och utmanande dansen 

fyller stunden med potential, kreativitet och nya artikulationer. I det oklara 

och ovissa finns dessutom en särskild känsla, en spänning och en potential för 

något som ännu inte är (Manning, 2009, s. 16). Här uppstår möjligheten att 

fullt uppleva rummets rörelser där kroppen kan gå in en mycket djup och nära 

kontakt med musiken, rummet, andra kroppar och rörelser, beskrivet till ex-

empel i Verdis Requiem.   

 

Mannings (2009) beskrivningar av det ovissa i dans, i relation till en föränder-

lig kropp och ett föränderligt rum där rörelser hela tiden måste omskapas och 

återupprättas, relaterar till det komplexa i att vara 1–2,5 år och ha, eller befinna 

sig i, en snabbt växande kropp. Proportionerna mellan längd, vikt, muskler 

och fett är i ständig förändring. För ett litet barn kan det räcka med att vara 
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hemma en långhelg för att i princip alla villkor för rörelse och kropp i försko-

lans rum förändrats på måndagen. Graden av okändhet i en miljö blir därför 

mycket högre för de flesta 1–2,5 åringar än för de flesta vuxna. Kinestetisk 

medvetenhet, med-kännande av rum, rörelse och kroppar och öppenheten för 

förändring och okontroll blir så att säga de yngsta barnens utgångsläge. En 

tanke är att i ett tillstånd där kroppen ändras drastiskt, från vecka till vecka 

och i en omgivning full av andra snabbväxande kroppar, en mängd krafter, 

föremål, rörelser och företeelser som inte utgår ifrån barnkroppen och omöj-

ligt går att kontrollera, är det kanske inte så stor mening med att söka stabilitet 

och kontroll. Studien bidrar där med kunskap om hur dans också handlar om 

att släppa kontroll och improvisera med de kroppar (människor, musik och 

material etc.), krafter och rörelser som närvarar i rummet och händelsen. I det 

ovissa och okontrollerade finns möjligheter att vara kreativ och hitta nya va-

riationer av kropp och rörelser. I okontrollsdansen kan det produceras fokus, 

energi, kinestetisk medvetenhet och ett dansmässigt undersökande av krop-

pen, positioner och rörelser. Detta pekar på vikten av att i danspraktiken möj-

liggöra för barnen att också vara i, och undersöka, okontrollerade och ovissa 

händelseförlopp.  

Inverkan av mer-än-mänskliga element i danshändelserna 

Det här stycket handlar om den inverkan som ickemänskliga element har i 

specifika danshändelser som därmed kan betecknas som mer-än-mänskliga 

danshändelser, eftersom händelsernas anordningar då även består av icke-

mänskliga element.  

 

Att rummets utformning och möblering samt vilka föremål, leksaker, musik-

instrument och musikstycken etc. som på olika sätt erbjuds, påverkar barns 

möjlighet att skapa lekar, interagera, utveckla och lära lyfter samtliga studier 

som presenteras i arbetets bakgrundsdel. Som exempelvis lärande i dans i Di-

gerfeldts (1990) och Pramling Samuelssons et al. (2009) studier, samspel och 

kommunikation i Løkkens (2000ab, 2009) studier, och musik i Wassrins 

(2016) studie. I dessa studier framträder det materiella dock som något peda-

gogen väljer ut i olika syften och som barnen sedan aktivt använder i olika 

syften, att dansa, leka, kommunicera, musicera etc. Barnens praktiker förstås 

därmed som sociala och kulturella aktiviteter. I den här studien tillför jag som 

forskare också material, och påverkar därmed förloppet och danshändelsernas 

utformning. Men studien visar också hur dans kan bli något mer än en social 

och kulturell aktivitet av och med människor, och att varken barnen eller fors-

karen fullt ut kan styra över vilka ting som ska delta i danshändelserna. En 

mängd olika ickemänskliga element med deras specifika kroppslighet, former, 

rörelser, ljud, ljus, formbarhet och möjlighet att affektera och medskapa rörel-

ser och rummets karaktär deltar utan min styrning eller aktiva medverkan.  
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Analysen visar hur ickemänskliga elementen har en så viktig konstitutiv del i 

praktiken att de till och med kan förstås som meddansare. Som till exempel i 

analysen av Springa, ramla, resa sig upp och springa vidare där andra mänsk-

liga kroppar, men också stumpor mot halt golv, hastighet, rotation och gravit-

ation, skapar stämning och spänning i dansen. På liknande sätt har Hackett 

och Rautio (2019) visat hur ting i miljön som träd och kullar blir konstitutiva 

delar i barngruppens lekar, rörelser och relationer. Även Rossholt (2012) be-

skriver en grupp vårklädda barn som springer runt i cirklar, vilar en stund och 

sedan fortsätter leken. I springandet visar Hackett och Rautio (2019) att barn 

i sina vardagslekar på egen hand skapar relationer med en mer-än-mänsklig 

värld. Rossholt (2012) visar på ett liknande sätt hur de yngsta barnens kroppar 

och rörelser produceras olika med olika årstider där ickemänniskor som kläder 

och väder har större betydelse än universella utvecklingsstadier. I den här stu-

dien visas hur ickemänskliga element reglerar energi, begär och glädje i dans-

händelsen, är med och styr vilka banor som dansen tar över golvet och erbju-

der variation (tex ett fall) som får en koreografi att växa fram. Mötet med de 

ickemänskliga kropparna expanderar dansarna i energi, glädje och rus genom 

kroppen och som därmed blir mer-än vad som redan är. 

 

I dansen med barnen var det som att det fanns ett sug hos dansarna att koppla 

ihop sig med andra kroppar, mänskliga som ickemänskliga. Detta driv kan 

begreppsliggöras genom Deleuze och Guattaris begrepp begär, vilket beskrivs 

som icke-personligt och strömmande genom anordningar (Colebrook, 2010; 

Spindler, 2013), dvs genom de kroppar som närvarar. Ett kollektivt begär som 

söker expansion och driver kroppar att sträcka sig-mot, förena sig-med, gå 

upp-i rummets rörelser för att bli mer-än vad som redan är, genom att med 

Mannings (2009) ord skapa en gemensam kropp. Stundtals uppstod en kontakt 

mellan kroppar, musik, golv, papprör så tät att inte mycket kunde få oss dan-

sare att tappa fokus. Här var det ofta en ickemänsklig kropps rörelse, form 

eller ljud som verkade affektera våra mänskliga kroppar. Även kombinationer 

av material som jag inte tänkt på som särskilt pedagogiska eller inspirerande, 

visade sig ha stor affektiv potential ihop med våra dansande kroppar. Ett ex-

empel är den röda mattan ihop med musiken i exemplet Gangnam Style, som 

fungerade som ett energicentrum som sög till sig fler och fler kroppar och fick 

dem att börja dansa. Eller ett gäng papprör som egentligen fungerade som 

byggmaterial på barnens avdelning. Dessa slumpmässiga möten mellan dan-

sare och material kan liknas vid exemplet i Rossholts studie (2012) där solen, 

vattenpölen från en trasig vattenspridare ihop med sand och spadar på marken 

skapar en plats där de yngsta barnen börjar leka och undersöka, utan att peda-

gogerna planerat för det. 

 

Ett resultat som den här studien bidrar med, som inte uppmärksammas nämn-

värt i tidigare studier eller i det dagliga livet, är betydelsen av golvet. Golvet 
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förefaller i det närmaste som ingenting, trots att det är en yta som människo-

kroppen nästan alltid samarbetar med på något sätt. För förskolans yngsta barn 

som inte bara är fysiskt närmare golvet än en vuxen, utan också har en tidsligt 

närmare relation till golvet då de precis börjat resa sig upp och gå, är golvet 

en välkänd danspartner. Förskolans yngsta barn, liksom professionella dan-

sare, möter golvet med hud, händer, knän, rygg, mage, huvud, tår och fötter. 

Barn och dansare dansar med golvet inte över det. I studien framträder golvet 

som något att ta sig fram, och skapa kropp och rörelser, med. Ta spjärn, skjuta 

ifrån, plattas ut och på andra sätt utforska kroppen och rörelsen och skärpa sin 

uppmärksamhet och kinestetiska medvetenhet med. Golvet blir själva villkoret 

för den dansande kroppen och de rörelser som produceras. Dessutom visar 

analysen hur golvet genom att vibrera har möjlighet att sprida ljud och andra 

rörelser i rummet. Därmed blir golvet ett element som förenar händelsens när-

varande kroppar i anordningarna. Med dessa insikter skulle golvet kanske till 

och med kunna beskrivas som ett av de yngsta barnens viktigaste element att 

samarbeta och samartikuleras med, för att nå och överskrida sin fulla potential. 

 

Även musik kan betecknas som en central medskapare till de mer-än-mänsk-

liga danshändelserna. Liksom Wassrins (2016) studie, som visar hur försko-

lans yngsta barn uppskattar och fångas av musikaliska verk och skapar avan-

cerade danser och koreografier till musik, visar denna studie liknande begär 

att höra, dansa och skapa koreografi med specifika musikstycken. Wassrins 

resultat, visar på betydelsen av hur pedagogen interagerar med barnen musi-

kaliskt samt vilka musikstycken som väljs och vilka instrument som är till-

gängliga för barnens möjlighet att bli aktiva deltagare och musikskapare. 

Även dans och rytmiklitteratur understryker vikten av pedagogens val av mu-

sik, sånger, danslekar, föremål och instrument för barnens möjlighet att lära 

(se Digerfeldt, 1990; Pramling Samuelsson, 2008; Sjöstedt-Edelholm & Wi-

gert, 2005; Vesterlund, 2015; Uddén, 2004). Även jag vill betona betydelsen 

av att jag som forskare i dansen med barnen valde musikstycken och möjlig-

gjorde för upprepningar av barnens favoritmusik, och musikens betydelse för 

hur praktiken utvecklades.  

 

I analysen av Verids Requiem, går det att förstå hur det musikaliska verkets 

dramaturgiska uppbyggnad fångar dansarna och hur de tillsammans med ver-

ket skapar en bestämd koreografi bestående av rörelser som upprepas med 

exakthet. Även med musiken i exemplet Gangnam Style producerar krop-

parna, på musikens uppmaning, varierade svängande hoppande och fysiskt ut-

manande rörelser som pågår tills de tillslut faller i golvet. Liksom Hickey-

Moody (2009, 2013) beskriver i sina artiklar om skolelever och konst som 

pedagogik, är det påtagligt att musiken sätter igång något i våra dansande 

kroppar. Musiken inverkar i danspraktiken genom att producera begär efter 

upprepning och dansande. I mitt och barnens dansande är musikens aktiva in-

verkan påtaglig, den har effekter på våra kroppars reaktioner och rörelser. 
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Dansrörelser produceras i relation med musiken, både genom musikens kom-

position och i egenskap av ljud och rytm. Analysen visar hur musiken i egen-

skap av ljud och ihop med högtalare, luft, golv och andra material har möjlig-

het att genom vibrationer och ljudvågor i luften koppla ihop och förena alla 

deltagare i dansen till en stark anordning (Westberg Bernemyr, 2015). Detta i 

kombination med verkens kraftfulla komposition gör det mycket svårt att av-

vika ifrån, eller avbryta upprepandet av dansen, vilket dansarna tydligt visar 

genom att bestämt och högljutt begära att styckena spelas om och om igen. 

Dans och musik kan ha starka relationer som formar och förändrar såväl kropp 

som rörelse på en mycket direkt konkret nivå.   

Att som forskare använda sin kropp, dansutövande och att aktivt 

delta i danspraktiken  

Det här stycket tar fasta på det som utgörs av såväl forskningsmetod som di-

daktisk metod vad gäller danspraktiker med förskolans yngsta barn och hand-

lar om forskarens deltagande som kropp i den gemensamma produktionen av 

danspraktiker. I detta avsnitt diskuterar jag vad den a/r/t-ografiska metoden 

bidrar till, det vill säga att som forskare använda den egna kroppen och dans-

utövande samt att aktivt delta i dansen med pedagogiska och danskonstnärliga 

kunskaper. 

Ett kroppsligt-estetiskt-didaktiskt sätt att undersöka och generera 

kunskap  

Att dansa kan, som jag presenterar i inledningen, innebära ett mycket engage-

rat och närvarande tillstånd där fokus läggs på rörelsen i sig, vilket beskrivs 

av bland andra Stinson (1988, 2002). I dansen med barnen gjorde detta enga-

gerade närvarande tillstånd att jag uppmärksammade rum och material, såg 

relationer och kände miljön på andra sätt än då jag inte dansade. I dansen upp-

levde jag att det kroppen var med om, det som hände kroppen, blev mer på-

tagligt. Det fysiska sattes i förgrunden för erfarandet, före allt annat, vilket 

inte händer så ofta annars. Redan under de första mötena med barnen i dansen 

var det tydligt hur mina tidigare inarbetade rörelsemönster och dansvokabulär 

inte fungerade i detta nya sammanhang. Min kropp var plötsligt täckt av blå-

märken, utan att jag direkt kunde säga hur de kommit dit och jag fick tränings-

värk i muskler jag knappt visste att jag hade.  

 

Kontrasterna mellan min kropp och barnens kroppar, mina invanda rörelser 

och barnens rörelsemönster fungerade som en metod att återföra uppmärksam-

het och fokus till kroppen och rörelsen, vilket växlade upp mitt sinnesfokus 

och kinestetiska medvetenhet (Elam, 2012; Manning, 2009). I jämförelse med 

det lyssnande till barnen som Olsson (2009/2014, 2013) och Olsson et al. 

(2016) beskriver som viktigt för att förstå och sätta sig in i det problem eller 

utforskande som barnen i deras studier är i färd med, kan mitt dansande med 
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barnen, inkännande och med-kännande ses som en form av lyssnande med 

flera sinnen och till flera uttryck. Det var som att jag utvecklade en ny form 

av fokus och medvetenhet. Ett annat sätt att ta in det som hände i rummet, 

svara på det och förstå det. Jag upplever att jag fick tillgång till ett annat sätt 

att förstå händelser, baserad på en estetisk kroppslig förståelse och logik. Det 

gav i sin tur en djupare förståelse för vad danspraktiken innebar och hur det 

kan vara att dansa i förskolans rum, vilket är i linje med a/r/t-ografins och den 

estetik-baserade forskningens förväntade bidrag (Irwin et al., 2006, Fredrik-

sen, 2011; Vist, 2016). Detta ser jag som ett viktigt resultat för förskoledidak-

tisk forskning, men även som implikationer för pedagoger i förskolan, vilket 

diskuteras längre fram.   

 

Att jag deltog i dansen och noga följde barnens rörelser med min egen kropp 

gjorde troligen att jag uppmärksammade saker som jag annars inte sett, något 

som även Rossholt (2009, 2012) vittnar om i sina deltagande studier. Sådant 

som är tyst eller till och med osynligt för ett betraktande öga eller på film, som 

till exempel vinddrag mot kinden när kroppen faller fram genom rummet så 

fort som den förmår eller vibrationer i golvet när du ligger på det mitt bland 

dansare och musik. Som känslan av att dansa på ett halt golv, temperaturskill-

nader mellan golv och matta, strukturskillnader mellan olika material. Eller 

som känslan av kill i magen och rus genom kroppen till följd av ett oväntat 

fall och av första taktslaget då Verdis stycke Messa da Requiem: 2a Dies irae 

går igång. Som synintrycket av ett rum badande i solljus, fyllt av papprör och 

deras skuggor på golvet och lyckokänslan av erbjudandet om att få slänga sig 

ner i havet av rör och sätta det i rörelse.   

 

Genom att vara kroppsligt uppmärksam och inkännande i dansen och sedan 

relatera dessa erfarenheter till mina didaktiska och danskonstnärliga kun-

skaper kunde jag sedan göra aktiva val i olika riktningar i dansen. Mina kun-

skaper inom danspedagogik och danskonst fungerade på så sätt som en refe-

rens till ämnesområdet under dansen med barnen och även i analysen, vilket 

Fredrikssen (2011) beskriver är en av vinsterna med att anta en kombinerad 

forskarroll som a/r/t-ografin erbjuder. Ett exempel är då jag förstod barnens 

följande och upprepande av varandras rörelser i dansen som gemensam im-

provisation och därefter själv började använda denna improvisationsmetod 

tillsammans med barnen. Ett annat exempel är den ramlande praktiken som 

satte sig så tydligt i min kropp genom värk och blåmärken. Med denna direkta 

kroppsliga erfarenheten av praktiken, gick den inte att förbise, det kändes nöd-

vändigt att studera den vidare. Genom att relatera våra ramlande och rumlande 

danser med den moderna dansens intresse för den fallande rörelsen, fick jag 

ytterligare motiv till att följa och möjliggöra denna praktik i dansen med bar-

nen. Hade jag inte dansat med barnen, eller haft kunskap inom dansämnet är 

det möjligt att jag inte sett ramlandets potential. Styrd av föreställningen av 

ramlande som en liten olycka eller något oönskat som egentligen inte skulle 
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varit där, hade jag kanske ignorerat praktiken och missat en stor del av de 

yngsta barnens dansande vardagsrörelser. 

 

Genom att jag under lång tid nära, och rent fysiskt, följde barnens rörelser och 

experimenterade i dans tillsammans med dem blev jag medveten om den 

mångfald av olika uttryck danshändelserna kunde ta sig. Små improviserade 

danser uppstod under korta och längre stunder. Ibland extravaganta dansut-

tryck men också små subtila uttryck som inte lika tydligt följde normen för 

vad dans kan vara och hur dans kan göras i förskolan. Flera av dessa uttryck 

var lätta att missa när jag efteråt tittade på filmer från dansandet. Här var jag 

beroende av mina direkta anteckningar från danspassen, där jag noterat stäm-

ning, känsla och skeenden. För att upptäcka och i dansen svara på dessa ut-

tryck var även mina didaktiska och konstnärliga kunskaper mycket viktiga. En 

del av studiens beskrivningar av dans hade med andra ord troligtvis inte ens 

blivit till, eller varit svåra för mig att förstå och tillåta att undersöka vidare om 

jag studerat dansandet utifrån utan relation till dansämnet. Den meddansande 

forskarpositionen gjorde mig uppmärksam på de små och utåt sett kanske 

otydliga eller dunkla händelserna och uttrycken.  

 

I likhet med hur Rossholt (2009, 2012, 2017), som beskriver att hon genom 

att rent fysiskt sitta ner mitt bland barnen i deras aktiviteter i sanden eller grä-

set, fick en annan förståelse för ickemänskliga kroppars inverkan i barns lekar, 

upplevde jag hur mitt meddansande gav mig en djupare förståelse för den mer-

än-mänskliga danspraktiken. Genom dansen och en skärpt kinestetisk upp-

märksamhet blev jag varse hur mycket rörelser, kroppar, krafter och andra 

materialiteter inverkar i hur kroppen formas och rör sig i dansen, vilket i sin 

tur fördjupade min förståelse för teorin. Mitt fysiska deltagande i dansen och 

att jag i analysen gick in i själva rörelsen och undersökte vad som hände där, 

gav en insikt i hur mycket som händer runt och i den dansande kroppen, hur 

många möten, förändringar, kontakter med olika ytor, skiften i hastighet, nivå 

i rummet, fysiska och emotionella känslor som de yngsta barnens dansande 

kan handla om, även de som utifrån kan verka lugna och händelselösa. Även 

insikten om hur påtagliga, kroppsliga och känslomässigt drabbande möten 

som ibland uppstod mellan (mänskliga) dansare, dansare och musikaliska 

verk, dansare och olika föremål i rummet etc. kunde vara, tillskriver jag min 

meddansande forskarroll. Att möten i dans kan bli så känslomässiga och bin-

dande att de är svåra att avbryta eller värja sig från och som kan lämna dansa-

ren helt utpumpad efteråt, är en viktig insikt om de yngsta barnens dansande i 

förskolan. 

 

Sammanfattningsvis bidrar studiens a/r/t-ografiska metod med ett kroppsligt-

estetiskt-didaktiskt sätt att undersöka och generera kunskap på som ger unika 

och flerdimensionella insikter om hur de yngsta barnens och en forskares ge-

mensamma dansande i förskolan kan ta sig uttryck och hur processen kan dri-
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vas och fungera, vilket även beskrivs i andra a/r/t-ografiska och estetikbase-

rade studier inom andra områden (se Ferm Almqvist & Vist, 2019; Irwin et 

al., 2006, Fredriksen, 2011; Vist 2016). När forskaren använder sin kropp och 

sitt dansande, sin kunskap om danspedagogik och dans som konstform, i dans 

med de yngsta barnen i förskolan, produceras dansande som undersökande 

och kunskapsgenererande metod. 

Betydelsen av immanensfilosofiska begrepp och resonemang 

Detta stycke fokuserar hur immanensfilosofiska begrepp medverkar i artiku-

lationen av såväl danspraktikerna som i analyserna med syftet att skapa ny 

kunskap om danspraktiker. De begrepp som i första hand avses är: anordning 

(assemblage); blivande (becoming); affekt och begär. 

 

Som jag beskrivit tidigare läste jag immanensfilosofiska texter parallellt med 

genomförandet av studien ihop med barnen, vilket inverkade i hur jag plane-

rade och genomförde dansstunderna med barnen. Processkrivandet fungerade 

också som en fortlöpande analys av danspraktikerna, vilket tillsammans med 

de filosofiska begreppen drev på mitt förändrade tänkande genom att det upp-

stod frågor, insikter och omvärderingar under genomförandets gång. Således 

skiftade mitt fokus och uppmärksamhet i dansen och mitt sätt att agera. Det 

kan liknas vid ett växelspel som pågick mellan läsande, dansande, barnen, mitt 

deltagande genom den a/r/t-ografiska metoden, både under vårt dansande och 

i analysen. Dessa olika parter har så att säga matat varandra och växt tillsam-

mans. Under bearbetning och analys skedde sedan en fördjupande läsning och 

ett omläsande av litteratur ihop med det empiriska materialet. I den här delen 

diskuterar jag hur immanensfilsofins begrepp gick i dialog med hur praktiken 

utvecklades i mitt och barnens dansande i rummet med ting och artefakter, och 

hur olika resonemang och begrepp har producerat för mig nya sätt att tänka 

om danspraktiken och den dansande kroppen med förskolans yngsta barn.   

Nya teoretiska omformuleringar av danspraktiken med de yngsta 

barnen 

Den här studien har producerat såväl danspraktiker som analyser av dansprak-

tiker med förskolans yngsta barn på sätt som inte är vanligt förekommande i 

litteratur och forskning om de yngsta barnens dansande i förskolan. De imma-

nensfilosofiska resonemangen och de begrepp som tas i bruk producerar ihop 

med studiens material en danspraktik som en öppen och dynamisk process 

med variationer av uttryck, där kortare och längre danshändelser som uppstår 

i vardagen fogas samman under ett längre förlopp. En danspraktik som funge-

rade i relation med andra händelser i rummet och där det som ingår i och har 

betydelse för hur danspraktiken artikuleras inte alltid är helt klart från början. 

En praktik som tar hänsyn till, undersöker och värderar olika stämningar, 

känslor och dynamiker som uppstår.  
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Under studiens genomförande bidrog de filosofiska tankeverktygen till en 

danspraktik där jag som forskare förhöll mig inkännande och undersökande 

till det som hände för att förstå och hitta moment i dansen att haka i och låta 

växa vidare. I likhet med Olssons studier (2009/2014, 2013) och Olsson et al. 

(2016) studie om barns läs- och skrivlärande har jag i denna studie arbetat med 

Deleuze och Guattaris begrepp begär och affekt. Dessa begrepp styrde mig i 

dansen med barnen, och i analysen, mot att uppmärksamma och följa de gö-

randen som verkade producera energi, intensitet och experimenterande där 

möten uppstod. Precis som i nämnda studier blev detta drivande i hur prakti-

ken utvecklades, då jag och barnen följde det som för stunden verkade begä-

ras. I barnens och mitt dansande innebar det, som jag beskrivit ovan, ett expe-

rimenterande genom en mängd olika former av upprepande. Vi prövade och 

lekte med vad det ovissa, kittlande och okontrollerbara som dans, kropp och 

rörelse kan innebära. Det blev möjligt att förstå dansarnas idoga önskan om 

upprepande som ett kollektivt begär att experimentera, som var viktigt att be-

kräfta för att hålla praktiken levande och i utveckling. 

 

Begreppet anordning har varit produktivt i studien, för att studera och förstå 

dans som komplexa processer mellan en mängd sammansatta kroppar, krafter, 

rörelser och kollektiva begär vilket beskrivits i tidigare förskoledidaktiska stu-

dier med immanensfilosofiskt perspektiv (Olsson, 2009/2014). I den här stu-

dien innebar det att sådant jag vanligen inte skulle se som en dansaktivitet eller 

ett danspedagogiskt material, nu förstods som delar i en öppen pulserande an-

ordning som producerade dansande (se exempelvis Gangnam Style).   

 

En avgörande skillnad för hur praktiken fungerat i den här studien jämfört med 

tidigare studier om dans i förskolan av Digerfeldt (1990) och Pramling Samu-

elsson et al. (2009), är att processen förstås drivas och utvecklats genom ett 

icke-personligt kollektivt begär. Det innebär att enskilda subjekts (barnens el-

ler mina) viljor, kunskaper eller planer inte alltid är grunden eller stommen i 

praktiken, utan en effekt av den, vilket följer det resonemang som Manning 

(2009) tecknar fram för hur den relationella dansen produceras. Barnet och jag 

själv decentreras för att bli aktörer i en större anordning. Den avancerade ko-

reografin och den starka intensitet som produceras med musiken i Verdis 

Requiem eller de kroppar, rörelser, kreativitet och koncentration som produ-

cerades i mötet mellan dansare, papprör, mattor, skuggor, ljud, golv etc. i ex-

emplet Rummet fyllt med papprör begreppsliggörs därmed som effekter av 

kreativa maskiniska anordningar sammansatta av oändligt många olika ele-

ment. 

 

Under mitt och barnens dansande kunde det vara snabba växlingar mellan 

stämningar, från energirika, kreativa, intensiva stunder till att intresset plöts-

ligt mattades av och jag stod ensam kvar i rummet. Resonemangen om begär 
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och anordning blev här produktiva för att förstå och tänka om de stunder som 

för mig kunde upplevas som urspårade, ofungerande, svåra att avbryta och 

inte alltid gick att kontrollera. Jag har kallat dem för sammanbrott, avstickare 

och att komma och gå i dansen. Genom att studera (av mig upplevda) urspår-

ningen eller misslyckandet i möte med begreppen begär och anordning, kunde 

dessa uttryck förstås som delar i en väl fungerande maskinisk anordning som 

Spindler (2013) och Colebrook (2010) beskriver behöver vara elastisk och till-

låta läckage för att producera kreativa och konstruktiva blivanden, här en ex-

perimenterande danspraktik. I den här studien har dessa resonemang begrepp-

sliggjort de yngsta barnens experimenterande danspraktiker som ett dyna-

miskt flöde som samlar ihop och löser upp kroppar, öka i intensitet, tappar 

fart, upprättar nya relationer till kroppar och växer vidare.  

 

I tidigare förskoledidaktiska studier om de yngsta barnen i förskolan har rum-

mets möblering, föremål och material och musikval visats viktiga för barnens 

möjlighet till deltagande, kommunikation, kreativitet, rörelse, dans och lek, då 

de används av barnen som redskap i aktiviteten, att samlas runt och organisera 

aktiviteten kring i händelserna etc. se exempelvis Digerfeldt (1990), Pramling 

Samulesson et al. (2009), Løkken (2000ab, 2009) och Wassrin (2016).  I den 

här studien, där handlingsmöjligheter förstås uppstå i möten och relationer 

mellan kroppar, mänskliga som ickemänskliga, skapas insikter i hur ickemän-

niskor som musikstycken, golv, mattor, papprör kan ha kraftfull inverkan i 

danshändelser i förskolan. Ickemänskliga kroppar styrde och förändrade de 

rörelser som producerades i studien, de hade betydelse för de former dansar-

nas kroppar kunde anta och hur begär och stämningar utvecklades. De produ-

cerade ljud, skrik, ord, kinestetisk medvetenhet och estetiska upplevelser ihop 

med människokroppar. Affektbegreppet blev här produktivt för att tänka kring 

hur ickemänskliga kroppar hakar i mänskliga kroppar och förändrar vad som 

blir möjligt för dansaren att göra, uppleva och känna. Styrkt av studiens resul-

tat och i likhet med tidigare studier med posthumanistiskt perspektiv, som till 

exempel Rossholt (2012, 2017) och Hackett och Rautio (2019), framträder 

detta myller av ickemänniskor som nödvändiga att ta hänsyn till i analyser av 

dans i förskolan, för att därigenom få en bredare bild av praktiken. Det är på 

detta sätt som jag menar att danspraktiker med dessa yngre barn i förskolan 

kan förstås som mer-än-mänskliga praktiker, som kommer att utvecklas mer i 

nästkommande avsnitt. 

Omformuleringar av den dansande kroppen 

Tillgången till immanensfilosofiskt inspirerad forskning har gjort det möjligt 

att undersöka den dansande kroppen på ett nytt sätt, gentemot vad som i väst-

världen vanligtvis förkommer. Som en kontrast till den individuella, autonoma 

och från vår omgivning avgränsade kroppen (Larsson, 2012; Larsson & 

Fagrell, 2010) framställs istället kroppen som en öppen flödande process. När 

kroppen förstås som en anordning bestående av en mängd material, som i 
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danspraktiker kan förändras då den kopplas ihop med andra kroppar, framträ-

der det jag i analyserna kallat en ”Verdisrequiemkropp” och ”rör-golv-männi-

skokroppar”. Det är exempel på sammansatta kroppar som i dansen har möj-

lighet att samproduceras ihop med rummet och händelsen och på så vis ex-

pandera sin handlingsmöjlighet, till exempel sitt sätt att röra sig, uppleva, 

tänka, vara kreativ och forma sig (Hickey-Moody, 2009, 2013). En kropp som 

genom sin existens redan är mer-än-mänsklig och ”always more than one” 

som Manning (2013, s.17) uttrycker det. En kropp som är i ett konstant bli-

vande med omgivningen söker alltid efter relationer till andra kroppar, för att 

tillsammans bli mer-än vad som redan är (Manning, 2009, 2013).  

 

Som jag redan under dansen med barnen blev varse och som analysen sedan 

vidareutvecklade, ligger en stor del av det som sker i dansandet bortom dan-

sarens kontroll. Exempel på sådant som dansaren ständigt måste förhålla sig 

till är andra dansares kroppar och rörelser, kraftfulla musikaliska verk och 

kroppsliga och känslomässiga reaktioner på musiken, olika materials former, 

ljud och rörelser, rummets möblering och andra aktiviteter i rummet, hala 

golv, gravitation, rotation eller ljudvågor i luften. Den här studien visar på sätt 

att se på relationen mellan barnets kropp och förskolemiljön där barnet och 

tingen skapar relationer och agerar ihop. Kroppen ses därmed som en samling 

processer där rörelser från flera olika center möter kroppen och skapar impul-

ser för rörelser. Endast en liten del av dansandet kan därmed sägas handla om 

dansarens viljestyrda reglerande och kontrollerande av kroppen och rörelser 

mot ett givet mål (Manning, 2009). Med varje (nytt) element som inordnar sig 

i dansen, produceras ett nytt rum och sammanhang att förhålla sig till och nya 

rörelser att organisera sin kropp med. Kroppens och rummets föränderlighet 

gör det alltså omöjligt att fullt ut veta vad som möter dig i nästa steg, hur 

kroppen formas och tar emot och svarar på rörelsen och omgivningen. Som 

den här studiens analys visar formas kroppen dels med rörelsen, på grund av 

hastighet, tyngd, gravitation och placering i rummet, dels beroende på vad som 

möter den, en annan människokropp, en matta, ett golv, ett musikstycke eller 

ett rör. Dessa formanden och möten producerar ovisshet och okontroll men 

även kreativitet och kinestetisk medvetenhet. Föreställningen om att ha en 

kropp förskjuts till att göra (och göras) kropp och att göra kroppen om och om 

den igen med händelsen (Manning, 2009, 2013).  

2. Didaktiska konsekvenser för förskolans arbete med 

danspraktiker med de yngsta barnen 

 

I det här avsnittet diskuteras den andra forskningsfrågan för studien: 2) Hur 

kan danspraktiken med de yngsta barnen i förskolan förändras och utvecklas 
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didaktiskt då barnen är aktiva deltagare i den experimenterande dansens pro-

cesser, utformning och innehåll? I det nedanstående diskuterar jag några idéer 

om hur den kunskap om experimenterande danspraktiker med förskolans 

yngsta barn som studien producerat skulle kunna översättas till några didak-

tiska förslag i förskolans vardag. 

 

Först vill jag understryka att studien varken prövar eller analyserar en sam-

manhållen metod för dans med förskolans yngsta barn och ska inte jämföras 

med en danspedagogisk metod likt barndansen/dansleken som är utvecklad 

genom många år och av flera framträdande dansare, danspedagoger och teo-

retiker. Trots detta kallar jag det jag skriver om här nedan ”experimenterande 

dans”, vilket kan låta som om det vore en metod.  

 

Vidare är det viktigt att komma ihåg att även om genomförandet organiserades 

med tanke på att övrig verksamhet skulle kunna flyta på fint, dansade jag till-

sammans med barnen i en rumslig miljö med musik och andra ting, och utan 

att nämnvärt behöva ta hänsyn till avdelningens övriga planering och vardags-

bestyr. Värt att poängtera är även att studien endast analyserar mitt och bar-

nens dansande och inte hur det fungerade ihop med andra aktiviteter på avdel-

ningen. Av de 16 barn som deltog i studien var det helt klart så att vissa barn 

var med oftare än andra. Detta kan bero på flera saker, men en orsak kan vara 

att upplägget för dansen inte passade alla barn varpå de valde att vistas i av-

delningens övriga rum. Med detta sagt måste danspraktiken i förskolan alltid 

formas efter barngruppen och de specifika barn som ingår i den, de rum vi 

dansar i och så som situationen ser ut.  

 

Den här studien ger uttryck för ett annat tänkande om och görande av dans 

med de yngsta barnen än det vi är vana vid att läsa om i texter för förskolan 

(se exempelvis: Digerfeldt, 1990; Edin, 1995/2010; Joyce, 1994; Pramling 

Samuelsson, 2008; Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005; Wigert, 1982; Uddén, 

2004; Vesterlund, 2015). Jag vill understryka att jag med den här studien dock 

inte på något vis förkastar den mer formaliserade barndansen och rytmiken 

som finns utvecklad för förskolan. Tvärtom visar denna studie hur viktiga 

mina kunskaper inom och erfarenheter av danspedagogik var för experimen-

terandets gång med barnen i studien. Jag tänker att en experimenterande dans-

praktik kan bygga ut och komplettera barndansen/dansleken och rytmiken och 

att om de fungerar sida vid sida kommer att berika varandra.  
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En experimenterande danspraktik med förskolans yngsta barn 

En öppen och flexibel praktik och rum för de utspridda 

danshändelserna 

Tidigare studier om de yngsta barnens (2 och 3 år och äldre) dans i förskolan 

(Digerfeldt, 1990; Pramling Samulesson et al., 2009) som utgår från barndans-

pedagogik visar att strukturerade danspass runt olika teman och med ett tydligt 

lärandeobjekt och ledande/stöttande pedagog är viktigt för lärandet. Denna 

studie undersöker inte likt dessa nämnda (ibid.) lärande i dans och resultaten 

ska därför inte jämföras. Däremot kan denna studie lägga till att ett öppet er-

bjudande av dans i form av tillgängligt rum, material, musik och meddansande 

forskare under en stor del av dagen och veckan är viktigt för att olika typer av 

danshändelser med stunder av estetiska upplevelser ska ha möjlighet att pro-

duceras. Här kan variation och snabba växlingar mellan uttrycken samtidigt 

som otaliga upprepningar av samma rörelselekar, danser, musikstycken, mö-

ten med material etc. vara centrala uttryck för ett experimenterande i dans med 

de yngsta barnen.  

 

Liksom Stinson (1988, 1998, 2002) påtalar i sina texter om danspedagogik där 

barnen/eleverna görs till medskapare av danspraktiken, visar denna studie på 

vikten av pedagogens agerande och organisation av danspraktiken vilket 

handlar om att iordningställa för att fokus, dansmässigt undersökande, kines-

tetisk medvetenhet och estetiska upplevelser ska kunna uppstå, snarare än att 

som pedagog styra förloppet. Med stöd i denna studie skulle experimenterande 

dans med de yngsta barnen kunna organiseras som en öppen aktivitet i ett öp-

pet rum som välkomnar olika uttryck av dans. Där dansare kan komma och gå 

efter hur aktiviteten utvecklas, önska musik, material och starta aktiviteter som 

det faller sig. Dansen kan också fungera ihop med och berikas av andra akti-

viteter i verksamheten, så som lek, bygg och konstruktion, musik etc. Studien 

visar att organisation av aktiviteten, rummet och möten mellan kroppar har 

stor betydelse för hur praktiken utvecklas. För en experimenterande dansprak-

tik behöver rummet kunna tillåta rörelse och vara flexibelt i möjlighet att för-

ändra i möbleringen att lägga till/ta bort material samt att tillföra material som 

kan intensifiera undersökande och kreativitet ihop med rum och kroppar, som 

tex papprör i denna studie. I denna ”utspridda” form av danspraktik där flera 

separata danshändelser förstås som delar i en pågående praktik behöver inte 

alla stunder vara planerade av en pedagog i förväg. Detta förespråkar även 

Stinson (1988, 2002) just för att barnens lekar och undersökanden ska ha möj-

lighet att ta plats och för att estetiska upplevelser verkar uppstå med ett sådant 

upplägg. Danspraktiken behöver också vara öppen för och tillåta förändring, 

urspårning och okontrollsdanser då dessa inslag är delar av den experimente-

rande processen som kan hålla den kreativ och vid liv. 
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I studien utgick organisation av rum och tid från liknande upplägg varje dag 

med förhållandevis lösa ramar kring strukturen under genomförandet. Resul-

taten av detta upplägg visar i linje med Stinsons (2002) didaktiska förslag, hur 

praktiken i förskolan behöver ge tid och utrymme till att skapa relationer mel-

lan kroppar, musik, föremål, rum, kraft etc. och möjlighet att undersöka dessa 

relationer och hur de förändras med nya inslag under långa stunder under da-

gen, flera dagar i veckan. Här kan, som i denna studie, många upprepningar 

av favoritmusikstycken, favoritrörelser och favoritpositioner vara viktigt för 

att relationer ska få möjlighet att växa och undersökas. Detta kan då utvecklas 

till nära och starka relationer till kroppar, musik eller olika material och rörel-

ser som kan producera kreativitet, kinestetisk medvetenhet och estetiska upp-

levelser.  

 

Mer-än-mänskliga danspraktiker 

Alla de studier och den danspedagogiska litteratur jag presenterat i arbetets 

bakgrund (Digerfeldt, 1990; Joyce, 1994; Pramling Samuelsson et al., 2009; 

Pramling Samuelsson, 2008, Sansom, 2009; Stinsson 1988, 2002; Sjöstet-

Edelholm, 2005; Uddén, 2004) betonar på olika sätt pedagogens kunskaper 

och agerande, val av danspedagogiskt material och musik, samt organisation 

och upplägg som viktig för hur danspraktiken fungerar och för barnens upp-

levelser, utveckling, lärande och delaktighet. Här kan denna studie lägga till 

att även ickemänskliga element kan spela en viktig roll för danspraktikens ar-

tikulerande och barnens upplevelser på en direkt kroppslig nivå genom deras 

affektiva potential. Analysen producerar en insikt om att det aldrig riktigt går 

att veta i förväg vart danspraktiken tillsammans med de yngsta barnen kom-

mer att ta vägen och att ickemänskliga kroppar och krafter har en stor del i 

detta. Vilka deltagare, rörelser och positioner som just för stunden blir intres-

santa att fördjupa sig i, vilka möten som kommer producera nytt begär och 

expandera dansarnas kroppar i möjlighet till rörelse, kreativitet och upplevel-

ser behöver pedagogen känna in och vara flexibel för att möjliggöra. Detta 

kommer även Olsson (2009/2014, 2013, Olsson et al., 2016) fram till i studier 

om barns läs- och skrivlärande, liksom Rossholts (2009, 2012, 2017) studier 

om de yngsta barnens vardagliga aktiviteter i förskolan. 

 

Liksom dans- och rytmikpedagogiska metoder använder olika material för att 

hitta rörelseinspiration (se Ahl et al., 2007; Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 

2005; Edin, 2010; Joyce, 1994; Vesterlund, 2015) kan den mer-än-mänskliga 

danspraktiken medvetet tillföra material i dansandet för att intensifiera expe-

rimenterandet. Den medexperimenterande pedagogen i den mer-än-mänskliga 

danspraktiken kan vara uppmärksam på och även utnyttja olika materials möj-

lighet att affektera i mötet med kroppar i dansen, så som jag exempelvis gjorde 

i studien när jag fyllde musikrummet med papprör. Denna möjlighet att an-

vända olika rum och materials affektiva potential och skapa ”irresistable 
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zones” (Olsson et al., 2016, s. 20), dvs temporära rum med material, i Olssons 

fall läs- och skrivpraktiker, för barnen att experimentera i, beskrivs i Olssons 

(2013, Olsson et al., 2016) studier, och fungerar som ett didaktiskt grepp för 

att intensifiera och ta undersökandet vidare.  

 

Som Hickey-Moody (2009, 2012, 2013, 2016, 2017) arbetat med att utveckla 

en affektiv pedagogik med äldre elever, där konstverk – som poesi, musik och 

danskonst – utnyttjas genom dess affektiva potential i möte med människo-

kroppen, visar denna studie att detta även skulle kunna prövas som didaktiskt 

grepp i experimenterande dans med de yngsta barnen. Det förefaller till och 

med som att de musikaliska verken (i den här studien representerade av Verdis 

(1974) Messa da Requiem: 2a Dies irae och PSYs (Yoo & Park, 2012) Gang-

nam Style) och barnen letar upp varandra på egen hand för att skapa starka 

maskiniska anordningar som producerar dans, fokus, hängivenhet och este-

tiska upplevelser. Här har pedagogens åsikter och känslor om musikval inte 

alltid särskilt stor betydelse. De stycken som kommer koppla ihop med bar-

nens, rummets och händelsens specifika kroppslighet är snarare ett utfall av 

en mycket mer komplex process.   

 

Med ett posthumanistiskt perspektiv på danspraktik går det att ställa en rad 

nya frågor i dansen, både praktiskt genom själva dansen och i analys av dan-

sen. Vad händer då våra mänskliga rörelser och köttiga kroppar möter en ra-

dikalt olik kropp, som till exempel ett stort papprör? Vilka nya mer-än-mänsk-

liga kroppar och rörelser blir möjliga? Vad gör mötet med rum, energi, expe-

rimentlusta och rörelse? Hur kan vi undersöka och utveckla vår relation till 

och samarbete med tex. golvet? Hur förändrar detta musikstycke eller detta 

dansverk rörelsen, kroppen och rummet och upplevelsen av dessa? 

 

Meddansande och medexperimenterande pedagog 

Förskoledidaktisk forskning om de yngsta barnens (1–2,5år) interaktion, lek, 

kommunikation och samspel, där jag i den här studien endast presenterar ett 

axplock av studier; Engdahl (2011); Eriksson (2020); Hacket och Rautio 

(2019); Løkken (2000ab, 2009); Rossholt (2009, 2012, 2017); Wassrin 

(2016); Westberg Bernemyr (2015), beskriver kropp, rörelse, ljudande, upp-

repande och imiterande som centrala uttryck. Även denna studie begreppslig-

gör dessa uttryck som de yngsta barnens skapande och görande av dans (där 

imiterande i den här studien beskrivits som upprepande av andra kroppars po-

sitioner och rörelser). En didaktisk konsekvens av detta resultat är att för att 

som pedagog i förskolan kunna dela, utforska och experimentera kring något 

i dansen tillsammans med barnen, måste den vuxne delta och interagera på 

barnens villkor, det vill säga, kroppsligt, rörelsemässigt, ljudande och uppre-

pande. 
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Under studiens genomförande var betydelsen av att jag var med i experimen-

terandet och själv engagerade mig i dansen med barnen stor. Genom att vara 

med fysiskt som kropp och rörelse fick jag insikt i dansens karaktär och hur 

den kändes i det specifika rummet och med den specifika barngruppens krop-

par och rörelser. Jag upplevde var det ”brände till” och vad som kanske skulle 

kunna läggas till. Detta kan vara en viktig insikt även för pedagogen i försko-

lan. Likt Sansom (2009) och Stinson (2002) beskriver visar även denna studie 

att det kan vara viktigt att pedagogen inte är allt för dominerande i sitt ledande, 

utan till en början iakttar och känner in barnens dansande och det kollektiva 

begär som verkar driva experimenterandet. Denna lyssnande och inkännande 

pedagogroll beskriver även Olsson (2009/2014, 2013) och Olsson et al. (2016) 

som givande i experimenterande med barn i läs- och skriftspråkslärande i för-

skolan och som jag skrivit i tidigare stycke, ser jag mitt dansande och inkän-

nande/med-kännande i dansen som en form av lyssnande till det blivande som 

just då var under konstruktion.  

 

Studiens resultat talar därmed för något som skulle kunna kallas för en med-

dansande och medexperimenterande pedagog. Som genom att nära och upp-

märksamt följa, och koppla in sin kropp och rörelser i, barnens rörelser och 

lekar och på så sätt tillsammans med barnen hitta specifika sätt för gruppen att 

driva och utveckla dansen. I den här studien blev det olika former av upprep-

ningar och att följa efter eller imitera andra kroppars rörelser och former som 

fungerade som experimenterande metod, i andra barngrupper och rum kan 

andra metoder fungera bättre. Här behöver den meddansande pedagogen ge 

tid, visa uppmärksamhet och intresse för barnens olika sätt att skapa och un-

dersöka genom att själv delta och upprepa barnens göranden, även om dansen 

inte ser ut så som vi är vana att se dans och även i de rörelser eller göranden 

som först kan upplevas röriga, ofokuserade eller ovidkommande.  

 

Att delta i den dans som producerades med en undersökande inställning och 

följa barnens rörelser i dansen utan att försöka styra skeendet gjorde att jag 

började ifrågasätta mina egna idéer och värderingar om hur dans och kropp 

kan göras och se ut och vad jag som meddansare bör rikta in mig på i dans 

med barnen. För en meddansande pedagog i förskolan kan experimenterandet 

med och i barnens rörelser ge perspektiv på hur vi vanligtvis tänker att en 

kropp och en rörelse ska se ut och fungera, vilket kan utmanas ytterligare av 

filosofiska resonemang och begrepp.  

 

En experimenterande danspraktik lik den som beskrivs i detta arbete, skulle 

med detta kunna ha potential att förändra pedagogers förståelse för barns rö-

relser och kroppar, men även sina egna rörelser och kroppar och med det för-

ändra och utveckla danspraktiken. Detta formar dans i förskolan till en platt-

form att undersöka, experimentera och transformera görandet av och tänkan-

det om dans, kropp och rörelse i förskolan.  Ett experimenterande i dans skulle 
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då kunna grunda för en undersökande hållning till kropp och dans, där peda-

goger tillsammans med barnen utforskar kroppens möjligheter, hur den kan 

kännas, reagera, förändras, forma sig och röra sig ihop med olika materiella 

element, krafter och rörelser i miljön. Dans skulle då kunna erbjuda en praktik 

där nya/andra förståelser av kroppslighet och rörelse kan bli möjliga att ut-

forska.   

Relationer till barndanspedagogik och danskonst 

För att förstå det gruppen experimenterar med för tillfället och kunna koppla 

det till olika delar inom dansen, är kunskaper inom danspedagogik och barn-

dans viktiga. Det kan även vara till hjälp att ha kunskaper inom danskonstens 

utveckling och den samtida dansens uttryck och sökanden för att hitta paral-

leller och områden att utforska tillsammans med barnen. I studien fungerade 

mina kunskaper inom danspedagogik och danskonst som en referens till äm-

nesområdet och jag kunde genom detta göra aktiva val i olika riktningar i dan-

sen. Den här studien pekar därmed på och styrker likt tidigare studier och 

danspedagogisk litteratur (Anttila, 2007; Digerfeldt, 1990; Pramling Samu-

lesson et al., 2008, 2009; Sansom, 2009; Stinson, 1988, 2002), att pedagogens 

ämneskunskap; förskoledidaktisk, danspedagogisk och danskonstnärlig är 

viktig för praktikens och dansens möjlighet att uppstå/produceras. Som tillägg 

till tidigare forskning och litteratur betonar denna studie särskilt betydelsen av 

pedagogens kunskap i och förmåga att relatera den dans som produceras till 

teman och skeenden inom danskonsten, vilket inte är lika tydligt i tidigare 

texter.  

Ett experimenterande i ovisshet och okontroll 

Studien visar hur en dansprocess med de yngsta barnen kan vara oviss, artiku-

leras åt olika håll och svår att förutse. Den kan innehålla snabba växlingar 

mellan stämningar och engagemang från barnen och ett dansande som kanske 

skulle kunna kallas okontrollsdans. Uttryck som dessa kan vara svåra att ac-

ceptera som pedagog och då kan det vara lätt att ifrågasätta sin egen kapacitet 

att leda gruppen eller presentera ett intressant och nivåanpassat innehåll. Med 

kunskaper om hur praktiken fungerar relationellt, hur ickemänskliga kroppar 

och krafter, kollektiva begär och känslorus inverkar i hur danspraktiken tar sig 

uttryck kan en insikt skapas om, en acceptans av och kanske ett intresse för, 

att pedagogens eller barnens viljor och prestationer inte är de enda som styr 

processen. Ett didaktiskt grepp att pröva som pedagog, inspirerat från denna 

studie, kan vara att istället för att försöka styra och kontrollera variation, stäm-

ning, spretighet och energi i de yngsta barnens dansuttryck, tillåta och följa, 

utnyttja och arbeta med dessa uttryck tillsammans med barnen och undersöka 

vad det kan ge. 

 

En experimenterande danspraktik kan erbjuda undersökande och utforskande 

av det ovissa och okontrollerbara i rörelsen, kroppen och omgivningen. Att 

lägga rörelsen på gränsen mellan balans och obalans, att pusha och expandera 
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sin kroppsliga kapacitet, att förlora sig i dansen, rörelsen och musiken. Jag 

tänker att detta kan vara ett bra komplement till många andra praktiker i för-

skolan som handlar om att utveckla och träna logiskt reflekterande, kontroll 

över situationer, den egna kroppen och agerandet. Dansen kan då bli en plats 

där barn (och pedagoger) inte behöver tänka på att kontrollera sin kropp, 

sträva mot att behärska den och styra den enligt normer, utan får tid och ut-

rymme att engagera sig i att hitta nya rörelser och kroppar bortom normer och 

det förväntade. Dans med förskolans yngsta barn kan då bli en praktik där barn 

och pedagoger tillsammans undersöker kroppens möjligheter och begräns-

ningar och kanske överskrider dess gränser och experimenterar med vilka re-

lationer kroppen skapar med andra kroppar och element i omgivningen. En 

danspraktik som erbjuder möjlighet att undersöka det okontrollerbara som 

kroppen, omgivningen och livet innebär. Kanske bli vän med det och förstå 

något mer om det. Det kan inte bara ge en större acceptans för den egna krop-

pen och det vi inte fullt kan behärska, utan också större förståelse för andras 

kroppar och det vi inte fullt förstår.  

3. Sammanfattning av studiens huvudresultat och vidare 

forskning  

I detta avslutande avsnitt kommer jag att inleda med att i kortformat samman-

fatta studiens huvudresultat, för att sedan i mer narrativ form beskriva det som 

sammanfattats i enklare punktform. Avsnittet avslutas med att diskutera några 

förslag till hur denna studie kan leda vidare till vidare forskning. 

Studiens resultat i sammanfattande kortformat 

De danspraktiker som görs möjliga och kommer till uttryck i den experimen-

terande dansen med de yngsta barnen i förskolan i deras möten med forskaren 

och några immanensfilosofiska begrepp och praktiska ställningstaganden, i 

enlighet med studiens syfte och första forskningsfråga, kan sammanfattas på 

följande sätt; 

 

• Danspraktiken innehåller stor variation och snabba växlingar mellan 

uttryck i och mellan olika danshändelser, som exempelvis: olikhet i 

känsloyttringar, uppsluppenhet, lugn, energi, fokus, intensitet, rörel-

ser, antal dansare och musikval. De danshändelser som produceras är 

också olika långa i tid. 

• Upprepningar i dansen fungerar ur flera aspekter som de yngsta bar-

nens experimenterande metod. 

• Att vara dansare i en grupp med 1–2,5 åringar i förskolans miljö in-

nebär ett stort mått av ovisshet och okontroll till kropp, rörelse, käns-

lor, möten och upplevelser. 
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• Ickemänskliga element som exempelvis golv, musik, ljud, olika före-

mål, interiör, krafter och begär har stor inverkan och en ren konstitutiv 

del i hur danspraktiken artikuleras och i vilka kroppar och rörelser 

som dansarna har möjlighet att anta och i vilka upplevelser och ut-

tryck som har möjlighet att produceras. 

• Möten i dans med mänskliga såväl som ickemänskliga kroppar kan 

bli så känslomässiga och bindande att de är svåra att avbryta eller 

värja sig från och som kan lämna dansaren helt utpumpad efteråt.  

• När forskaren använder sin kropp och sitt dansande, sin kunskap om 

danspedagogik och dans som konstform, i dans med de yngsta barnen 

i förskolan, produceras dansande som undersökande och kunskapsge-

nererande metod. 

• Betydelsen av att som forskare använda sin kropp, sitt dansutövande 

och att aktivt delta i danspraktiken är stor. Med detta skapas unik för-

ståelse för det studerade genom det kroppsligt-estetiskt-didaktiska sätt 

att undersöka och generera kunskap på. Genom detta kan andra upp-

levelser av det studerade hamna i förgrunden och andra aspekter blir 

synliga. 

• Genom att ta immanensfilosofiska begrepp i bruk blir ett omgörande, 

omtänkande, omformulerande av dans, kropp och rörelse möjligt. 

• Ett immanensfilosofiskt sätt att förstå kroppen på i relation till de 

yngsta barnens dansande i förskolan, öppnar för en bred, komplex och 

aktiv bild av kroppen som kan öka respekten för barns dans, kroppar 

och rörelser.  
 

Som en konsekvens av det experimenterande arbetet där immanensfiloso-

fiska begrepp varit viktiga har följande nya begrepp för danspraktiker med 

förskolans yngre barn konstruerats: 

 

• Danshändelse 

• Mer-än-mänskliga danspraktiker 

• Utspridd danspraktik (det vill säga där flera separata danshändelser 

förstås som delar i en pågående praktik)  

• Meddansande pedagog 

• Okontrollsdans 

 

Med utgångspunkt tagen från de resultat som redovisats ovan kan följande 

konsekvenser identifieras som didaktiskt kan förändra och utveckla förskolans 

arbete med danspraktiker tillsammans med de allra yngsta barnen. 

 

• En danspraktik som utgår ifrån och tar hänsyn till de yngsta barnens 

sätt att röra sig, undersöka, leka och experimentera i dans. 

• En öppen och flexibel praktik och ett öppet och flexibelt rum där 

olika uttryck av danshändelser kan produceras under långa stunder 
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flera dagar i veckan. Ibland tillsammans eller parallellt med andra 

aktiviteter. 

• En danspraktik och analys av och tänkande om danspraktiken, som 

utgår ifrån och tar hänsyn till ickemänskliga element som medprodu-

center i barns (och pedagogers) dansande och kroppar. 

• En meddansande och medexperimenterande pedagog som deltar och 

undersöker i dansen genom barnens villkor för rörelse och hittar 

grupp- och kontextspecifika metoder för dansen tillsammans med bar-

nen. 

• En pedagog med kunskaper om och praktik med relationer till barn-

danspedagogik och danskonst. 

• Ett accepterande och bejakande av det okontrollerbara och ovissa som 

den experimenterande dansprocessen och den dansande kroppen in-

nebär och kräver. 

Ett sammanfattande narrativ av studiens huvudresultat 

Det finns en enorm kraft i dans, kropp och rörelse. Som ett undersökande och 

skapande av världen och oss själva. Som ett kritiskt granskande och föränd-

rande av normer och strukturer. Som ett sätt att uppleva, förstå och bli till 

genom. Som uttrycksform, som lärande och kunskapsskapande. Som tillflykt 

och som njutning. Med den lilla och undanskymda plats dansen hittills har 

haft i förskolan (och det västerländska samhället) finns stora möjligheter för 

utveckling och tillämpning, vi vet ännu väldigt lite om vad dansen kan göra. 

Jag föreslår att vi i förskolan påminner oss om att danskonsten också tillhör 

barnen och att förskolan har ett ansvar att möjliggöra för barnen att skapa re-

lationer till danskonsten, för att själva kunna utveckla konstformen vidare.  

 

Den här studien har tagit idéer och inspiration i den danspedagogiska kritik 

riktad mot danspedagogik som ofta är dominerad av pedagogen och lämnar 

barnens perspektiv utanför (Anttila, 2007; Lindqvist, 2001; Sansom, 2009; 

Stinson, 1988, 1998, 2002). I studien prövade jag därför att ge barnen mer 

utrymme för att tillsammans med dem hitta andra metoder. Den experimente-

rande danspraktiken som producerades och studiens resultat är därför specifikt 

formade av och för de 1–2,5åriga barnen i studien och mig, en dansälskande 

forskare och förskollärare. Men också studiens etiska ställningstaganden, av-

delningen och rummet vi vistades i, tingen och materialen som våra kroppar 

mötte där och musiken vi lyssnade på som skapat kopplingar till dans- och 

förskoledidaktik och danskonst.  

 

Genom organisationen inför och genomförandet av mitt och barnens dansade 

och därtill en analys som visar på ickemänsklig inverkan i danspraktiken, kan 

dock en bild av en maktlös och oviktig forskare och/eller att barn och forskare 

deltar i praktiken på lika villkor, produceras. Så är det naturligtvis inte. Som 
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forskare är det just jag som riggat för genomförandets ramar och genom min 

position som vuxen och utbildad förskollärare och forskare har jag i de allra 

flesta stunder större makt än barnen. En djupare maktanalys över hur detta 

fungerar inom dessa ”alternativa” ramar för danspraktik och i synnerhet i re-

lation till pedagogens roll, har dock inte fått plats i denna studie.   

 

Det immanensfilosofiska perspektivet bidrar med att ihop med studiens 

material producera förståelse för vikten av att bejaka de yngsta barnens dans-

processers olika dynamiker. Perspektivet sätter fokus på variation, skiftningar 

i intensitet, starka gruppdrivna känsloyttringar och en osäkerhet kring hur pro-

cessen kan utvecklas. Där experimenterande, estetiskt/konstnärligt utövande 

och upplevande är viktiga komponenter och där även de oklara, ostrukturerade 

och röriga stunderna behöver få finnas, just för att det är delar av den skapande 

undersökande processen.  

 

Studien producerar även genom immanensfilosofin en insikt i, och förståelse 

för, hur det inte enbart är människor som skapar, kontrollerar och upprätthåller 

en danspraktik och att barns eller pedagogers prestationer därför inte enskilt 

kan ligga som bedömningsgrund för hur danspraktiken artikuleras. Hur prak-

tiken formas måste snarare ses som en effekt av möten mellan mänskliga och 

ickemänskliga kroppar, kollektiva begär, rum, krafter, tankar, känslor, ljud, 

ljus, musik, golv, väggar och allt annat som kan tänkas närvara i ett experi-

menterande i dans på en förskola. Ickemänskliga element blir i dansen mer än 

komplement till dansen, mer än redskap som kan användas och bemästras av 

barnen och behöver förstås och behandlas för den aktiva inverkan de har som 

”medproducenter” av dansande, koreografi, rörelser och kroppar.   

 

Immanensfilosofin erbjuder en tydlig skillnad i förståelse för kroppen vilket 

sätter vårt vardagliga sätt att tänka om den dansande kroppen i perspektiv. 

Kanske kan ett immanensfilosofiskt perspektiv vara särskilt fruktbart att ta i 

bruk i relation till dans och förskolans yngsta barn där fokus ofta ligger på 

enskilda individers kroppsliga, tekniska och uttrycksmässiga förmåga och där 

kroppar och rörelser lätt hamnar under ett utvecklings- och framåtsyftande ok 

(Larsson, 2012).  

 

Det har för mig under studiens teoretiska och praktiska omtänkande-omgö-

rande blivit mer och mer tydligt hur viktigt det är att utmana och förändra den 

dominerande förståelsen av barns kroppar och rörelser. Kontrasten som upp-

stod i mötet med immanensfilosofiska resonemang och mitt invanda sätt att 

tänka om och göra kropp och rörelse fick mig att inse hur snäv och begrän-

sande den synen kan vara när det kommer till hur jag tänker om vad som kan 

bli möjligt att göra och vad jag bör fokusera på i dans med förskolans yngsta 

barn.  
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Vidare forskning 

För att kunna genomföra denna studie har en rad nödvändiga gränsdragningar 

behövt göras. Ett par av dessa gränsdragningar öppnar dock för nya vidgade 

studier av det material som jag har producerat tillsammans med barnen, de 

immanensfilosofiska begreppen och utifrån tidigare forskning och danspeda-

gogisk erfarenhet. Den första gränsdragningen har gjorts mot den centrala 

aspekt i förskolans arbete som refererats till i termer av delaktighet, och som 

jag i detta arbete hittills endast behandlat och förstått i termer av deltagande. 

Delaktighetsbegreppet kan dock förstås på ett betydligt vidare sätt än som ett 

aktivt deltagande. Delaktighet kan teoretiskt och didaktiskt behandlas i prak-

tiker för lärande – undervisning – men också lek, såväl barninitierad lek som 

pedagoginitierad lek, och med syftet att genomföra lek för lekens egen skull, 

men även lek för lärande som en del i förskolans undervisning (jfr. Engdahl, 

2011; Sheridan & Williams, 2018). I relation till det starka begreppet delak-

tighet och den relativt omfattande forskning som gäller delaktighetsbegreppet 

i förskolan, också med avseende på demokrati, jämlikhet och jämställdhet 

samt etik, skulle det vara möjligt att fråga sig hur det arbete som genomförts 

för denna studie kan analyseras i relation till tidigare forskning kring delak-

tighet och på vilket sätt deltagandet – såväl från barnens som från forskarens 

sida – även kan förstås i termer av olika definitioner av delaktighet.  

 

En andra begränsning som gjorts för det här arbetet avser den aspekt av det 

lilla barnets utveckling som handlar om dels grovmotorisk utveckling av bar-

nets kropp, men även utvecklingen av olika perceptionsförmågor och sinnen, 

såsom hörsel, syn, taktil beröring, samt utvecklingen av barnens spatiala upp-

fattning, den kroppsliga kontrollen, samspelet med de andra barnen socialt och 

interaktivt samt språkutvecklingen som en del av de många kognitiva för-

mågor som troligen utvecklas också inom ramen för den här typen av uppre-

pade aktiviteter. På vilket sätt är det möjligt att koppla samman och läsa forsk-

ning från utvecklingsvetenskapliga studier tillsammans med de danshändelser 

som jag genomfört för denna studie? Vad mer kan vi lära oss om danspraktiker 

med förskolans yngsta barn när materialet till denna studie läses samman med 

utvecklingsvetenskapliga forskningsresultat?  
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Hej föräldrar till barn på XXX förskola 
 

Jag heter Lovisa Gustafsson och studerar vid Stockholms universitets forskar-

skola för förskollärare. Forskarskolans tema är Utforskande lärprocesser och 

literacy och syftet är att undersöka barns lärande i en globaliserad värld. Ut-

bildningen är under 2,5 år, 80% heltidsstudier och 20% förlagd i förskolans 

verksamhet. Mitt forskningsintresse för min kommande licentiatavhandling 

ligger i barns utforskande av dans, musik, rum och matematik. 

 

Jag skriver till er för att fråga om tillåtelse att använda dokumentation (så som 

foto, film, ljudupptagning, teckningar, målningar etc) från förskolans verk-

samhet. Samt tillåtelse att själv fota och filma aktuell pedagogisk verksamhet 

inne och ute. Materialet kommer att användas i min licentiatavhandling, i ut-

bildningssyfte och i forsningsseminarier. Innan avhandlingen trycks och innan 

materialet eventuellt visas vid föreläsningar kommer jag att kontakta er vars 

barns syns på foton och filmer för ett speciellt medgivande. Jag följer Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer. På nästa blad kryssar ni för och under-

tecknar om ni ger ert medgivande eller inte till ovan beskrivet syfte.  

 
Om ni har några frågor, kontakta mig gärna på mail: lovisa.gustafs-

son@buv.su.se  

 
Med Vänlig Hälsning Lovisa  
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Härmed ger jag mitt medgivande till att dokumentation av mitt barn, (så som 

foto, film, ljudupptagning, teckningar etc) som samlas in Aug 2012 – Aug 

2014 på XXXX XXXX, får användas till forskning vid Stockholms universi-
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mentationen. 

 

 

_____ Ja, jag accepterar att dokumentation av mitt barn som samlas in kan 

användas till forskning vid Stockholms universitet. 

 

 

_____ Nej, jag accepterar inte att dokumentation av mitt barn som samlas in 

kan användas till forskning vid Stockholms universitet. 

 

Jag kan när som helst från och med nu och inom ett år skriftligen begära att 

dokumentationen tas bort ur forskningsmaterialet samt från undervisnings-/fö-

reläsningsmaterialet. Jag kan när som helst begära att få se det insamlade 

materialet. 

 

Medgivande/namnteckning:_____________________________________ 

 

Datum:______________________ 

 

 

Namnförtydligande:______________________________ 
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E-mail adress:___________________________________ 

tel:___________________________________________
tel:___________________________________________


  150 

Bilaga 2 

Samtycke till att foto på mitt barn publiceras i licentiatuppsats vid 

Stockholms universitet 
 

Härmed samtycker jag/vi till att foto på mitt/vårt barn publiceras digitalt och 

i tryck i Lovisa Gustafssons licentiatuppsats vid Stockholms Universitet. Bil-

derna är del i det datamaterial som samlades in Januari 2013 – Maj 2013 på 

XXXX XXXX Förskola, avdelning XXX för Lovisas studie inom Forskarsko-

lan för förskollärare, Stockholms Universitet; Utforskande lärprocesser och 

literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik.  

Licentiatuppsatsen kommer att publiceras som elektronisk resurs och tryckt 
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knyta till mitt/vårt barn kommer att finnas med i dokumentationen. Aktuella 
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_____ Ja, jag/vi samtycker till att foton på mitt/vårt barn publiceras i ovan 

nämnda licentiatuppsats.  

 

 

_____ Nej, jag/vi samtycker inte till att foton på mitt/vårt barn publiceras i 

ovan nämnda licentiatuppsats. 

 

 

 

Barnets namn:__________________________________________________ 

 

________________________  _________________________ 

Underskrift Vårdnadshavare 1   Underskrift Vårdnadshavare 2 
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Namnförtydligande Vårdnadshavare 1Namnförtydligande Vårdnadshavare 2 
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Hej pedagog på XXX förskola 
 

Jag heter Lovisa Gustafsson och studerar vid Stockholms universitets forskar-

skola för förskollärare. Forskarskolans tema är Utforskande lärprocesser och 

literacy och syftet är att undersöka barns lärande i en globaliserad värld. Ut-

bildningen är under 2,5 år, 80% heltidsstudier och 20% förlagd i förskolans 

verksamhet. Mitt forskningsintresse för min kommande licentiatavhandling 
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samhet. Samt tillåtelse att själv fota och filma aktuell pedagogisk verksamhet 

inne och ute. Det är mycket troligt att du som pedagog kan komma att vara 

med på dessa filmer och foton. Materialet kommer att användas i min licenti-

atavhandling, i utbildningssyfte och i forsningsseminarier. Innan avhand-

lingen trycks och innan materialet eventuellt visas vid föreläsningar kommer 

jag att kontakta dig om du syns på foton och filmer för ett speciellt medgi-

vande. Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. På nästa blad 

kryssar du för och undertecknar om du ger ditt medgivande eller inte till ovan 

beskrivet syfte.  

 

Om ni har några frågor, kontakta mig gärna på mail: lovisa.gustafs-
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Medgivande till jag som pedagog deltar i dokumentation 

vid Stockholms universitet 
 

Härmed ger jag mitt medgivande till att dokumentation av mig, (så som foto, 

film, ljudupptagning, teckningar etc) som samlas in Aug 2012 – Aug 2014 på 

XXX förskola, får användas till forskning vid Stockholms universitet. Innan 

eventuella foton av mig trycks i kommande avhandling och innan materialet 

eventuellt visas vid föreläsningar kommer jag att bli kontaktad för ett speciellt 

medgivande. Inga personuppgifter eller uppgifter om förskolan etc. som går 

att knyta till mitt barn kommer att finnas med i dokumentationen. 

 

_____ Ja, jag accepterar att dokumentation av mig som samlas in kan använ-

das till forskning vid Stockholms universitet. 

 

 

_____ Nej, jag accepterar inte att dokumentation av mig som samlas in kan 

användas till forskning vid Stockholms universitet. 

 

Jag kan när som helst från och med nu och inom ett år skriftligen begära att 

dokumentationen tas bort ur forskningsmaterialet samt från undervisnings-/fö-

reläsningsmaterialet. Jag kan när som helst begära att få se det insamlade 

materialet. 

 
 

Medgivande/namnteckning:____________________________________ 

 

Datum:______________________ 

 

 

Namnförtydligande:______________________________ 
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Tel:___________________________________________ 

 

 

E-mail adress:___________________________________ 

 

tel:___________________________________________
tel:___________________________________________

