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Abstract 

 

Dance in preschool – a qualitative study of educators opinions and experiences of dance 

in preschool  

 

The aim of this study is to look into educators’ view on dance in preschools based on their 

interpretations of the curriculum for the preschool and their experiences of the field. The 

questions asked in this study were how does the educators interpret a specific goal of ambition 

in the curriculum for the preschool where dance is mentioned as one of many forms of 

expressions, how does the educators work with dance in the preschools and which are the 

educators opinions about dance in relation to learning and development. To collect material 

for this study qualitative interviews were performed with educators who work with dance in 

the preschool. The results were analysed with a socio-cultural perspective on learning and the 

theory of multiple intelligences. 

 

The results showed that the educators mean that dance is very useful in the preschool. Dance 

stimulate children’s need of movement and the joy of movement, but it’s also a way of 

expressing thoughts, feelings and experiences. According to the educators the focus in their 

work with dance in preschools is to use the body for exploration, create their own way of 

dancing and develop the sensation and perception of the movement rather than how it looks. 

 

The specific goal of ambition in the curriculum for the preschool where dance is being 

mentioned as one of many forms of expressions the educators interpret as that the preschool 

should give opportunities for children to explore many ways of expressions, where dance can 

be one of them. In the preschools dance occur as dance lessons as well as a part of gatherings 

or just spontaneously, indoors and outdoors. 

 

The educators declare that dance supports development in many ways. It can help in 

strengthening ones self-confidence and trust in ones abilities but also help the development in 

for example mathematics, language and natural science. The educators accents that dance also 

has an intrinsic value, that it generates joy and is an additional way of social interaction.  

 

Keywords: dance, preschool, learning, creative, exploration 
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1 Inledning 

 
Att dansa är som att tänka med kroppen – hela kroppen. Gränserna mellan det yttre och det inre 

suddas ut och det ena blir det andras förutsättning. Dans är kroppar i rörelse i tid och rum, där 

möten är centralt, möten med oss själva och andra. Genom dansen ges en möjlighet att vara 

närvarande här och nu i sin egen kropp. I en tid där föränderlighet och flexibilitet betonas är just 

närvaron i oss själva vår viktigaste utgångspunkt (Bjertoft 2004, s.6). 

 

I ovanstående citat ger danspedagogen Cecilia Bjertoft en definition på vad dans är och 

innebär. Hon beskriver dans som ett sätt att använda sig av hela sin kropp i sitt tänkande. Hon 

lyfter fram att möten med andra och oss själva är något centralt och att det handlar om att vara 

närvarande i nuet. Slutligen poängterar hon vikten av att vara närvarande i sig själv, att det är 

en förutsättning för den tid vi lever i, då förmågan att vara flexibel och att kunna förändras 

värdesätts. För att kunna vara närvarande i sig själv, i nuet, krävs en trygghet i sig själv och 

sin identitet. I förskolans läroplan står det att verksamheten ska stödja barnen i deras 

utveckling gällande tillit till sin egen förmåga och till självförtroende. Det står även att 

grunden för det livslånga lärandet ska läggas i förskolan. Att barn ska få möjlighet att tillägna 

sig de kunskaper som behövs för att fungera i samhället, och det framhävs att vi lever i en 

föränderlig tid med stort informationsflöde. Det lyfts fram att kunskap kan komma till uttryck 

i många olika former och att verksamheten ska utformas efter barns intressen och 

erfarenheter. Läroplanen nämner även att barn tar till sig kunskap på olika sätt. ”Barn söker 

och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket 2010, s.6-7). 

 

I förskolans läroplan framgår tydligt att verksamheten ska erbjuda barn möjlighet att 

utvecklas i många olika uttrycksformer. De ska finnas med som möjlighet för skapande och 

kommunikation och användas både som innehåll och metod i verksamhetens ambition att 

hjälpa barn i deras utveckling och lärande. I följande citat från läroplanen görs förtydliganden 

kring hur lärande och utveckling kan gå till och att det sker inom olika områden. 

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan 

ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 

individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig 
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och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska (Skolverket 2010, s.7). 

 

Här lyfts samspel mellan vuxna och barn samt barn sinsemellan som något grundläggande för 

lärande. Barngruppen poängteras som en betydelsefull och inflytelserik del av verksamheten. 

Vidare nämns individen och att den ska ges möjlighet till att utveckla en positiv självbild som 

en skapande och lärande person, samt att detta lärande kan ske på många olika sätt utifrån 

olika aspekter.  

 

Kopplat till skapande och utveckling finns i förskolans läroplan ett strävansmål som lyfter 

fram skapande inom olika uttrycksformer, däribland dans. Där står att läsa följande. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama (Skolverket 2010 s.10).  

 

I detta strävansmål presenteras flera olika uttrycksformer som barn kan möta i förskolans 

verksamhet. De flesta av dem, bild, sång, musik, dans och drama, kan sägas vara konstnärligt 

inriktade. Vid läsningen av ovanstående strävansmål kan man ställa sig några frågor. Hur kan 

man tolka detta strävansmål? Innebär det att alla de uttrycksformer som räknas upp ska 

erbjudas, eller står det förskolan att fritt välja mellan dessa? Kan det vara så att förskolor 

arbetar mer eller mindre aktivt med de olika uttrycksformerna? Vad kan det i så fall bero på 

att vissa uttrycksformer får mer plats än andra? Är de uttrycksformer som räknas upp helt 

skilda från varandra, eller kan de gå in i varandra? Till exempel så nämns både dans och 

rörelse. Vad skiljer dem från varandra?  Enligt min erfarenhet av förskolan så arbetar 

förskolor mer eller mindre aktivt och medvetet med dessa uttrycksformer. Anledningarna till 

varför vissa uttrycksformer får mer utrymme än andra har säkert flera orsaker. För att 

avgränsa denna studie har jag valt att lägga fokus på en av uttrycksformerna, som kan sägas 

vara konstnärligt inriktad, nämligen dans. I dagsläget finns inte mycket skrivet inom området 

dans i förskolan. Med denna studie hoppas jag kunna bidra med kunskap inom området. Mitt 

syfte med detta arbete är att undersöka pedagogers uppfattningar om dans i förskolan utifrån 

deras tolkningar av styrdokument och erfarenheter av kunskapsområdet. Studien är avgränsad 

till pedagoger som arbetar med dans i förskolan.  
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I detta arbete utgår jag från mina egna tidigare kunskaper och erfarenheter av dans i förskolan. 

Tidigare har jag studerat danspedagogik som främst varit riktad mot grundskola, gymnasium, 

och vuxna. När jag sedan började arbeta i förskola och där undervisa i dans upplevde jag det 

svårt att veta hur jag skulle göra när det gällde så pass små barn. Min upplevelse var att jag 

inte riktigt fick till det. Jag visste inte hur jag skulle nå fram till barnen med dansen och jag 

ifrågasatte om det var dans vi höll på med. Genom åren har jag funderat kring vad dans är, 

och vad som gör dans till dans och kommit fram till att det inte är helt lätt att besvara dessa 

frågor. Jag hoppas dock genom detta arbete finna större klarhet i vad dans i förskola kan 

innebära. 

2 Bakgrund 

Denna del börjar med ett resonemang om hur man kan tolka strävansmål i förskolans läroplan. 

Därefter presenteras olika syn på utveckling och lärande, samt en redogörelse för dans för 

barn i förskoleåldern. Avslutningsvis ställs frågan vad är dans? 

 

2.1  Strävansmål 

I förskolans läroplan presenteras ett antal strävansmål som pedagogerna och verksamheten har 

att förhålla sig till och som ska ligga till grund för arbetet i förskolan (Skolverket 2010). Det 

framgår dock inte hur strävansmålen ska tolkas. 2004 utgav Skolverket boken ”Förskola i 

brytningstid – en nationell utvärdering av förskolan” som presenterar en utvärdering av 

förskolan och dess verksamhet efter att förskolan fått en läroplan 1998. Där presenteras 

strävansmål som något som beskriver de arbetsprocesser som verksamheten i förskolan 

använder sig av för att hjälpa barn att utveckla sina kunskaper, snarare än något slags 

uppnåendemål som går ut på att kunskaperna ska mätas (Skolverket 2004, s.11-12). Även i 

Skolverkets skrift Kvalitet i förskolan - Allmänna råd och kommentarer ges förtydliganden 

kring vad som menas med strävansmål, eller hur man ska arbeta efter dem. Strävansmålen 

presenterar ”vad den pedagogiska verksamheten ska inriktas mot för att barn ska ges 

möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar” (Skolverket 2005, s.41).  

 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) menar att strävansmålen som finns i 

förskolans läroplan talar om vad barn förväntas utveckla kunnande om, men det framgår inte 

på vilket sätt eller hur verksamheten ska utformas för att nå dessa mål. Metoderna för hur man 

arbetar med strävansmål i förskolan är beroende av lärarna och hur de tolkar och förstår deras 
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uppdrag. Även lärarnas kunskapssyn och syn på innebörden av utveckling och lärande 

påverkar således arbetssätt och metoder i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009, s.21). 

 

2.2 Utveckling och lärande 

Inom förskolans utveckling har Friedrich Fröbel (1782-1852) haft en stor inverkan gällande 

bland annat barnsyn och fostran av barn. Han lyfte fram att man lär med alla sina sinnen, 

hörsel, känsel, lukt, smak, syn och att det ska tillvaratas i arbetet med barnen. Att man utifrån 

ett visst tema eller innehåll skaffar sig kunskap genom att uppleva ett ämnesområde med flera 

sinnen. Fröbel menade att ”logiken, etiken och estetiken är grunden för människans 

kunskapsutveckling och lärande” (Pramling Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling, 

Wallerstedt 2008, s.13-14). 

 

Det fundamentala i viljan att lära sig något är nyfikenhet, glädje och spontanitet, vilket kan 

frammanas med känslan av att vara i kontakt med hela sin kropp. Konstnärliga och estetiska 

aktiviteter har en förmåga att engagera hela människan med alla dess delar, kroppen, känslan, 

sinnena och det kognitiva (Digerfeldt 1990, s.39). Reggio Emilia-pedagogiken är en 

pedagogik som arbetar för att barnens alla sinnen ska stimuleras. Man talar om att barn har 

hundra språk, och att de bör ges möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt, inte bara 

verbalt. Kreativitet, kritiskt tänkande, processen och det föränderliga är något av det som 

framhålls som typiskt för Reggio Emilia-pedagogiken (Bendroth Karlsson 1998, s.28). I 

följande citat beskrivs Bendroth Karlssons tankar om föränderlighet: 

 

Barnet ska få lära sig att se inte bara det som är utan det som skulle kunna vara. Det finns ingen 

motsättning mellan förnuft och fantasi eller intellekt och känsla, de är varandras förutsättningar. 

Fantasin är en fortsättning på verkligheten. Det finns inte en verklighet och verkligheten är 

föränderlig (Bendroth Karlsson 1998, s.28).    

 

I detta utforskande av verkligheten så har pedagogen en viktig roll. Hen ska finnas där som en 

medforskare och guida barnen, ställa frågor och presentera olika redskap för att de ska komma 

vidare i problemlösningen. Som nämnts tidigare är det karaktäristiska för Reggio Emilia-

pedagogiken processinriktat arbete, kreativitet och nyskapande (Bendroth Karlsson 1998, 

s.28-29). Kupferberg (2009) menar att konsten har de bästa villkoren för nyskapande i och 

med att fritt skapande är centralt inom konsten (Kupferberg 2009, s.108). Konst är dock, 
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enligt sociologen Pierre Bourdieu, inget man per automatik förstår, det är snarare något som 

vi måste lära oss. Bourdieu menar att vi måste skaffa oss kunskap om vad som är 

karaktäristiskt för olika konstformer för att känslomässigt kunna uppleva konsten (Digerfeldt 

1990, s.24). Med andra ord kan det sägas vara viktigt för människor att det ges tillfällen att 

möta konsten i dess olika former. I och med att en stor del av alla barn går i förskola så kan 

det vara en betydelsefull arena där det ges möjlighet att erbjuda barn möten med dans, bild, 

musik, sång, drama och andra former av skapande.  

 

2.3 Dans för barn i förskoleåldern 

På 1980-talet fanns det i samhället ett ökat intresse för dans och rörelse, och inom 

utvecklingspsykologin betonades det hur viktigt det är att barn får rörelseundervisning. 

Danspedagogen Anne Wigert, som var verksam även inom förskolan, skrev boken Danslek på 

dagis som innehåller tips på konkreta dansövningar som riktade sig bland annat till 

förskollärare för att finnas som ett stöd för dem i deras arbete med att dansa med barnen i 

förskolan. Hon lyfter fram att barn har ett stort rörelsebehov och att denna starka rörelsedrift 

gynnar barns utveckling på många plan, motoriskt, intellektuellt, emotionellt, men även 

socialt. En konsekvens av att inte ha en bra utvecklad motorik kan vara att andra stänger ute 

de barn som till exempel är klumpiga eller inte kan röra sig på samma vis som de övriga 

(Wigert 1982, s.9-14). 

 

Barn i förskoleåldern måste få tillfälle att utveckla sin kroppsmedvetenhet och på så sätt stärka 

jaguppfattningen genom att arbeta med grundläggande rörelser som böja, sträcka, vrida, med 

förflyttningar som krypa, gå, springa, rulla, skutta, galoppera och hoppsa. De bör få träna 

färdigheter som balans, koncentration, koordination och lära känna begrepp som rör rummet, 

tiden och kraften. Vi vuxna måste ge barnen deras rätt till en sund sensomotorisk utveckling och 

vi måste inse vilken tillgång dansen är på detta område (Wigert 1982, s.13).  

 

Så uttrycker sig Wigert angående varför man ska dansa. Hon säger också att dansen i 

förskolan ska vara lekbetonad, lustfylld och ha anknytning till barnens värld. Om vi låter barn 

dansa ges möjlighet för dem att uttrycka sig med sin kropp, de tankar och känslor barnen har 

inom sig kan kommuniceras genom kroppen. Dansen bidrar till att utveckla kroppskännedom, 

kroppsspråk, men även sinnet för ljud och rytm (Wigert 1982, s.11-14).  
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Den största delen av dansverksamhet för barn i förskoleålder under 1990-talet skedde via 

studieförbund och privata dansskolor. Några få kommuner hade undervisning i danslek på 

förskolorna, där Solna var den första kommunen i Sverige som erbjöd danslek i kommunal 

regi. Därefter har det spridit sig med kommunala dansskolor till allt fler kommuner, de har 

dock riktat sig främst till barn i skolålder. Under 90-talet genomfördes diverse tillfälliga 

dansprojekt på en del förskolor i Sverige, detta med bidrag från Kulturrådet, under namnet 

”Kultur i förskolan” (Digerfeldt 1990, s. 45-46). 

 

Den dansundervisning som bedrevs under 1990-talet i landets förskolor leddes av pedagoger 

utan utbildning inom just dans, även om de själva hade intresse för dans. Det gjorde att 

dansundervisningen på många platser kunde bli något ogenomtänkt och ostrukturerad utan 

tydliga mål vad gäller utveckling, konst och estetik. Digerfeldt skriver: 

 

De flesta yrkeskategorier inom rörelsefostran är idag måna om att betona utvecklandet av 

barnets kroppsspråk. Med detta har gränserna mellan dans och andra former av rörelseträning 

blivit otydliga. I skolor och studieförbund har dansen alltmer blivit medel för motion, 

kroppsträning och kommersiella danstrender (Diegerfeldt 1990, s.45).  

 

I ovanstående citat framkommer en otydlighet gällande innebörden av vad dans är i 

jämförelse med andra former av rörelseträning. Det sägs även vara så att dans främst 

associeras med hälsoaspekter och kommersiella danstrender.  

 

1999 var Utbildningsdepartementet och Kulturrådet drivande för att i fyra regioner få in dans i 

lärarutbildningar och högskolor. Några år senare, 2003, startades på Musikhögskolan i Piteå 

landets första danslärarutbildning (Dans i skolan odat.). 2005 skrev Sjöstedt Edelholm & 

Wigert boken Att känna rörelse – en danspedagogisk metod som är anpassad för dans i 

förskola, grundskola och inom fritidsverksamhet. Där presenteras övningar som kan passa för 

dans med barn i åldrarna 4-12 år. Fokus i dansundervisningen i dessa sammanhang är, enligt 

författarna, den kreativa processen och det egna skapandet (Sjöstedt Edelholm & Wigert 

2005, s.7).  

2006 startade Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för 

främjande av god hälsa hos barn och ungdom utvecklingsprogrammet Dans i skolan. 

Programmets mål var ”att främja fysisk aktivitet så att alla elever ska få tillgång till dansen 

som kunskapsområde och att genom dansen främja lärandet” (Dans i skolan odat.). Samma år 
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tog Dans i skolan-programmet och Luleå tekniska universitet med danslärarutbildningen i 

Piteå initiativ till ett nätverk för dans inom lärarutbildningar och högskolor. Danshögskolan 

och Musikhögskolan i Piteå var några av de nio högskolor och universitet som erbjöd dans i 

sina utbildningar. År 2009 invigdes Institutet Dans i skolan vars mål var att alla elever i 

skolan ska få möjlighet att möta och använda sig av dans samt att man genom bland annat 

forskning och arbete med metodutveckling ska stärka verksamheten av dans i skolan. I 

samband med detta nämndes även att förskolan ska omfattas av arbetet med att nå ut med 

dans till barn och unga i alla åldrar. 2011 presenterades examensrätt för en ny kategori av 

lärare, nämligen dansläraren, vilket kan ses som ett stort steg och erkännande för området 

dans och lärande och som lyfter dansen som kunskapsområde både i skolan och den 

akademiska världen (Dans i skolan odat.).  

I en artikel från Lärarnas nyheter från 2012 beskriver Pia Huss om hur förskolor i Skarpnäck, 

(i Stockholm), och Gottsunda, (i Uppsala), arbetar med dans. I Skarpnäck hade pedagogerna 

själva inga egna förkunskaper i dans. Pedagogerna arbetade bland annat med språk där 

kroppsspråket är en del, och de observerade att barnen var som mest närvarande i dansen 

varpå dans blev fokus för pedagogernas fortsatta arbete med språk. Pedagogerna sökte efter 

material och information om barn och rörelse. Det hela utvecklades till ett större dansnätverk 

som inkluderade tolv förskolor som några gånger varje termin träffade en danspedagog för att 

få inspiration och guidning. I Uppsala hade de ett lite annorlunda arbetssätt. De tio förskolor 

som då arbetade med dans fick en gång per vecka besök av en danspedagog som kom och 

dansade med barnen (Huss 2012). Även i Kiruna har det gjorts satsningar på dans i förskolan. 

2014 skrev Kiruna kommun till Statens Kulturråd och Skapande skola och ansökte om medel 

för ett projekt med syfte ”att stärka kulturens roll i Kiruna kommuns skolverksamheter” 

(Andersson 2014, s.1). I den ansökan framkom att Kiruna kommun har satsat på att förskolans 

personal utbildats i dansdidaktik genom en högskolekurs på 7,5 hp, detta för att dans som 

uttrycksform ska bli en naturlig del av förskolans verksamhet (Andersson 2014, s.1-5).  

 

2.4 Vad är dans?  

Om man skulle ställa frågan Vad är dans? till ett antal personer skulle man säkert få flera 

olika beskrivningar och förklaringar på vad som definierar dans. Tittar man i 

Nationalencyklopedin kan man se det beskrivas som ” rörelser till rytm och melodi, rörelser 

som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum” (Nationalencyklopedien 2016). 
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Rörelser verkar således vara det fundamentala i dans, och att de görs till rytm och melodi, 

alltså någon slags musik. Det är dock oklart vilken slags rörelser som avses. Frågan är om det 

handlar om naturliga och vardagliga rörelser eller vissa specifika rörelser, som ska ges en 

speciell form. Slutligen sägs dans handla om rörelser som görs i viss tid och visst rum. Det 

kan tolkas som att rörelserna utförs med viss hastighet och varaktighet samt i olika riktningar 

och varierande grad av nyttjande av rummet och ytan.  

 

Jag väljer dock att i detta arbete utgå från en något mer utförlig beskrivning av vad dans är 

som dansforskaren Sue Stinson presenterar. Hon menar att den estetiska upplevelsen är viktig 

när man frågar sig vad som är dans? Att det finns en sinnlig medvetenhet i rörelserna, hur de 

känns och förmedlas. Att det finns en konstnärlig medvetenhet om form och att ”Det handlar 

om ett inre förhållningssätt till rummet, tiden, tyngdkraften och flytet” (Sjöstedt Edelholm & 

Wigert 2005, s11). Dans handlar med andra ord om att med flera sinnen uppleva och medvetet 

förmedla rörelser. Centralt i dansen är den inre känslan för rörelser och dess påverkan och 

inverkan på rum, tid, kraft och flöde. Till skillnad från Nationalencyklopediens förklaring av 

vad dans är, nämner inte Stinson i sin beskrivning av vad som gör att rörelser blir till dans, 

något om att rörelserna görs till rytm eller melodi. Det skulle kunna tala för att dans inte per 

automatik behöver utföras till musik, även om det är vanligt att dans och musik förekommer 

tillsammans.  

 

3 Tidigare forskning  

Här presenteras tidigare forskning om konst, estetik, dans, pedagogik och lärande. Till att 

börja med diskuteras vad som är meningen med konst, följt av en presentation av estetiska 

lärprocesser. Därefter diskuteras dans som kunskapsområde, estetiska begrepp och två 

avhandlingar presenteras. Slutligen ges en beskrivning av kreativ dans. Tidigare forskning om 

dans i förskolan finns det inte mycket av, därför hoppas jag att denna studie kan bidra med 

kunskap inom fältet. 

 

3.1 Meningen med konst 

Musikpedagogforskaren Varkoy talar om konstens mening i vid bemärkelse, och han menar 

att meningen med konst, är konsten i sig. Även om konst kan tillföra något annat än att den 

gör nytta som den är, så kan den också ge ringar på vattnet. Varkoy håller dock fast vid att det 
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viktiga är att se att konsten som sagt har en mening i sig självt. ”Det är det som känns 

meningsfullt, det som skapar glädje som är nyttan. Det är, så att säga, det inneboende i olika 

estetiska ämnen, som är målet” (Pastorek Gripson 2015, s. 115).  

 

3.2 Estetiska lärprocesser 

På senare år har det inom pedagogiken börjat talas om något som kallas för estetiska 

lärprocesser. I förskolans läroplan står det att barn ska få utvecklas inom flera aspekter, bland 

annat estetiska, där dans kan vara en uttrycksform (Skolverket 2010, s.7-10). Kupferberg 

(2009) menar att estetiska lärprocesser innebär en kombination av pedagogik och konst som 

syftar till att öka kreativitet och nyskapande, vilket är egenskaper som har börjat efterfrågas i 

samhället allt mer. Att arbeta med estetiska lärprocesser handlar om att använda sig av 

liknande tillvägagångssätt och metoder som konstnärer använder sig av. Att växla mellan teori 

och praktik, så att det blir en helhet av konsthistoria, teorier och praktiskt utövande där man 

får fundera över hur val av material och uttryckssätt påverkar själva den kreativa processen. 

Att arbeta med estetiska lärprocesser kräver kompetens inom flera olika konstformer. När 

man arbetar med estetiska lärprocesser strävar man efter att det finns möjlighet att välja 

mellan flera olika uttrycksformer. Man utforskar vilken uttrycksform som ger den mest 

autentiska, äkta, framställningen av den erfarenhet eller känsla man vill ge uttryck för 

(Kupferberg 2009, s.103-120). 

 

3.3 Dans och kunskap 

Som doktorand inom estetiska uttrycksformer och utbildningsvetenskap har Pastorek Gripson 

forskat om danskunskap och hur det kan ta sig uttryck. Hon skriver (2015) om vad det innebär 

att skaffa sig kunnande inom dans och lyfter fram att det handlar om en kombination av flera 

olika delmoment, nämligen att själv få skapa och utföra dans, och att härma och göra som 

någon annan, samt att titta på och analysera dans. Enligt Pastorek Gripson är det en vanlig 

uppfattning att när man talar om ett kunnande inom dans så görs associationer till att det 

främst är fråga om att lära sig en koreografi eller en rörelsesekvens. Det är enligt henne inte 

någon konstig uppfattning i och med att ett grundläggande innehåll i kunnande om och i dans 

innebär ett fysiskt och praktiskt genomförande av danssekvenser. Men det ger en något fattig 

bild av vad danskunnande innebär. Hon uppmärksammar även den tendens som finns till ett 

tänkande om dans som bara ett utförande av stegkombinationer, att man särskiljer kropp från 

intellekt och skiljer teori från praktik. Pastorek Gripson menar att ”I dans förenas kropp och 
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tanke, rentav i ett slags kroppsligt tänkande, och det praktiska och det teoretiska är så nära 

sammanvävda att det inte är rimligt att tala om en åtskillnad” (Pastorek Gripson 2015, s.110).  

 

Att öka sin kunskap inom dans är avhängigt flera aspekter som tillsammans bildar en helhet, 

kunskapen i och om dans. Förutom att själv våga utöva dans, så kan läraren bidra med sin 

kunskap för att hjälpa barn att utvecklas och växa inom dansen. Det kan handla om att få lära 

sig om olika dansstilar och tekniker men även få kunskap och insikt i dansens roll i olika 

sammanhang som till exempel i olika kulturer, epoker, vardag och yrkesliv (Pastorek Gripson 

2015, s.114).    

 

När man talar om lärande inom dans är man beroende av kunskap om olika estetiska begrepp. 

Det kan handla om begrepp som rytm, kontinuitet, repetition, kontrast och dynamik. Dessa 

begrepp kan användas som redskap när man lär sig om dans, vare sig man själv skapar och 

utövar dans eller tittar på och analyserar dans. Med kunskap om begrepp kopplade till dans 

kan man lättare ”se dans som dans snarare än som vilken helst sorts rörelse eller fysisk 

aktivitet” (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Wallerstedt 2008, 

s.52). Genom att sätta ord på och medvetandegöra för barnen om det estetiska så kan man 

hjälpa barnen att utveckla deras kunskap inom området. Där har språket en viktig funktion för 

lärandet (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Wallerstedt 2008, s.53). 

 

Anna Lindqvist, danslärare, för- och grundskollärare och lektor i pedagogik inom estetiska 

ämnen, skrev 2010 avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck med 

övergripande syfte ”att tolka och förstå dans som uttrycksform och fenomen i skolan, vilket 

omfattar dansundervisningen, lärandet i dans och danslärares förhållningssätt, erfarenheter 

och uppfattningar” (Lindqvist 2010, s.13). Vidare var hennes syfte att ”tolka och förstå 

danslärares förhållningssätt till genus, liksom dans som kunskapsområde i skolan utifrån 

danslärares perspektiv” (Lindqvist 2010, s.13). Lindqvist har i avhandlingen använt sig av ett 

fenomenologiskt perspektiv och genusteorier (Lindqvist 2010, s.136). 

 

I Lindqvist resultat framkommer det att enligt danslärarna i studien så handlar dans i skolan 

om att lära känna sin kropp, vara närvarande i sin kropp eller att utforska och skapa med sin 

kropp men även att arbeta med sig själv, sin självkänsla och sitt självförtroende. Det som är 

kärnan i dans i skolan är just kroppen och dess förmåga till uttryck. Men andra aspekter som 

danslärarna lyfter fram är samarbete och gemenskap, trygghet och självkänsla, det lustfyllda 
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och att våga. Danslärarna lyfter både fram dansen på så vis att den har ett egenvärde, men 

även att dansen kan användas ämnesöverskridande och fungera som ett hjälpmedel. Genom 

att arbeta utifrån olika teman ges möjligheter för transcendens, att överskrida gränser, att gå 

från den vardagliga världen till en fantasivärld med möjlighet att skapa något nytt (Lindqvist 

2010, s. 117-121). 

 

Gunvor Digerfeldt har gjort en studie vars syfte var att undersöka vilka utvecklings-

psykologiska och estetiska effekter som danslek kan ha på utvecklingen hos förskolebarn. 

Med danslek menar Digerfeldt ”en undervisning i dans som bygger på leken som kreativ 

aktivitet” (Digerfeldt 1990, s.17). Digerfeldt valde i sin undersökning att dela in dansleken i 

fyra undergrupper i bedömningen av vilka effekter undervisningen gav. Dessa var motorik, 

kroppsmedvetande, rytmmedvetande och kroppslig gestaltningsförmåga. De två första 

kopplades till utvecklingspsykologiska aspekter och de två sista till estetiska aspekter 

(Digerfeldt 1990, s.62). I sin avhandling har Digerfeldt använt sig av moderna estetiska 

teorier om perception och erfarande samt teorier inom utvecklingspsykologin (Digerfeldt 

1990, s.384). 

 

Resultaten visade att när det gällde motorik hade dansleken en klar positiv inverkan på 

barnens aktionssnabbhet, flexibilitet och ledrörlighet och i viss mån kunde man se en positiv 

effekt även gällande barnens styrka, balans och anpassningsmotorik (Digerfeldt 1990, s.134-

138). Även när det gällde kroppsmedvetenhet kunde man se danslekens positiva effekter hos 

barnen och då framförallt gällande barnens ordförråd av kroppsdelar. Att ta emot information 

och utföra uppgifter där namn på kroppsdelar, rörelsesätt och riktningsbegrepp förekom 

påverkades också i viss mån positivt av dansleken (Digerfeldt 1990, s.186-189). Den 

kroppsliga gestaltningsförmågan visade sig också påverkas positivt av danslek. Genom 

dansleken kunde barnen reproducera olika objekt och företeelsers utmärkande drag samt 

använda sig av olika rörelser och kroppsformer i olika kombinationer. I fråga om förmåga att 

visa på estetiska kvaliteter som form, storlek, tid och kraft hade dansleken en positiv effekt på 

barnen vad gäller kraft. Förmågan att visa på skillnader mellan hårt och mjukt samt tungt och 

lätt, men även hastigheten och tidsaspekten i rörelserna, om något görs fort eller långsamt, 

förbättrades genom dansleken (Digerfeldt 1990, s.367-368). Gällande rytmmedvetande kunde 

man inte se att dansleken haft någon påtaglig positiv inverkan hos barnen. Det kan ha berott 

på att det är ett komplext område som är svårt att mäta (Digerfeldt 1990, s.257). 
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3.4 Kreativ dans 

I länder där man talar engelska är det vanligt att använda sig av begreppet creative dance. 

Istället för att göra en direktöversättning till svenska till kreativ eller skapande dans så brukar 

det när det gäller barn kallas för danslek eller barndans, och när det gäller äldre utövare så 

förknippas det med fridans eller modern dans. Dansforskaren Sue Stinson har sammanfattat 

vad som är grunden inom creative dance. Till att börja med handlar det om att använda sig av 

rörelsens byggstenar som är kropp, rum, tid, energi och samspel. Som lärare krävs det att man 

har kännedom om dessa byggstenar för att kunna ge tydliga riktlinjer för det kreativa 

utforskandet med kroppen. Stinson lyfter också fram vikten av att uppmuntra till att tänka nytt 

och fokusera på olika alternativa sätt till kreativt skapande. Inom creative dance betonas också 

att individen utifrån den uppgift, eller de ramar, hen har fått, skapar något eget. Och slutligen 

betonar Stinson att det handlar om en kreativ process. Det man är ute efter med detta 

arbetssätt är att elevernas kinestetiska medvetenhet, förnimmelse av rörelse, ska utvecklas. 

Man är ute efter att rörelsen ska upplevas, att man ska få en känsla för rörelsen. Fokus ska 

ligga på att känna rörelse snarare än att tänka på hur en rörelse ser ut (Sjöstedt Edelholm & 

Wigert, 2005, s.9-11).  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har jag valt att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, samt 

Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Till att börja med kommer en 

beskrivning av sociokulturellt perspektiv enligt Säljö som talar om socialt samspel, redskap, 

mediering, språk och kommunikation. Därefter presenteras Vygotskij och hans teorier om 

skapande, kreativitet och den proximala utvecklingszonen. Avslutningsvis presenteras 

Howard Gardner och teorin om de multipla intelligenserna. Anledningen till att jag har valt 

dessa teoretiska utgångspunkter för att undersöka hur pedagoger ser på dans i förskolan är på 

grund av att dans är något man ofta gör tillsammans med andra. Dans kan ses som en slags 

ordlös kommunikation där skapande och kreativitet kan förekomma. Dans involverar hela 

människan, det vill säga kroppen, tanken och känslorna vilket torde innebära möjlighet för 

stimulans av flera olika förmågor. 
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4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2014) innebär ett sociokulturellt perspektiv på lärande att utveckling och lärande 

är något som sker i samspel med andra med hjälp av olika resurser. Det kan även sägas röra 

sig om på vilket sätt människor tar del av och påverkas av kulturella aktiviteter samt på vilket 

sätt de utnyttjar olika hjälpmedel eller redskap som finns i samhället. Dessa redskap eller 

resurser kan vara antingen fysiska eller kognitiva, och det som är intressant är att förstå på 

vilket sätt enskilda människor eller i grupp använder dessa redskap. Med hjälp av dessa 

redskap försöker vi förstå och utforska världen. Samspelet och kommunikationen mellan 

individer och i grupper är centralt för ett sociokulturellt perspektiv. Genom kommunikationen 

produceras och överförs resurser vidare (Säljö 2014, s.18-22). Att använda sig av dans kan 

fungera som en resurs för att utvecklas som människa på olika sätt. Dansundervisning och 

dans i förskola sker ofta i grupp genom ett samspel mellan människor och kan bidra till 

utveckling och lärande. 

 

Ett vanligt förekommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. För att 

förstå och kunna agera i den värld vi människor befinner oss i använder vi oss av olika slags 

redskap, eller artefakter som det även kallas. Den samverkan som sker mellan dessa redskap, 

artefakter och människor kallas för mediering. Med hjälp av ord och begrepp medierar vi vår 

omvärld, vi tolkar och kommunicerar med varandra vilket gör det möjligt för oss att delta i 

skapandet och beskrivandet av verkligheten. Vilket i sin tur gör att vi kan interagera med 

andra människor i olika situationer och aktiviteter. Språket är därmed en mycket viktig 

komponent för att underlätta kommunikation mellan människor (Säljö 2014, s.80-82). Redan 

när vi föds lär vi oss om världen genom social interaktion med andra människor. Vi 

socialiseras i ett samspel med andra och uppfattar vad som är tillåtet och uppskattat och agerar 

därefter. Genom att vara tillsammans med andra får vi erfara och lära oss att förstå och tolka 

vår omvärld (Säljö 2014, s.66 ). För att kunna samspela med andra använder vi oss av 

kommunikation där språket har en stor betydelse. Just språket fungerar som ett hjälpmedel, 

eller redskap, för att underlätta denna kommunikation. Man kan säga att ”kommunikation är 

länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion)” (Säljö 2014, s.68). 

Kommunikation sker inte bara via det talade språket. Även genom kroppsspråket 

kommunicerar vi med vår omvärld. Genom att använda sig av kroppen med rörelser och dans 

kan vi kommunicera och förmedla tankar, känslor och erfarenheter. I vissa fall kanske det inte 

går att i ord formulera sin tanke eller känsla, men med hjälp av dans och rörelser kan man 

ändå nå ut och interagera med andra.  
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Beroende på hur omgivningen ser ut och vad den erbjuder så påverkar den våra 

förutsättningar och möjligheter till att utvecklas på alla plan, emotionellt, kognitivt, 

kommunikativt och socialt. För att anses vara kompetent eller att kunna göra, eller utföra 

något, inom ett visst område krävs det att man kan ge uttryck för detta, att man kan 

kommunicera sin kunskap och sin förmåga (Säljö 2014, s.88). 

 

4.2  Skapande och kreativitet 

En av de som ligger till grund för det sociokulturella perspektivet på lärande är psykologen 

Lev S. Vygotskij (Jakobsson 2012, s.153). Något Vygotskij lyfter fram som livsviktigt för att 

vi ska fortsätta utvecklas som människor är skapande och kreativitet. Vygotskij hävdar att 

grunden för allt skapande är att utgå från tidigare erfarenheter och upplevelser. Utifrån dessa 

kan man med sin fantasi och föreställningar skapa något nytt (Vygotskij 1995, s.15-16). Inom 

dansen är skapande vanligt förekommande. Det handlar om ett utforskande av rörelser med 

hjälp av kroppen. För att kunna skapa nya danser behöver man något att hämta inspiration 

ifrån vilket kan vara i form av tidigare erfarenheter och upplevelser. Med hjälp av tidigare 

rörelser och danser kan man med sin fantasi och kreativitet sedan skapa nya danser eller hitta 

nya sätt att röra sig på. 

 

Vygotskij skriver att skapandet förekommer ”överallt där en människa fantiserar, kombinerar, 

förändrar och skapar något nytt, vad det än må vara, hur obetydligt detta nya än kan förefalla 

jämfört med vad genierna skapat” (Vygotskij 1995, s.14). Detta citat kan tolkas som att 

skapande är en ständigt pågående process, och något som vi människor ägnar oss åt dagligen, 

stora som små. Vygotskij lyfter fram att barn redan i tidig ålder utövar kreativa processer. 

Dessa visar sig framför allt via barnens lekar. Det kan handla om att återskapa sådant de 

själva upplevt eller iakttagit i sin omgivning, till exempel genom att härma vuxenvärlden. 

Vygotskij beskriver leken som ”en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att 

kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och 

intressen” (Vygotskij 1995, s.15-16). Dans med små barn utgår ofta från lek och som sedan 

utvecklas till dans och rörelse. Man använder sig av sin fantasi och går in i ett utforskande 

med kroppen och rörelsen. 

 

Vygotskij lyfter fram att människan har två typer av handlingar eller beteenden. De brukar 

kallas återskapande och kreativa. De återskapande är förknippade med minnet och handlar om 

att upprepa något man tidigare gjort eller sett. Vår hjärna påverkas av olika former av stimuli. 
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Om något sker tillräckligt ofta eller med tillräcklig kraft kan hjärnans struktur anpassas efter 

detta. Det sker på liknande sätt som att stigar trampas upp i skog och mark. Genom att flera 

gånger gå samma väg eller med kraft fara fram framträder så småningom en väg som 

underlättar fortsatt rörelse i dessa spår. Hjärnan hjälper till att komma ihåg och underlättar 

upprepningar av tidigare erfarenheter. Den andra typen av handling är den kreativa. Vygotskij 

beskriver att kreativitet innebär att skapa något nytt. Det kan vara ett fysiskt ting eller något 

som skapas i människors inre. Tack vare den kreativa förmågan hos människan så kan hon 

skapa och förändra både nutid och framtid. Inom psykologin kallas de kreativa handlingarna 

för fantasi eller föreställning och är grundläggande för kreativitet och skapande (Vygotskij 

1995, s.11-13). Även inom dansen kan man urskilja återskapande och kreativa rörelser. Det 

kan ta sig uttryck genom att man till exempel imiterar hur ens lärare rör sig, eller någon annan 

i rummet, eller att man utför en dans man har gjort sedan tidigare. Genom att utföra en 

rörelsesekvens upprepade gånger underlättas förmågan att komma ihåg vad eller hur man har 

dansat och rört sig. Utifrån vad man tidigare har gjort kan man sedan hitta på nya kreativa sätt 

att röra sig på. 

 

4.3 Proximal utvecklingszon 

Som nämnts tidigare så är skapande och kreativitet något viktigt för människors fortsatta 

utveckling. Denna utveckling är enligt ett sociokulturellt perspektiv också något som sker i 

samspel med den omgivning vi befinner oss i. När vi ska lära oss något nytt gör vi det, enligt 

Imsen (2000), först i samspel med andra för att senare kunna utföra samma handling på egen 

hand. Det finns således ett avstånd mellan vad man kan klara på egen hand, och det man med 

hjälp av någon mer kunnig kan klara av. Detta avstånd är vad Vygotskij kallar för den 

proximala utvecklingszonen. För att hjälpa någon att utvecklas handlar det om att hitta 

lämpliga utmaningar för individen, så att avståndet mellan vad den kan själv och vad den kan 

uppnå med hjälp av någon annan inte blir för stor eller för liten för att det ska vara tal om 

någon utveckling (Imsen 2000, s.188). 

 

4.4 Multipla intelligenser 

Howard Gardner är en forskare som intresserat sig för kognitiv utvecklingspsykologi och hur 

människors olika förmågor kan utvecklas, med fokus på konstnärliga förmågor. Under 1980-

talet lanserade han teorin om de multipla intelligenserna (Gardner 2001, s.36-40). Teorin om 

de multipla intelligenserna grundar sig på forskning om ”människans möjliga kompetenser 

och hur man bäst utvecklar dem” (Ericson 2000, s.21) inom vilken Howard Gardner varit en 
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ledande forskare. Han riktar skarp kritik mot begreppet intelligens så som det beskrivits i 

västvärlden och som legat till grund för diverse intelligenstester. Gardner menar att med ett 

sådant snävt sätt att se på intelligens går man miste om människans kapacitet och kvalitéer. 

Han menar också att i samhället i stort har man nytta av en bredare definition av intelligens 

(Ericson 2000, s.21- 22). 

 

Gardner definierar intelligens som ”en biopsykologisk potential för att bearbeta information 

som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är 

värdefulla inom en kultur” (Gardner 2001, s. 40). Gardner ser på intelligenser som potentialer, 

som påverkas av den miljö, eller samhälle, människan befinner sig i. Beroende på till exempel 

värderingar i en viss kultur, dess kapaciteter eller resurser, och beslut som tas av antingen 

individen själv eller någon i dess omgivning så påverkar det om människans intelligenser, 

eller potentialer, stimuleras eller inte. Vilket i sin tur påverkar människans utveckling 

(Gardner 2001, s.40).  

 

I sin teori om de multipla intelligenserna, ursprungligen sju, är det främst två som dominerat i 

skolans värld och som legat till grund för diverse intelligenstester. Det är dels den verbal-

lingvistiska intelligensen, som förknippas med känslan för språk, i tal och skrift. Den andra 

intelligensen är den logisk-matematiska intelligensen, som handlar om problemlösning och 

utforskande med hjälp av matematiska beräkningar (Gardner 2001, s.47).  

 

Tre av intelligenserna har en närmare koppling till konsten. Den musikalisk-rytmiska 

intelligensen ”innebär skicklighet i att utföra, komponera och uppskatta musikaliska mönster” 

(Gardner 2001, s.47). Denna intelligens finner Gardner själv ha mycket likt med den 

lingvistiska intelligensen, rent strukturellt, men ändå talar man ofta om det ena som en 

intelligens medan det andra benämns som talang. Förmågan att använda sig av sin kropp, som 

helhet eller dess delar, i problemlösning och skapande förknippas med den kroppsligt-

kinestetiska intelligensen. Visuell-spatial intelligens innefattar förmågan att uppfatta och 

hantera mönster i både stor och liten skala (Gardner 2001, s.47). 

 

Två andra intelligenser som Gardner presenterat är interpersonell intelligens och 

intrapersonell intelligens. Den förstnämnda handlar om att tolka och förstå andra människor 

och förmågan att samarbeta med andra. Intrapersonell intelligens omfattar att känna och förstå 
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sig själv och att ha förmågan att ha kontroll över sitt liv, att utarbeta effektiva 

tillvägagångssätt för att utvecklas i önskad riktning (Gardner 2001, s.48).  

 

Som nämnts ovan har tre av intelligenserna tydligare koppling till konsten än de övriga. Inom 

dansen ges möjlighet att utveckla den musikaliska-rytmiska intelligensen i och med att man 

ofta dansar till just musik, men även att rörelserna utförs i en viss rytm, i en viss takt, ett visst 

tempo. Den kroppsligt-kinestetiska intelligensen får stora möjligheter för stimulans genom 

dans i och med att man med hjälp av sin kropp utövar ett slags utforskande och 

experimenterande. Även den visuell-spatiala intelligensen får stimulans genom dans, då det 

handlar om att urskilja och skapa mönster.  

 

När man arbetar ämnesöverskridande med dans och till exempel språk och matematik ges 

även stimulans för den verbal-lingvistiska intelligensen såväl som den logisk matematiska. 

Även de två sistnämnda intelligenserna interpersonell och intrapersonell intelligens kan 

stimuleras för utveckling genom dansen. Den interpersonella i och med att du förhåller dig till 

andra i det dansande rummet, deras avsikter och ageranden. Den intrapersonella intelligensen 

får även den stimulans i och med att det är genom din egen kropp som du utforskar rörelser 

inom dansen.  

 

5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på dans i förskolan utifrån deras 

tolkningar av styrdokument och erfarenheter av kunskapsområdet. Studien är avgränsad till 

pedagoger som arbetar med dans i förskolan. I arbetet använder jag mig av följande 

frågeställningar.  

 

5.1 Frågeställningar  

• Hur tolkar pedagogerna det strävansmål i förskolans läroplan där dans omnämns som 

en av flera uttrycksformer?  

• Hur arbetar pedagogerna med dans i förskolan?  

• Hur ser pedagogerna på dans i relation till utveckling och lärande? 
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6 Metod 

I denna del presenteras de metodval som gjorts för denna studie och hur arbetet gått till väga. 

Först presenteras den hermeneutiska ansatsen, följt av kvalitativ intervju och urvalsförfarande. 

Därefter följer genomförande av intervjuer och bearbetning av material. Sedan presenteras hur 

de forskningsetiska principerna använts och en redogörelse för studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Slutligen kommer en metoddiskussion.   

 

6.1 Hermeneutisk ansats 

Jag har valt en hermeneutisk ansats för denna studie eftersom att jag varit intresserad av att få 

en förståelse för hur pedagoger i förskolan arbetar med dans, samt hur pedagogerna ser på 

dans i relation till utveckling och lärande. Jag utgick i denna studie från mina tidigare 

kunskaper om och erfarenheter av dans i förskolan. Därefter har jag försökt tolka och förstå 

hur pedagogerna i studien ser på och använder sig av dans i förskolan. Jag har undersökt 

specifika delar av pedagogernas arbete med dans, men också sökt efter en större helhetsbild 

av vad dans i förskolan kan innebära. Enligt Patel & Davidson (2003) handlar hermeneutiken 

om att genom tolkning skapa förståelse för olika forskningsobjekt. Genom att utgå från sin 

förförståelse pendlar man sedan mellan delar och helheten för att skaffa sig en förståelse för 

det studerade problemet. Språket är utgångspunkten för tolkning och förståelse då det är med 

hjälp av språket som vi kommunicerar och uttrycker oss, men även via människors handlingar 

kan man tolka människors avsikter och intentioner (Patel & Davidson 2003, s.29-30). 

Hermeneutiken handlar som sagt om tolkningar och dessa kan skilja sig åt beroende på vem 

som gör tolkningen. Hermeneutikerna menar att det inte handlar om att finna en sann 

tolkning, eller mening, utan att flera olika tolkningar kan vara legitima (Kvale & Brinkmann 

2009, s.227). Jag har i detta arbete gjort mina tolkningar av materialet, men någon annan hade 

kanske tolkat materialet på ett annat sätt. I de tolkningar jag har gjort har jag utgått från de 

teoretiska utgångspunkterna jag har valt för denna studie, i detta fall sociokulturellt 

perspektiv, teorier om skapande, kreativitet, proximal utvecklingszon samt teorin om de 

multipla intelligenserna. Utöver att jag som enskild forskare gör mina tolkningar av materialet 

påverkas tolkningarna även av vilket teoretiskt perspektiv jag har valt.   
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6.2 Kvalitativ intervju 

Jag valde för denna studie att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag var 

intresserad av att få kunskap om hur pedagoger som arbetar med dans i förskolan ser på dans 

och lärande. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är syftet med kvalitativa forskningsintervjuer 

att utifrån den intervjuades perspektiv få syn på och försöka förstå den intervjuades värld 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.39). Genom den kvalitativa intervjun ges också möjlighet att 

skapa sig en djupare förståelse för den intervjuade och hens erfarenheter i och med att 

frågorna utformas på ett sätt som gör det möjligt för den intervjuade att svara fritt. 

Intervjusituationen utformas som ett samtal där båda parter bidrar men där givetvis 

intervjuaren är den som för samtalet framåt och ser till att de önskade ämnesområdena berörs 

(Patel & Davidson 2003, s.78-81). I utformandet av intervjufrågorna har jag använt mig av en 

låg grad av strukturering i och med att jag har formulerat öppna frågor, det vill säga frågor 

utan några på förhand givna svarsalternativ. Frågorna var i grunden formulerade på samma 

vis, men i samtalen och i stunden anpassades frågorna utefter de svar som gavs. Den ordning 

som frågorna ställdes i var visserligen desamma i samtliga intervjuer, men de hade också 

kunnat ställas i en annan ordning. Frågorna hade med andra ord en låg grad av standardisering 

(Patel & Davidsson 2003, s.71-73).  

 

6.3 Urval  

I min undersökning ville jag intervjua pedagoger som arbetar med dans i förskola. Det är en 

relativt specifik målgrupp vilket gjorde att det tog lite tid att hitta personer som stämde in på 

de kriterierna. För att hitta intervjupersoner utgick jag från mitt eget kontaktnät och frågade 

personer som jag vet arbetar i förskolan med dans om de ville delta i min studie. Jag frågade 

även om de i sin tur kände till någon som arbetar i förskolan med dans. Jag sökte på internet 

efter förskolor i Stockholmsområdet som har någon profil som är inriktad mot dans, rörelse 

eller estetiska uttryck. Jag mailade till några förskolor som stämde in på studiens kriterier och 

frågade om de ville delta i studien. Till sist hade jag hittat fyra stycken som arbetar i förskola 

med dans och som ville ställa upp på en intervju.  

 

De som har deltagit i intervjun är fyra kvinnor som arbetar i förskolan med dans. Två av dem 

arbetar inom Stockholms län och de andra två är verksamma i Norrland. Jag har valt att 

benämna intervjupersonerna ip följt av nummer 1-4 för att skilja dem åt, till exempel, ip1, ip2 
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osv. Här följer en presentation av intervjupersonernas ålder, utbildning, samt hur länge de 

varit verksamma inom förskolans värld. 

Ip1: är 32 år och har arbetat i förskolan ca 4 år. Hon är utbildad dans- och förskollärare. 

Ip2: är 49 år och har arbetat i förskolan i 4 år. Hon är utbildad förskollärare med inriktning 

mot matematik, naturvetenskap och teknik. Hon har även fortbildning inom musik och 

estetiska lärprocesser, skapande dans, rytmik för dansare samt specialpedagogik inriktning 

dans. 

Ip3: är 28 år och har arbetat 4 år i förskolan. Hon har gått dansgymnasiet och studerat på 

danslärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar, men har dock inte avslutat 

danslärarutbildningen. 

Ip4: är 34 år och har arbetat 6 år i förskolan. Hon är utbildad förskollärare och har gått två år 

på danslärarutbildning med inriktning mot äldre åldrar. 

I och med att mina intervjupersoner har lite olika utbildning har jag valt att i studien kalla 

mina intervjupersoner för pedagoger som sammanfattande titel. 

 

6.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes via videosamtal på grund av att intervjupersonerna fanns på olika 

orter i Sverige och det skulle bli alltför tidskrävande och kostsamt att åka och besöka 

intervjupersonerna på deras arbetsplatser. Tiden för intervjuerna sträckte sig mellan 25 – 45 

minuter. Under intervjuerna togs anteckningar och jag skrev stödord. I nära anslutning till att 

intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom och transkriberade dem. Därefter skrev jag 

ut intervjuerna för bearbetning. 

 

6.5 Bearbetning av material 

Jag började med läsning och bearbetning av litteratur. Efter att intervjuerna var genomförda 

och transkriberade började bearbetningen av det materialet. Till att börja med läste jag hela 

intervjuerna för att sedan gå in och läsa olika delar, och pendla mellan att se delarna och 

helheten. Inom hermeneutiken menar Patel & Davidson (2003) att man alltid utgår från sig 

själv och sin egen förförståelse för forskningsobjektet. För att få en så djup och fullkomlig 

förståelse som möjligt för forskningsobjektet ställer man delarna i relation till helheten (Patel 
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& Davidson 2003, s.30). Utifrån respondenternas svar har jag gjort tolkningar och försökt 

hitta olika teman som sedan har legat till grund för presentationen av resultaten i denna 

rapport. De teman jag fann och som presenteras under varsin rubrik i resultatdelen är 

Definitioner av dans, Styrdokument, Tillfällen för dans, Hjälpmedel vid dans, Dansens 

innehåll, Dans och lärande samt Pedagogens roll. Därefter har jag analyserat och diskuterat 

mina resultat och hur dessa kan ses i ljuset av tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

  

6.6 Forskningsetiska principer 

I min undersökning har jag utgått från de av Vetenskapsrådet framtagna forskningsetiska 

principerna, som man som forskare har att förhålla sig till. Som en del av dessa principer finns 

individskyddskravet som finns för att säkerställa att inte någon ska utsättas för skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta är i sin tur indelat i fyra undergrupper. Det första är 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2016, s.7) som jag har uppfyllt i och med att jag har 

informerat de som deltar i studien om vilket syfte forskningen har och övergripande om 

genomförandet. Detta har gjorts både genom ett första brev till samtliga deltagare, men även 

muntligt vid varje enskild intervju, då jag även underströk att deras deltagande var frivilligt.  

Samtyckeskravet handlar om att få deltagarnas godkännande till medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet 2016, s.9-10). Både vid ett första informationsbrev och vid intervjutillfället 

informerade jag om att deltagaren hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att 

det skulle få några negativa följder för denne.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att samtliga deltagare omfattas av 

sekretess (Vetenskapsrådet 2016, s.12). Jag har i min studie använt mig av beteckningen 

intervjuperson (ip1, ip2 osv) och ingen obehörig har fått ta del av deltagarnas uppgifter. Det 

sista kravet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som forskaren samlar in om de 

enskilda individerna bara får användas för den aktuella forskningen och inte i något annat 

sammanhang (Vetenskapsrådet 2016, s.14). Nyttjandekravet har jag uppfyllt i och med att det 

endast är för denna studie som jag har använt mig av deltagarnas uppgifter.  

 

6.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid bedömning av vilken kvalité en undersökning har förekommer bland annat begreppet 

validitet. Gällande validitet inom kvalitativ forskning görs en avvägning om huruvida den 



  

 

22 

 

tolkning som forskaren gjort verkar trovärdig, eller inte. Om det funnits tillräckligt med 

material för att göra den bedömning som görs och om det verkar logiskt (Patel & Davidson 

2003, s.103-105). I denna undersökning har jag intervjuat pedagoger i förskolan som arbetar 

med dans med barnen i förskolan. Det har troligen påverkat deras svar. Hade jag istället 

intervjuat några slumpvis utvalda pedagoger i förskolan hade det inte varit säkert att de hade 

arbetat med dans, vilket skulle kunna ha påverkat deras svar, och således i förlängningen 

studiens resultat och analys. Reliabilitet är ett annat begrepp som är vanligt inom forskning. I 

kvalitativa studier räknas detta begrepp som en del av validiteten. Det handlar också om hur 

pass trovärdig undersökningen är (Patel & Davidson 2003, s.103-105). Något som påverkar 

en intervjustudies reliabilitet är bland annat hur pass exakt man återger respondenternas svar 

vid transkriberingen. Beroende på hur pass noggrann man är i återgivelsen av 

intervjupersonens svar så kan det påverka hur man sedan tolkar textmaterialet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 200-201). Jag har vid transkriberingen varit så noggrann som möjligt när 

jag skrivit ner intervjupersonernas svar, vilket kan tala för att trovärdigheten kan vara relativt 

god för denna studie. Den tolkningen som sedan görs av resultatet är beroende av vem som 

bearbetar resultatet, vilket kan skilja sig från person till person, vad man utläser från 

resultatet.  

 

I samband med intervjustudier frågar man sig ofta om de svar som framkommer av studien 

går att generalisera och sägas spegla hur det förhåller sig i ett större sammanhang, att det urval 

som deltar i en studie kan representera en större population. Det är dock ofta svårt att göra 

någon generalisering i små studier, likt denna, på grund av att det är så få som deltagit (Kvale 

& Brinkmann 2009, s.280). Att göra en generalisering av resultaten i denna studie är svårt i 

och med det låga antalet intervjuer. Även med tanke på urvalet av respondenter är det svårt att 

ge en generell bild av hur pedagoger i förskolan ser på och arbetar med dans i förskolan. Detta 

eftersom att jag valt pedagoger som uttryckligen säger sig arbeta med dans i förskolan. Det 

behöver inte vara så att alla pedagoger i förskolan arbetar med dans. 

 

6.8 Metoddiskussion 

Alla intervjuer spelades in på min mobiltelefon och min plan var att mellan varje intervju föra 

över ljudfilen till min dator och ta bort inspelningen från mobilen. På grund av den knappa 

tiden som fanns mellan intervju 1 och 2 fanns inte möjlighet att överföra den första intervjuns 

ljudfil till datorn. Under intervju 2 stannade ljudinspelningen när vi kommit lite längre än 
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halvvägs i intervjun, på grund av att det var fullt i mobilen. Som tur var upptäckte jag att 

inspelningen bröts, vilket gjorde att jag fick försöka göra så mycket anteckningar som möjligt 

resten av intervjun. I samband med transkriberingen av intervjun som påbörjades direkt efter 

intervjun blev det tydligt hur svårt det är att minnas exakt hur intervjupersonen svarade, vilket 

gjorde att delar av den intervjun inte fick fullständigt återgivna svar på de sista frågorna. I 

samband med analysarbetet kontaktade jag mina respondenter via mail och bad om 

förtydliganden till några av frågorna och fick då ett utförligare material som underlag för 

sammanställning och analys av resultaten.   

 

De två första intervjuerna genomfördes samma dag direkt efter varandra. Såhär i efterhand 

bedömer jag att det hade varit bättre om jag hade haft mer tid emellan dessa intervjuer. Jag 

upplevde en viss stress under den första intervjun, att vi verkligen skulle hålla oss till 

tidsramen som jag angett för intervjun, eftersom jag hade en intervju direkt efteråt. Det 

faktum att inspelningen bröts under intervju 2 skapade även det en stress hos mig som 

intervjuare. De två sista intervjuerna gjordes på två olika dagar och där fanns mer tid för att 

efteråt spara ljudfil och transkribera intervjuerna. Erfarenheten av att en ljudinspelning kan 

sluta fungera gjorde att jag även i de två sista intervjuerna var orolig över att det skulle 

inträffa även där. Att hålla en intervju, sköta inspelningen och att ta anteckningar visade sig 

vara lättare sagt än gjort.  

 

Min intention var att använda mig av öppna frågor där respondenterna får svara fritt. I 

efterhand har jag dock observerat att en av mina frågor kan ses som ledande, nämligen frågan 

”hur skiljer sig dans från lek och rörelse?” Frågan ställdes i samband med frågan om hur 

pedagogerna definierar dans. I och med att jag formulerade frågan hur skiljer sig dans från lek 

och rörelse signalerar jag att det finns en skillnad mellan dans, lek och rörelse, vilket kan ha 

påverkat intervjupersonerna i deras svar. 

 

7 Resultat och analys 

I denna del görs en sammanställning och analys av resultaten utifrån intervjuerna. Materialet 

är analyserat med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar med hjälp av tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv. Resultatet är sorterat under olika rubriker utifrån de 

teman som har utlästs under bearbetningen nämligen Definitioner av dans, Styrdokument, 
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Tillfällen för dans, Hjälpmedel vid dans, Dansens innehåll, Dans och lärande samt 

Pedagogens roll 

 

7.1 Definitioner av dans 

Som tidigare nämnts kan dans definieras på olika sätt beroende på vem man frågar. Jag fann 

det därför intressant att fråga hur pedagogerna i denna studie definierar vad dans är för något.  

 

Dans är rörelser som vill förmedla något. En medveten rörelse…att det finns en känsla och 

tanke bakom…som kan vara mer eller mindre specifik, och mer eller mindre definierbar med 

ord. Dans handlar om en slags icke-verbal kommunikation. Att det finns en mening med hur 

man rör sig, att det är något man vill förmedla…att gestalta eller uttrycka en känsla. Dans är ett 

förkroppsligande av till exempel tankar, känslor, begrepp och företeelser. (Ip4) 

 

Ip3 lyfter också fram vad som gör att det blir dans. 

  

När rörelsen blir ett sätt att kommunicera. När det finns någon djupare mening eller känsla i 

rörelserna, när känslorna kommer in. (ip3) 

 

Här ger pedagogerna uttryck för att dans är rörelser som vill kommunicera och förmedla 

något, en icke-verbal kommunikation. Tanken och känslan bakom rörelsen är något som 

uttrycks som avgörande för om det är dans eller inte. Att det finns en medvetenhet, mening 

och känsla i rörelsen. Dans är att gestalta och uttrycka något, ett förkroppsligande av kunskap, 

tankar och känslor.  

 

Det som återkom när pedagogerna pratade om dans var rörelse och känslor, att känna sin 

rörelse och att dans är ett skapande med och utforskande av kroppen, med hjälp av rörelsen.  

Vidare menar pedagogerna att dans handlar om att glömma tid och rum. Att man är så pass 

koncentrerad på sitt utforskande och skapande med kroppen eller med hjälp av någon 

rekvisita, att det blir till ett eget uttryck.  

 

Ip2 talar om vad som skiljer dans från lek och rörelse och säger att det handlar om att 

uppmärksamma hur rörelsen känns, att man går in i sig själv, blir lite introvert, och börjar 

tänka på och fokusera på hur rörelsen känns. Hon förklarar att man kan börja att utgå från en 
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lek, där man till exempel väljer ett djur som man börjar röra sig som på olika sätt, till exempel 

smyga, springa, hoppa osv.  

 

När man börjar se att barnen tar till sig och börjar känna sig, att de känner sin rörelse…och så 

sätter man musik till…det är då, den där leken blir liksom en konstform…så fort vi lägger på en 

musik kan jag säga, då börjar det att förändras, då blir leken, leken tar form då till dans, som är 

deras. Deras egen skapelse. Som de liksom har kroppen själv. (ip2) 

 

Utifrån ovanstående citat verkar även musiken påverka om det rör sig om dans eller inte. Ip2 

säger att det är när man tillsätter musiken till rörelsen som det blir dans. Genom att utgå från 

en lek där man utforskar olika sätt att röra sig på och observerar hur rörelserna känns och 

sedan tillsätter musik utvecklas leken till en konstform, nämligen dans.  

 

7.2 Styrdokument 

I samtalen med pedagogerna pratar vi bland annat om styrdokument och då främst förskolans 

läroplan, kopplat till dans. Vi diskuterar också kring ett specifikt strävansmål och hur 

pedagogerna tolkar detta. I strävansmålet nämns bland annat dans, lek och rörelse, vilket kan 

betyda att det ska ses som separata uttrycksformer. Följande strävansmål är det som 

pedagogerna tolkar. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama (Skolverket 2010 s.10).  

 

Ip4 menar att förskolan just ska sträva efter att erbjuda alla uttrycksformer som räknas upp i 

strävansmålet. Pedagogernas kunskaper inom de olika uttrycksformerna påverkar vad som 

faktiskt erbjuds. Varje enskild pedagog behöver inte ha kunskaper inom alla uttrycksformer 

utan man kan komplettera varandra och på så vis försöka tillgodose barnens behov. 

 

Jag tolkar det som att förskolans verksamhet ska sträva efter att erbjuda barn möjligheter att 

utvecklas inom alla de uttrycksformer som räknas upp. Sen kanske inte alla pedagoger i 

förskolan känner att de har kunskaper inom alla uttrycksformer och då får man göra sitt bästa 

för att försöka tillgodose barnens behov ändå, men kanske lägga större fokus på de 

uttrycksformer som man som pedagog känner sig mer kunnig inom. Kanske att någon kollega 

kan bidra med något annat område än mig. Sen tolkar jag det som att det är ju skapandet som 
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ska ligga i fokus. Att barn uppmuntras att utveckla många olika sätt att förmedla tankar och 

känslor. (ip4) 

Ip4 tolkar också strävansmålet som att det är själva skapandet som är centralt och att barn ges 

möjlighet att utveckla flera sätt att uttrycka sig och förmedla tankar och känslor. Ip2 berättar 

att hon arbetar på en kulturförskola där de har fokusering på estetiska lärprocesser och att just 

detta specifika strävansmål är viktigt för dem. Hon berättar att det inte är helt självklart vad 

estetiska lärprocesser är för något, men att de på deras förskola strävar efter att erbjuda barn 

alla uttrycksformer. Ip2 tolkar strävansmålet som att man ska erbjuda alla uttrycksformer, 

men att man kan välja efter personalens kunskap och intressen. 

 

Vi försöker ge barnen alla uttrycksformer. Ge dem upplevelser, att de får göra så mycket som 

möjligt genom dansen och rörelsen då med hjälp av musik, med bild och form, med dramalek 

och sånna saker. Så att man liksom bygger på att ge dem alla möjliga uttryckssätt. Och det är 

liksom det som är fokus på så att vi försöker bygga upp vår arbetsplan kring det här tänket. (ip2) 

 

Inom området estetiska lärprocesser menar Kupfberg (2009) att det handlar om just en strävan 

efter att presentera flera olika möjligheter för uttryck. Syftet med estetiska lärprocesser är att, 

genom att kombinera konst och pedagogik, erbjuda möjlighet för att utveckla kreativiteten 

och skapandet, som är efterfrågade förmågor i samhället. Det konstnärliga tillvägagångssättet 

inbegriper även att reflektera över olika val man som skapande individ ställs inför, till 

exempel val av material eller uttrycksformer och vad det får för konsekvenser för den 

skapande processen (Kupfberg 2009, s.103-120). 

 

Ip1 och ip3 tolkar strävansmålet som att det ska finnas möjligheter att uttrycka sig inom flera 

olika uttrycksformer i förskolans verksamhet. 

 

Jag tolkar det som att vi ska erbjuda barnen möjligheter till att få dansa att få sjunga att få spela 

att få röra sig att få dramatisera leka och ja, och liksom guida dem i det här och ge dem, både 

erbjuda det och ge dem lite guidning när vi gör det beroende på hur mycket de behöver. (ip1) 

 

Jag tänker att det alltid ska komma från barnen. Så att inte vi som pedagoger tvingar på dem, 

utan det ska finnas tillgängligt och de ska själva kunna välja vilket sätt de vill uttrycka sig, för 

stunden…så om jag känner att jag vill måla nu, då ska det finnas lättillgängligt. (ip3) 
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Det framkommer att förskolan ska erbjuda möjligheter för barnen att använda sig av flera 

olika uttryckssätt och pedagogerna ska finnas som stöd och vägledare. Material ska finnas 

lättillgängligt för barnen och de ska få välja hur de vill uttrycka sig just där och då. Det tycks 

handla om att barnen ska få uttrycka sig fritt efter deras önskemål. 

 

Förskolans läroplan kommer på tal vid fler tillfällen under intervjuerna och pedagogerna ger 

då uttryck för att man kan arbeta med mycket av det som står i läroplanen genom att använda 

sig av dans. 

 

När jag läser läroplanen så kan jag läsa in dans i det mesta. Det gäller bara att hitta rätt ingång 

till det. (ip4) 

 

Genom hela läroplanen och arbetsplanen kan vi, i stort sätt, fånga allting som vi vet att barn 

behöver öva på eller träna på eller få till sig eller uppleva, det kan man uppleva liksom i dansen, 

i dansleken. Å det är ju rörelselusten…jag menar de flesta barn har ju en enorm vilja att röra 

sig…dans är glädje och vi är himla dum om vi inte tar vara på den glädje som barnen har, den 

rörelseglädjen och den glädjen de känner över att få röra på sig och sina kroppar. (ip2)  

 

Ip4 och ip2 ger här uttryck för att dans är användbart på många sätt och att det mesta i 

läroplanen går att arbeta med genom dans. Ip2 lyfter fram rörelseglädjen som de flesta barn 

har, att det är något man ska ta vara på och nyttja. Läroplanen poängterar vid ett flertal 

tillfällen att verksamheten ska erbjuda ett lustfyllt lärande och utgå från barns intressen och 

behov (Skolverket 2010).   

 

7.3 Tillfällen för dans 

Pedagogerna berättar att dans förekommer i förskolan vid olika tillfällen, dels i form av 

danslektioner eller danslektillfällen som ip2 kallar det. I det följande kommer dock ordet 

danslektion att användas när det är de planerade danstillfällena som avses. Dans kan även 

förekomma som en del av en samling, i form av disco, eller spontant när som helst, både 

inom- och utomhus. Det som benämns som danslektioner sker en gång i veckan, men dans 

kan som sagt förekomma även vid andra tillfällen, och beroende på rådande omständigheter. 

Till exempel sjukdom i personalen kan påverka om de planerade danslektionerna blir av eller 

inte. Vad gäller fysiskt utrymme för dans uppger två av pedagogerna att det finns en specifik 

danssal som de använder. De andra två pedagogerna berättar att även de har tillgång till rum 

som i stort sett är tomma och därför passar bra för att dansa i. 
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7.4 Hjälpmedel vid dans 

Två av pedagogerna berättar att det alltid är med någon annan pedagog vid danslektionerna, 

som en extra resurs. De andra två pedagogerna svarar att de är ensamma med barnen vid 

danslektionerna, men en av dem svarar att hon ibland får hjälp av ytterligare en kollega som 

kan hjälpa till, så att den som leder dansen kan fokusera på just det. Samtliga pedagoger 

uppger att de använder sig av inspelad musik som hjälpmedel när de dansar med barnen. 

Även bildspråk är något som nämns som ett verbalt hjälpmedel som används vid 

danslektionerna. Inom det sociokulturella perspektivet är språk något som lyfts fram som ett 

hjälpmedel som vi människor kan använda oss av för att kommunicera med varandra (Säljö 

2014, s.66-68). I detta fall använder sig pedagoger av bildspråket, att ge målande 

beskrivningar med avsikt att förtydliga och förmedla ett budskap till barnen. Andra 

hjälpmedel som pedagogerna berättar att de använder sig av är trumma, tamburin, sjalar, 

tyger, stövlar (för att utforska tungt och lätt), väskor (för att utforska svingrörelser), kort med 

bilder på människor med olika känslouttryck med mera. Att använda sig av olika hjälpmedel, 

som pedagogerna ger uttryck för att de gör, är ett sätt för pedagogerna att lyfta fram olika 

aspekter av dans. Det kan som nämnts handla om att pedagogerna vill låta barnen utforska 

tyngd och till sin hjälp använder sig av stövlar. Det är med andra ord fråga om det man inom 

sociokulturellt perspektiv kallar för mediering, ett samspel mellan människor och redskap 

(Säljö 2014, s.80-82). Pedagogerna använder sig som sagt av olika redskap när de dansar med 

barnen och i samspelet mellan pedagogerna, barnen och redskapen får barnen en förståelse för 

vad dans kan innebära. 

 

7.5 Dansens innehåll 

När det gäller själva innehållet i danslektionerna berättar pedagogerna att det kan variera. De 

anpassar innehållet efter gruppen, vad den behöver, och om det finns något särskilt tema som 

gruppen arbetar med för tillfället. Här ges skildringar av hur det kan gå till att arbeta utifrån 

ett tema. Ip2 ger en bild av hur man i flera olika sammanhang kan arbeta med temat 

pannkaka, medan ip4 berättar om hur temat ”de fyra elementen” tog sig uttryck i just dans. 

 

Vi läste sagan om pannkakan. Och då blev det ju att då måste vi göra pannkaka. Och sen när vi 

hade gjort det så måste vi ju dansa en pannkaka. Vi måste ju dansa ett pannkaksrecept! Ja, säger 

alla barnen! Jag är ägg, jag är smör, osv, och så vispar vi allt, och så blir det en dans. (ip2) 

 



  

 

29 

 

Vi arbetade med temat ”de fyra elementen” under en termin, vilket på dansen tog sig uttryck i 

att vi hoppade över vattendrag och eldar, vi satt och doppade tårna i sjön och fick på så sätt in 

lite teknikträning på ett lekfullt sätt. Luften och vinden experimenterade vi bland annat med att 

dansa med sjalar, springa med dem efter oss för att se hur sjalarna påverkades av hastigheten, vi 

kastade upp dem i luften och försökte fånga sjalen med olika kroppsdelar, och la sjalen på 

huvudet och försökte sedan att blåsa den av huvudet med hjälp av luften från munnen. I jorden 

sådde vi små frön. Och med hjälp av lite sol och vatten började sedan dessa små frön växa och 

bli till blommor som vajade i vinden. När det sedan blev vinter så frös vattnet till is och vi blev 

till isstatyer med våra kroppar. Ja, det finns som sagt mycket man kan hitta på, bara fantasin 

som sätter ens gränser. (ip4) 

 

Alla pedagoger talar om att de i dansen kan utgå från ett tema, och därifrån med hjälp av 

kroppen utforska olika sätt att röra sig på. Ibland utgår pedagogerna till exempel från en lek 

där barnen får gestalta olika djur och utifrån det testa olika sätt att röra sig på, smyga, springa, 

hoppa och så vidare. Sen kan man prata om olika känslor och koppla till sitt djur, hur känner 

sig katten till exempel, och hur påverkar det hur katten rör sig? Även musikvalet påverkar 

rörelsens uttryck, är det glad eller ledsen musik, och vad är det som gör att det är fråga om det 

ena eller det andra? Hur låter glad eller ledsen musik? Pedagogerna ger en beskrivning av att 

deras arbete med dans även handlar om att fundera över känslor och hur dessa kan ta sig 

uttryck i kroppen genom dans. Pastorek Gripson (2015) talar om ett förenande mellan kropp 

och tanke och att dans är ett exempel på det. Hon menar att en vanlig uppfattning om dans är 

att det främst handlar om kroppen (Pastorek Gripson 2015 s.110). Pedagogerna i denna studie 

tycks vara eniga med Pastorek Gripson om att kropp och tanke är förenade i dansen.  

 

Pedagogerna uppger att det kan handla om regelrätta danslektioner med uppvärmning, teknik, 

improvisation, eget skapande och vissa koreograferade sekvenser eller fasta stegmoment. Alla 

pedagoger talar om att de jobbar med skapande och utforskande med kroppen. De arbetar med 

dynamik, tempo och kontraster och växlar mellan snabba och lugna övningar. Dynamik, 

kontraster och tempo är begrepp som används i arbetet med dans och som kan hjälpa till att 

lyfta fram olika aspekter i dansen. När man till exempel utforskar vad som är skillnaden på att 

göra en rörelse snabbt eller långsamt kan just tempo, dynamik och kontraster vara begrepp 

som man använder sig av. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & 

Wallerstedt (2008)  menar att genom att använda sig av estetiska begrepp när man talar om, 

och utövar, dans så ökar det förståelsen för vad dans är och vad som skiljer det från rörelser i 
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allmänhet. Det skapar en större medvetenhet om dans som kunskapsområde (Pramling 

Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Wallerstedt 2008, s.52-53).  

 

Utforskande och skapande med kroppen är centralt i dansen i förskolan och pedagogerna ger 

uttryck för att det mer handlar om att få en upplevelse eller känsla för rörelserna snarare än att 

de ska se ut på ett visst sätt. Det finns inget rätt eller fel sätt att dansa. Just känslan i rörelsen 

är något som ip1 lyfter fram. Hon beskriver ett sätt att arbeta med kroppsmedvetenhet genom 

att utforska olika kroppsdelar och vilken rörelsepotential de har. Hon lyfter fram ett 

utforskande av olika sätt att röra sig, och att rörelser kan göras i olika nivåer och med olika 

kvalité. Hon menar också att det är viktigt med tydliga mallar i utforskandet. 

 

Jag jobbar mycket med utforskande. Hur känns långsamt, snabbt och vad är mellan? Vilka 

kroppsdelar kan man böja på och vilka går att rulla? Hur kan jag ta mig fram? Långt ner på 

golvet, mellan, högt. Hur rör sig en robot? Och hur rör sig slime? Och att få in mycket mjuk och 

varsam fysisk kontakt barnen emellan. Typ så... med stor betoning på utforska med den egna 

kroppen, inga rätt och fel, rörelseglädje utifrån tydliga mallar. (ip1) 

 

…ett skapande med sin egen kropp, sina egna rörelser, i rummet, tillsammans med gruppen, och 

använder sig liksom av kraften och tiden som parametrar då. Och kroppen då naturligtvis. Så det 

är ju som de grundstenarna. Gruppen, tiden, kraften, kroppen, rummet.(ip2) 

 

Pedagogerna talar här om eget skapande, ett utforskande med kroppen, utan några rätt och fel, 

ett experimenterande utifrån grundstenarna gruppen, tiden, kraften, kroppen och rummet. 

Detta är de grundstenarna för rörelse som dansforskaren Sue Stinson (2005) talar om som en 

viktig utgångspunkt när man arbetar med kreativ dans. Vidare handlar kreativ dans om eget 

skapande utifrån givna ramar. Förhoppningen med detta sätt att arbeta är att öka barns 

kinestetiska medvetenhet. Det centrala är att rörelsen genererar en känsla i kroppen, istället 

för att rörelsen ska se ut eller utföras på ett specifikt sätt (Sjöstedt Edelholm & Wigert 2005, 

s.9-11).  

 

Tre av pedagogerna berättar också att de brukar avsluta sina danslektioner med avslappning, 

vilket en av pedagogerna säger är en av de delar som barnen verkar ha svårast för. En av 

pedagogerna nämner också att hon ibland brukar använda sig av massage på ett lekfullt sätt, 

för att ge ytterligare tillfälle för att dels öva på tillit och att ge och ta fysisk beröring. Hon 
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berättar att de brukar leka ”biltvätten”. Det går till så att då ligger ett barn på mage eller rygg 

och antingen pedagogen eller någon kompis först tvålar in kroppen med händerna med 

cirkulerande rörelser, för att sedan skölja bort tvål och smuts med händer längs hela kroppen, 

och sen är ”bilen” ren och kan köra vidare. Hon menar att genom en sådan övning får barnen 

tillfällen att ta i varandra på ett vänligt sätt, vilket hon menar kan generera en mjukare och 

finare stämning i barngruppen. 

 

Som nämnts tidigare så talar Vygotskij om att människan har två olika handlingar nämligen 

återskapande och kreativa (Vygotskiij 1995, s.11-13). I ovanstående utdrag från pedagogernas 

intervjuer talar pedagogerna mycket om det egna skapandet och utforskande, det kreativa. Ip4 

nämner dock nedan att man även genom imitation, vilket kan sägas vara en återskapande 

handling, kan upptäcka nya sätt att röra sig och att det kan vara en del av skapandet och på så 

vis fungera som en inspiration.  

 

Jag tänker att skapande inom dans handlar om att uttrycka sig med kroppen, alltså en icke-

verbal kommunikation, och för de yngre barnen så krävs det väldigt fasta ramar och 

instruktioner för att man ska behålla barnens fokus…jag tänker att det är ett eget uttryck, barnets 

egna uttryck…men samtidigt är det ju så att för att kunna utvecklas så kan man behöva få bli 

utmanad i nya sätt att röra sig som man kanske inte själv har utforskat och då kan ju imitation 

vara ett steg för att testa på ett sätt att röra sig, för att i ett senare skede använda sig av den 

kunskapen i sitt egna skapande. Och trots allt så är det ju barnet självt som utför rörelsen vilket 

kan ses som ett skapande.(ip4) 

I citatet ovan talar ip4 bland annat om dans som en icke-verbal kommunikation där man med 

sin kropp kan uttrycka sig och förmedla något. Dansen kan med andra ord vara ett sätt att 

kommunicera och interagera med andra. Säljö (2014) menar att inom det sociokulturella 

perspektivet är socialt samspel något centralt. För att kunna interagera med andra människor 

kommunicerar vi med hjälp av språket (Säljö 2014, s.18-22, s.66-68). Istället för att använda 

sig av ord när man kommunicerar kan dansen vara det språk man använder sig av. 

 

7.6 Dans och lärande 

Något som framkom i intervjuerna var att man kan lära sig mycket genom dans och att dans 

kan användas för olika syften. Det kan dels vara för dansens egen skull, för att det är roligt 

och utvecklande i sig, vilket kan sägas vara att se dansen som mål. Men dansen kan också 

användas för andra ändamål, för att utveckla sina kunskaper inom andra ämnen, och då kan 
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dans ses som medel. Det behöver dock inte vara fråga om ett antingen eller. Under ett 

danstillfälle kan man arbeta med dans både som mål och medel. Alla pedagoger svarade att 

dans kan användas för att fördjupa barns lärande inom andra ämnen som till exempel 

matematik, språk och naturvetenskap, och då fungerar dansen som ett förkroppsligande av 

kunskapen.   

 

Dans går ju att använda på väldigt många sätt inom lärandet…fundera på vad du vill lära barnet 

så kan du ge det en extra dimension genom att lära det inom dansen också (ip1) 

 

Genom att dansa får du ytterligare ett sätt att ta in och reflektera och hantera olika saker. Det 

blir som ett förkroppsligande av till exempel tankar, känslor, begrepp och företeelser. Genom att 

tex. dansa matematik så kan du få en ökad förståelse för olika matematiska begrepp, eller 

genom att benämna det du gör kan du utvecklas språkligt. (ip4) 

 

Jag tänker ju på den kinestetiska intelligensen, eller sättet att lära sig, där kan ju dans bli 

ytterligare en metod för lärande, men också ett hjälpmedel för att fördjupa ett lärande…å sen 

rena ämnen, ja matematik, återvinning, skeenden i naturen, årstider. (ip3) 

Här är pedagogerna ense om att dansen är ett verktyg man kan använda sig av för lärande och 

utveckling. Inom det sociokulturella perspektivet talar man, som nämnts tidigare, om ett 

samspel mellan människor och olika verktyg (Säljö 2014, s.18-22). Dansen kan i detta 

sammanhang ses som ett verktyg, eller hjälpmedel för barns utveckling och lärande. Säljö 

påpekar även att miljön påverkar förutsättningar och möjligheter för lärande inom olika 

områden (Säljö 2014, s.88). Enligt pedagogerna erbjuder dansen möjligheter till utveckling 

och lärande inom fler områden än just dans. En av pedagogerna talar uttryckligen om den 

kinestetiska intelligensen, som är en av de multipla intelligenser Howard Gardner 

uppmärksammat. Gardner (2001) menar att för att en människa ska ges möjlighet att utveckla 

sina förmågor krävs en miljö där intelligenserna får någon form av stimulans (Gardner 2001 

s.40). Gardner talar även om den verbal-lingvistiska och den logisk-matematiska intelligensen 

(Gardner 2001, s.47). Pedagogerna menar att man genom att dansa kan utveckla sitt lärande 

inom just språk och matematik. 

 

Som nämnts tidigare är alla pedagoger eniga om att dans kan användas för att utvecklas och 

lära sig om andra ämnen, men de är även överens om att man inte bara ska se dansen som ett 

hjälpmedel för något annat. Bortsett från att barn kan utvecklas inom andra ämnen kan de, 
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enligt pedagogerna, utvecklas inom dansen och växa och utvecklas på ett personligt plan. 

Pedagogerna lyfter fram att barnen genom dansen utvecklar sin kropps- och 

rumsmedvetenhet, som är två aspekter inom dansens område. Stärkt självbild, identitet, 

självkänsla och tron på sig själv och sin kunskap är andra positiva effekter av dans som 

pedagogerna talar om, likväl som tillit till den egna förmågan, social kompetens och ökad 

samarbetsförmåga. Dessa aspekter av dans kan man se i några av de intelligenser som 

Gardner presenterat, nämligen den interpersonella och intrapersonella intelligensen. Där 

samarbetsförmåga och social kompetens kan vara exempel på den interpersonella 

intelligensen. Medan den intrapersonella intelligensen får stimulans genom dansen och bidrar 

till utvecklandet av självkänsla och självförtroende. Även den kinestetiska intelligensen blir 

uppmärksammad av pedagogerna då de berättar om utvecklandet av kropps- och 

rumsmedvetenhet.  

Det är viktigt att inte låta dansen bara bli en "hjälpgumma"…dansen i sig själv är ett uttryck 

utöver det verbala och när vi jobbar med skapande dans övas fantasi o kreativitet, barnen får 

stärkt självbild genom att utforska vad de kan göra med sina kroppar o rörelser, identiteten 

stärks osv. Ett barn med god kroppsmedvetenhet, bra självbild samt självkänsla är tryggt, kan ta 

in information, samspela och samarbeta med andra och då kan vi börja putta in de kunskaper 

och det lärande som skolan står för. (ip2)  

Här talar ip2 om att inte bara se dansen som ett hjälpmedel. Hon menar att genom dansen kan 

man få en stärkt självbild och förmågan till socialt samspel och samarbete utvecklas. Hon 

talar även om att skapande dans ger tillfälle för att arbeta med fantasi och kreativitet. För att 

vi hela tiden ska fortsätta att utvecklas som människor menar Vygotskij (1995) att skapande 

och kreativitet är avgörande faktorer för utvecklingen. Utgångspunkten för skapande är 

tidigare erfarenheter och från dessa kan man med sin fantasi skapa och producera något nytt 

(Vygotskij 1995, s.15-16).  

Genom att få erfara hur det är att till en början inte kunna utföra en rörelse eller rörelsesekvens, 

sedan öva, och senare kunna utföra denna så kan man växa som människa och känna hur man 

utvecklats. Genom dansen kan man också få tillfälle att testa olika sätt att vara och agera som 

man kanske inte får eller kan i andra sammanhang. Det kan vara ett sätt att till exempel våga ta 

plats, med kroppens hjälp. Ett sätt att synas. (ip4) 

 

I citatet ovan talar pedagogen om att dans kan få människor att växa och våga ta plats genom 

att bland annat prova alternativa handlingar och ageranden. Att växa som människa och våga 
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ta plats är egenskaper som kan vara användbara i många sammanhang. Pedagogerna berättar 

om att barnen kan visa på en stolthet inom dansen, att barnen vill visa upp om de till exempel 

hittat på en egen dans. Ip2 berättar att barnen själva kan komma och säga ”åh, vad jag var bra 

idag för jag har gjort en egen dans”, och att hon då tänker att barnen har gjort så mycket mer. 

Även om det för barnet där och då kanske främst handlar om att ha gjort en egen dans så 

menar ip2 att under hela processen fram dit involveras en mängd aspekter och kunskaper. 

Vidare berättar ip2 om att de arbetar mycket med dokumentation av bland annat dansen. När 

föräldrar sedan får ta del av detta blir de rörda av att på ett konkret sätt se hur förskolans 

verksamhet bidrar till barnens utveckling av till exempel identitet och barns inflytande. Miljön 

och omgivningen och dess utformning är något som enligt Säljö (2014) påverkar just 

möjligheter och förutsättningar för utveckling. Han menar även att för att man ska anses som 

kompetent behöver man kunna kommunicera sin förmåga (Säljö 2014, s.88). Genom att, som 

ip2 berättar, dokumentera dansen och visa för bland annat föräldrar så kan föräldrarna få syn 

på deras barns förmågor och kunskaper.   

 

7.7 Pedagogens roll 

Den enskilda pedagogen visar sig ha en stor inverkan på dansens innehåll och utformande i 

förskolan, och att dans erbjuds överhuvudtaget. Alla pedagoger uppger att det är på grund av 

deras intresse och kunskaper inom dans som gör att dans finns på deras förskolor. En av 

pedagogerna berättar dock att hennes förskola är en kulturförskola så det är även av den 

anledningen som dansen finns med just där. Även om det framkommer att pedagogerna inte 

anser att man måste vara utbildad inom dans för att dansa med barnen i förskolan, så är det 

bra med så mycket danskunskap som möjligt.  

 

Det är bra att ha kunskaper i och om dans…och sen är det ju bra om man är bekväm i sin egen 

kropp och att man är bekväm i att röra sig på olika sätt, så att man kan finnas som en slags 

förebild. (ip4)  

 

Här lyfter ip4 fram att det som pedagog är en tillgång om man har kunskaper i dans men för 

att arbeta med dans handlar det även om att vara bekväm i sin egen kropp så att man kan 

fungera som en förebild. Pedagogerna framhåller att det inte handlar om att man som pedagog 

ska kunna och lära ut en viss dansstil utan mer att veta hur man kan arbeta utforskande med 

kroppen.  
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Vi som pedagoger ska finnas som stöd och vägleda när det behövs, och visa vad som finns. 

(ip3) 

 

Samtidigt försöker vi ju prata och diskutera med barnen och hjälpa dem att utveckla sina tankar 

inom de här ämnena. (ip1) 

 

Ip3 och ip1 berättar här om pedagogens roll som stödjande och vägledande. Att man kan visa 

på vad som finns och på så vis, som ip4 tidigare nämnde, finnas som en förebild. För att 

inspirera till rörelse kan man visa med kroppen på olika sätt att röra sig. Ip1 lyfter även fram 

att pedagogerna genom samtal med barnen försöker hjälpa dem att vidareutveckla sina tankar 

och funderingar inom dans och andra uttrycksformer. Det är fråga om ett samspel mellan 

pedagog och barn där man med språkets hjälp kan kommunicera, både verbalt och kroppsligt. 

Säljö skriver (2014) att inom det sociokulturella perspektivet på lärande sker ett lärande 

genom social interaktion med andra. När vi är tillsammans med andra lär vi oss av varandra 

genom att vi kommunicerar och då fungerar språket som ett redskap för denna 

kommunikation (Säljö 2014, s.66-68).   

 

Utvecklandet av nya förmågor och kunskaper är något som även Imsen (2000) menar görs i 

sampel med andra. När man ska lära sig något nytt gör man det först tillsammans och med 

hjälp av andra för att sedan kunna klara det på egen hand. Detta är vad Vygotskij kallar för 

den proximala utvecklingszonen (Imsen 2000, s.188). Pedagogerna i denna studie berättar att 

pedagogerna ska finnas där för att guida och hjälpa barnet att utvecklas inom dansen. Då 

gäller det för pedagogen att göra en bedömning av hur hen på bästa sätt ska hjälpa barnet. 

Vilken nivå hen ska lägga undervisningen och övningarna på så att det varken blir för svårt 

eller för lätt för barnet, att hitta en lagom nivå som kan gynna barnets utveckling. Ip2 lyfter 

också fram att barnen själva kan fungera som förebilder åt varandra i dansen. 

 

…stora, äldre barn, som är otroligt trygg i sin kropp och i sin rörelse, de blir så otroligt bra 

förebilder, för de små… Om vi är ute efter att vi vill visa småbarnen lite nya saker att stoppa i 

ryggsäcken liksom, för att vi vill visa att det finns, stora barn. De vill ju alltid härma de stora 

barnen. Det spelar ingen roll om det är sju fröknar som ligger och ålar på golvet, det är liksom 

stora barnen som de grejar med. (ip2) 
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Här berättar ip2 om att de stora barnen kan lära de yngre barnen nya saker. De yngre barnen 

är också mer mottagliga för vad de äldre barnen gör än vad pedagogerna gör. Det kanske kan 

handla om att de yngre barnen upplever att de äldre barnen är lättare att identifiera sig med 

och på så vis i större utsträckning kan vara en del av deras proximala utvecklingszon. 

 

8 Diskussion och slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka pedagogers syn på dans i förskolan utifrån deras tolkningar 

av styrdokument och erfarenheter av kunskapsområdet. För att få kunskap om detta 

formulerades frågeställningar som låg till grund för de intervjuer som senare genomfördes 

med pedagoger som arbetar med dans i förskolan. Nedan följer en diskussion om hur 

frågeställningarna har besvarats och hur de relaterar till tidigare forskning. 

 

I denna studie visar det sig att pedagogerna ser dans som något användbart inom förskolan. 

Genom dans får barn dels utlopp för sin rörelseglädje, men det är även en uttrycksform där 

man kan förmedla tankar, känslor och erfarenheter. Det som pedagogerna menar är centralt i 

dansen i förskolan är att arbeta utforskande med kroppen, att skapa egen dans och att man blir 

observant på hur rörelsen känns snarare än hur den ser ut. Pedagogerna utgår i sitt arbete med 

dans från rörelsens grundstenar, kroppen, rummet, tiden, kraften och gruppen.  

 

Ett specifikt strävansmål från förskolans läroplan där dans nämns som en av flera 

uttrycksformer tolkar pedagogerna som att verksamheten ska erbjuda möjligheter för barn att 

möta och utforska flera uttryckssätt, där dans kan vara ett av dessa. Beroende på 

pedagogernas intressen och kunskaper och barnens intressen påverkas vad som erbjuds i 

förskolorna gällande uttrycksformer. Dans i förskolan förkommer dels i form av 

danslektioner, ofta i anpassade lokaler, men dans sker även som del av samlingar och spontant 

såväl inne som utomhus.  

 

Alla pedagogerna anser att dansen fyller en viktig funktion i förskolan och genom att använda 

sig av dans kan man arbeta med mycket av det som står i läroplanen att förskolans verksamhet 

ska innehålla. Pedagogerna uppger att genom dans kan man utvecklas på flera sätt. Man kan 

få en stärkt självbild och tillit till sin förmåga, kroppskännedom i form av till exempel 

kroppskontroll och kroppsmedvetenhet. Dans kan även användas för att utvecklas inom andra 

områden som till exempel matematik, språk och naturvetenskap och dans kan användas i olika 
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temaarbeten. Pedagogerna är dock noga med att framhäva att dansen har ett egenvärde i sig, 

att det är roligt och att dansen kan fungera gruppstärkande och som ytterligare ett sätt för 

socialt samspel.  

 

I Anna Lindqvist avhandling Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck som utkom 2010 

framkom att de danslärare som deltagit i den studien menade att dans i skolan bland annat 

handlar om att lära känna sin kropp och att ha den som utgångspunkt i sitt utforskande. 

Dansen är ett sätt att arbeta med självförtroende och självkänsla och dans fungerar som en 

uttrycksform. Samarbete och gemenskap är även det delar av dansen. Danslärarna menade att 

man kan arbeta ämnesöverskridande och då ha dansen som ett hjälpmedel i olika temaarbeten, 

men dansen har även ett egenvärde (Lindqvist 2010, 117-121). Lindqvist studie utfördes 

främst i grundskolan, medan denna studie är gjord i förskolan, men på många sätt har de visat 

på liknande resultat. 

 

Inte många studier har gjorts om dans i förskolan men Gunvor Digerfeldt har skrivit 

avhandlingen Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek, som utfördes i 

förskolan. Där undersöktes dansen utifrån fyra kategorier och det framkom att dansen hade 

positiv effekt på barns motorik, kroppsmedvetande och den kroppsliga gestaltningsförmågan, 

men gällande rytmmedvetande kunde man inte se att dansen gett någon effekt, vilket kan ha 

berott på att det var svårt att mäta och göra någon bedömning på den punkten (Digerfeldt 

1990). Digerfeldt fann med andra ord att dans i förskolan kan ha en positiv effekt för barnens 

utveckling vilket även pedagogerna i denna studie gav uttryck för. I denna studie har dock 

svaren endast grundat sig på pedagogers erfarenheter av dans i förskolan medan Digerfeldt i 

sin studie gjort mätningar på barnen och deras förmågor. 

 

Pastorek Gripson menar att kunskap i dans handlar om mer än att bara utöva dans (Pastorek 

Gripson 2015, s.110). Pedagogerna i denna intervjustudie ger en bild av att i förskolan är 

fokus i dansen att själv utöva, och utforska med kroppen, och att prata och analysera. Man 

undersöker hur det känns att röra på kroppen på olika vis. Vilka kroppsdelar kan man böja och 

sträcka osv? Men för att verkligen tala om danskunskap i förskolan skulle det kanske behövas 

fler möjligheter att möta dans, till exempel titta på en dansföreställning med professionella 

dansare och diskutera och analysera den, eller få möta danser från olika kulturer och genrer. 
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De slutsatser jag drar av denna studie är att dans är användbart på många sätt i förskolan. Att 

arbeta utforskande med kroppen och fritt skapande i dans är något som pedagogerna gör och 

ser som en självklar del av dans i förskolan. Det faktum att dans nämns som en av flera 

uttrycksformer i ett specifikt strävansmål behöver dock inte betyda att det dansas i Sveriges 

förskolor. Mycket hänger på de enskilda pedagogerna och deras kunskaper och intresse för 

dans om det erbjuds i förskolan eller inte. Även hur tillfällena för dans utformas är avhängigt 

de enskilda pedagogerna. Dans tycks gynna utveckling och lärande på många sätt, 

ämnesspecifikt och stärkande för individens självbild. Dans kan ses som både mål och medel, 

vilket visar sig i hur pedagogerna arbetar med dans i förskolan. Det dansas både för dansens 

egen skull men även för att utveckla lärandet inom andra områden. Av pedagogernas utsagor 

att döma finns många fördelar med att använda sig av dans i förskolan. Genom att ta vara på 

barnens rörelseglädje kan man med dans erbjuda goda förutsättningar för barns utveckling 

och lärande. 

 

9 Framtida forskning 

I denna studie intervjuades pedagoger som arbetar med dans i förskolan. Det skulle vara 

intressant att även undersöka hur pedagoger som inte arbetar med dans i förskolan ser på dans 

i förskolan och göra en jämförelse och se om det är någon skillnad på hur de ser på dans och 

lärande till exempel. En annan intressant aspekt skulle vara att även intervjua barn och få ta 

del av deras uppfattningar om dans och vad man kan lära sig av att dansa för att se om, och på 

vilket sätt det skiljer sig från pedagogernas åsikter.  
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11  Bilaga 1 
 

Intervjufrågor:  

Namn och ålder? 

Vilken utbildning har du? När utbildade du dig? Har du någon utbildning inom dans? 

Vilken/vilka åldersgrupp/er dansar du med? 

Har er förskola någon särskild inriktning eller profil?  

Hur länge har du arbetat på förskola? 

 

Ämnesspecifika frågor: 

1. Hur definierar du dans? 

• Vad skiljer dans från lek och rörelse?  

• När blir det dans? 

• Vad innebär dans i förskolan? 

2. Hur kommer det sig att ni använder er av dans i förskolan? 

3. Hur arbetar ni med dans i förskolan?  

• Berätta om övergripande tillvägagångssätt och metod.  

• Vad påverkar tillvägagångssätt och metod? På vilket sätt?  

• I vilka sammanhang använder ni er av dans i förskolan?  

• Använder du några hjälpmedel och rekvisita?  

4. Hur tolkar du följande strävansmål från läroplanen? :  ”Förskolan ska sträva efter att 

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

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 

dans och drama”(Skolverket 2010 s.10)  

• Hur gör ni för att arbeta med detta strävansmål?  

• Hur ser du på skapande när det gäller dans med barn? 
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5. Hur ser du på dans i relation till utveckling och lärande?  

• Vad kan man lära sig av att dansa?  

• Hur kan man utvecklas genom att dansa? 

6. Vilka förutsättningar krävs för att arbeta med dans i förskolan?  

7. Har du något övrigt som du vill tillägga? 

8. Skulle det vara ok att jag kontaktar dig igen för något förtydligande eller någon 

kompletterande fråga? 
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12  Bilaga 2 
 

 
 

Stockholm 2016-03-15 

 

Hej pedagoger i förskolan!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om dans i förskolan, hur pedagoger tolkar 

läroplanen utifrån dans och hur man arbetar med dans i förskolan.   

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet och intervjua 

pedagoger som arbetar med dans. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och ljudupptagning 

kommer att ske tillsammans med anteckningar under intervjun.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det 

egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Karin Sjögren 

 

 

 

 

Karin Sjögren 

Telefon: xxxx-xxxxxx  

Mailadress: xxxxxx 

 

Åsa Arketeg 

Södertörnshögskola 

Mailadress: xxxxx 


