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Sammanfattning 

 
Denna studie har som syfte att utreda hur förskollärare ser på dans inom 

förskolans och förskoleklassens verksamhet, att öka kunskapen om vilka 

förutsättningar som skapas för dansen inom ramen för förskolans och skolans 

pedagogiska verksamhet. Studien har även avsikt att utreda om flickor 

respektive pojkar ges lika förutsättningar och möjligheter för att dansa. Vi har 

använt oss av intervjuer för att uppnå detta syfte, och har intervjuat 11 

förskollärare verksamma i förskola och fem förskollärare verksamma i 

förskoleklass. Intervjuernas resultat har vi analyserat och presenterat utifrån 

frågeställningarna för studien. De slutsatser vi har kunnat dra är att synen på 

dans är bred och varierad mellan förskollärare utan någon allmänt vedertagen 

kärna, samt att medvetet arbete med dans kan vara ett sätt att synliggöra och 

motarbeta stereotypa genusarrangemang. Vi kan även konstatera att det finns 

många olika tolkningar av uppdraget att arbeta med dans både i förskola och 

förskoleklass.  

 

Nyckelord: Dans, genus, förskollärare, styrdokument. 

 



 

Förord 
 

Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Anna Lindqvist, dina inspirerande 

lektioner under hösten 2009 blev ett startskott för vårt intresse för dans i 

förskola och skola, och i förlängningen även denna studie. Du har som vår 

handledare, stöttat, utmanat och koncentrerat hjälpt oss framåt i vår 

arbetsprocess. Vi vill även rikta ett stort tack till alla förskollärare som 

medverkat i vår studie genom att delta i intervjuer. Utan er hade denna studie 

inte varit möjlig att genomföra! Ett särskilt tack vill vi ge våra klasskamrater 

och vänner, Emilia Karlsson och Johannes Ring, för ständig feedback, 

intressanta diskussioner och många skratt.  
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Inledning 

 
Vårt intresse för dansen inom förskola och förskoleklass har huvudsakligen 

sina rötter i kursen Dans, lek och rörelse (15 hp) som vi läste hösten 2009, vid 

estetiska institutionen vid Umeå Universitet. I kursens slutskede fick vi i 

uppgift att planera och genomföra dansaktiviteter med en förskolegrupp eller 

förskoleklass. När vi genomförde våra aktiviteter berördes vi av hur 

absorberade barnen var av dansen, hur deras känslor plötsligt fick fysisk form 

och musiken lockade fram uttryck för deras innersta väsen; obundna av 

förväntningar och diagnoser. Vid kursens avslutande beslutade vi att skriva 

examensarbetet tillsammans och inom detta område; det fanns helt enkelt 

ingen gräns för hur intressant dans och genus var för oss. 

 

Vårt personliga intresse för dansen, som vi burit med oss genom livet, handlar 

om detta; glädjen i att hänge sig åt uttryck med kroppen, på ett sätt som liknar 

det vi upplever när vi utövar teater. Med vår egen glädje och förtjusning för 

dansen kan vi också inspirera andra; i yrket som förskollärare är det barnen vi 

vill inspirera till glädje för dansen. Att lära i förskolan och skolan handlar inte 

bara om att ta till sig information och göra den till kunskap, utan också om att 

känna och uppleva kunskapen. Glädjen i att uppleva dansen får vara lika 

mycket i fokus som rörelserna man utför och strukturen som dansen pågår 

inom.  

 

En diskussion som intresserat oss är den om estetiska ämnens roll i förskolan 

och skolan som ofta varit på tapeten den senaste tiden. Ser man ett värde i det 

estetiska för sig, eller använder man det som ett verktyg för att lära eleverna 

exempelvis matematik eller språk? Därför, med bakgrund i vårt intresse för 

dans som uttrycksform och kunskapsområde, ställer vi frågan hur det ser ut i 

dagens förskola och förskoleklassverksamhet; får barnen avnjuta upplevelsen 

att dansa kravlöst, dansa för dansandets skull, eller blir dansen ett steg på 
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vägen till något annat? Hur värderar man dansen, finner man glädje i att 

använda en sådan kraftig uttrycksform för att nå sina mål, eller gläds man 

istället åt att man hittat en ingång för fler att lära sig kärnämnena? 

 

Ytterligare en ingång för att vi valt att studera synen på dans är vad som sägs 

om dans och estetisk verksamhet i läroplanen. I förskolans läroplan (Lpfö 98) 

(Utbildningsdepartementet, 2006) är leken i fokus, man talar om den 

skapande och gestaltande leken, att ett medvetet bruk av leken ska användas 

för att främja barnens utveckling och lärande. Vi tänker oss att dans i många 

fall kan ta formen av skapande och gestaltande lek, likväl som dans är en 

uttrycksform som uppmuntrar till skapande och kommunikation. I Lpfö 98 

heter det:  

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 

bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 

att främja barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 

2006:28). 
 

Vi vill koppla följande strävansmål i läroplanen för förskolan till vår studie: 

 

• 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. 

• Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kropps-

uppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 2006:9). 

 

Här betonar man den skapande och uttryckande aspekten hos dans, samt visar 

att det är av vikt för barnens lärande och utveckling. Den fysiska delen är 

emellertid också med; även om det inte direkt kopplas till dans i texten kan 

man associera till den stimulans av koordinativa egenskaper som dansen 
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erbjuder (Jagtøien, Hansen, Annerstedt, 2002). Nu är emellertid nya 

läroplaner på väg att implementeras i förskolan och skolan. I den reviderade 

läroplanen för förskolan finns tillägget:  

 

Arbetslaget skall (---) ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter 

idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt 

estetiska och andra uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 

2010:11). 

 

Här har man en ännu starkare betoning på estetisk verksamhet som uttryck 

och kommunikationsmedel. I Lpo 94, sägs följande om dans: ”Eleverna skall 

få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” (Utbildnings-

departementet, 2006:12). Ett exempel som nämns på detta är dans. Denna 

formulering liknar den i Lpfö 98, men en viktig skillnad är betoningen av 

kunskap som uttryckets källa: 

 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor 

skall uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för 

kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En 

harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 2006:6f). 

 

Det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet har också 

fått en reviderad läroplan, men i denna har formuleringen som berör dans inte 

förändrats nämnvärt. Eftersom förskolan och förskoleklassen styrs av olika 

läroplaner och olika verksamheter är det intressant att se i vilken utsträckning 
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synen på dans och hur man arbetar med dans skiljer sig mellan förskola och 

förskoleklass. Rimligtvis borde ett annat uppdrag också innebära en annan 

praktik. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det tydligt framgår av 

styrdokumenten för förskolan och skolan, nya som gamla, att dans har en 

viktig funktion i verksamheten; som innehåll, metod och uttrycksform. Detta 

blir en utgångspunkt för oss när vi skall utreda vilken syn förskollärare har på 

dansen i förskolan och skolan. Synen på dans präglas också av den kultur som 

man ingår i; under vilka omständigheter man mött dansen under sitt liv, och 

vilket värde omgivningen har givit den. Vi undrar därför också vad pedagoger 

i förskolor och förskoleklasser tänker på när de talar om dans. Ser man 

skillnad på hur pojkar och flickor deltar i dans? Hur förhåller man sig till det 

som står om dans i styrdokumenten? Nya läroplaner har utarbetats, vad säger 

de om dans, och hur kommer pedagogerna tolka och förhålla sig till dessa nya 

direktiv? Det vi ämnar göra i vår studie är att få klarhet i hur förskollärare i 

två medelstora norrländska städer ser på dansen och dess roll i verksamheten. 
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Syfte 

 
Syftet med studien är att utreda hur förskollärare ser på dans inom förskolans 

och förskoleklassens verksamhet, att öka kunskapen om vilka förutsättningar 

som skapas för dansen inom ramen för förskolans och skolans pedagogiska 

verksamhet. Studien har även avsikt att utreda om flickor respektive pojkar 

ges lika förutsättningar och möjligheter för att dansa.  

 

Frågeställningar 

 
- Hur definierar förskollärare dans i förskola och förskoleklass? 

- Vad anser förskollärare vara dansens syfte i förskola och 

förskoleklass? 

- Vilket utrymme ger förskollärare dansen i förskola och förskoleklass? 

- Hur ser förskollärare på hur flickor respektive pojkar dansar i förskola 

och förskoleklass? 
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Litteraturgenomgång 

 
Vi kommer i denna litteraturgenomgång att presentera de teorier och 

definitioner vi anser vara viktiga för vår studie. Inledningsvis har vi 

presenterat litteratur som hjälper oss att hitta en lämplig definition av 

begreppet dans. Vi tar även upp litteratur som diskuterar dansen i förskola 

och skola, samt estetiska ämnen generellt och deras roll i verksamheterna, 

som blir stöd för att dela upp de data vi insamlat i olika kategorier i 

resultatdelen. Denna litteratur inkluderar tidigare forskning kring synen på 

dans ur flera perspektiv, litteratur om den samtida norrländska 

danstraditionen, samt styrdokumenten som reglerar verksamheten i förskolan 

och skolan och vad de säger om dans. Under rubriken genusteori tar vi upp 

litteratur som definierar begreppet genus såsom vi använder det i studien och 

som stödjer bearbetningen av vår insamlade data.  

 

Begreppet dans 
För att kunna diskutera synen på dans och intervjua kring denna, blir det 

nödvändigt att fastställa en definition av dans som vi kan utgå från i vår 

studie. Vi har vänt oss till olika källor för att hitta olika synsätt på begreppet 

dans, för att använda som utgångspunkt i diskussionen av förskollärarnas syn 

på vad dans är. Så här skriver Nationalencyklopedin om begreppet dans: 

 

dans (av fornfranska danse, ett ord av omdiskuterat, kanske germanskt, 

ursprung) har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som 

ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum. Ordet kom in i 

svenskan under 1200-talet då kontinentens höviska seder nådde det 

svenska hovet. Tidigare hade det fornsvenska ordet lēker betecknat 

olika typer av rörelse, som idrott och dans. I Erikskrönikan användes 

ordet dans för första gången i samband med en fest då riddare dubbades 
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och dagen avslutades med höviska danser. Människan har ställt alla sina 

fysiska resurser i dansens tjänst. Bålen, lemmarna, huvudet och ögonen 

har engagerats. I indiska dansdramer och kinesisk opera ingår även ett 

antal blickar som är betydelsebärande. Dans kan utföras sittande, 

liggande, upprätt, skakande och extatiskt virvlande och i väldiga språng 

och luftfärder. Armar och händer fulländar uttryckets skärpa och 

understryker den estetiska effekten av dansens linjespel. Dräkter, 

dansmasker, smycken, prydnader och attribut har gett utlopp för en 

konstnärlig kreativitet stimulerad av dansen (Nationalencyklopedin, 

2010). 

 

Eva Alerby och Cecilia Ferm (2006) konstaterar att mänsklig kommunikation 

kräver olika former av språk, och väljer att betrakta dans som en form av 

språk. Vidare menar de att dansen som form och språk också är en estetisk 

verksamhet; kropp och känslor samspelar tillsammans med tankarna för att 

åstadkomma vad man vill uttrycka. Alerby och Ferm hämtar sin inspiration 

från Merleau-Pontys syn på den levda kroppen, och att kroppen bebor tiden 

och rummet. För att införliva dansen måste vi erfara den med vår kropp, 

menar de. Detta tid och rumkriterium delas av Nationalencyklopedins 

definition, där kroppens fysiska resurser är centrala för begreppet dans. 

Alerby och Ferm belyser och diskuterar olika aspekter av dansen som 

förkroppsligad kunskap och estetiskt formspråk; kroppen är vårt centrum och 

vår fokuspunkt när vi dansar. Till skillnad från Nationalencyklopedin betonar 

Alerby och Ferm känslornas oumbärliga funktion i dansens helhet. Detta är i 

sig inte särskilt anmärkningsvärt, i och med skillnaden i de båda texternas 

natur, uppslagsverk och estetisk vetenskaplig artikel, men är ändå en viktig 

poäng; uppslagsverkets känslolösa definition är inte i sig tillräcklig för våra 

syften. Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) betonar 

trots allt uttryck av känslor och stämning genom dans. 

 

Dansterapeuten Karin Thulin (2007) beskriver skapande och kreativitet som 

en inneboende och nödvändig kraft hos alla människor som hjälper oss att 
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kunna förstå och finna kraft i oss själva. Thulin beskriver skapandet som en 

”själsläkare”, som hjälper oss att hantera våra känslor, erfarenheter och 

upplevelser. Genom skapandet får vi möjlighet att sortera och hantera vårt 

inre vilket är grunden till utvecklingen av vårt självförtroende. Thulin 

beskriver skillnaden i begreppet rörelse genom att dela in begreppet i vanlig 

rörelse och dansad rörelse. En vanlig rörelse har en funktion men kan även 

vara en reaktion medan en dansad rörelse har avsikten att kommunicera och 

ge uttryck för något.  

 

Dansens plats i förskola och skola 
Här kommer vi att presentera litteratur som rör dansens historia och visa på 

dansens plats i förskola och förskoleklass, genom relevant forskning samt de 

rådande styrdokumenten, samt de reviderade styrdokument som im-

plementeras första juli 2011. Här kan det vara värt att notera att förskole-

klassen använder sig av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet och att mycket av litteraturen behandlar 

dansundervisningen i skolan, men är relevant för förskoleklassen på grund av 

gemensamma mål. 

 

Introduktion till den samtida norrländska danstraditionen 
I boken Barn, dans, skola (Dahlgren, 2006) redovisar författaren den samtida 

norrländska danstraditionen, som härstammar från danskonstnären Eva 

Dahlgren (1915-2008) och hennes pionjärarbete med dans i skolan; dans för 

alla. 1966 grundade Dahlgren Bolidens barnbalett, en privat dansskola med 

tjugotalet danselever i varierande åldrar. Dahlgren utvecklade en pedagogik 

där barnens naturliga nyfikenhet och rörelseglädje kombinerades med den 

klassiska balettens rörelseträning och teknik. Detta gestaltades och fick form i 

Dahlgrens koreografier som hon skapat och hämtat inspiration ur den 

norrländska kulturen och dess vackra natur. Dahlgrens ambition om dans för 

alla har sina rötter i KSF, kulturarbetarnas socialdemokratiska förening som 
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grundades 1964 med syftet att utbilda politiker i kultur och kulturliv, vilket la 

grunden till 1974 års kulturproposition. Under ledning av socialförvaltningen 

år 1967 börjar Dahlgren undervisa dans på sex kommunala daghem. 

Tillsammans med sin dotter Cecilia Björklund Dahlgren kontaktade de den 

kommunala musikskolan och förmedlade sin önskan om att införliva dansen i 

musikskolans verksamhet i Skellefteå. Detta ledde till att mor och dotter 1974 

tillsammans startade en kommunal dansskola som försöksverksamhet i 

grundskolan. Undervisningen genomfördes utanför tätorten på elevernas fritid 

för att öka tillgängligheten. Dahlgrens arbete präglades av en enorm passion 

för dansen, tillgänglig för alla, vilket visas i hur hon under 1970-talet fick 

dansundervisning att bli ett obligatoriskt ämne i skolan i Skellefteå. Hon 

valde senare att genomföra ”punktinsatser” utifrån sin Sarvisvaraametod; 

Dahlgren åkte ut till mindre samhällen och genomförde workshops under 

några dagar som avslutades med en presentation och uppvisning där alla fick 

vara med. 1977 introducerade Skellefteå som första svenska stad dans i 

skolan i kommunens grundskolor. Under 1970-80 talet turnerade Bolidens 

barnbalett land och rike, där dans och uppträdande för föräldrar och allmänhet 

och där resor och läger blev naturliga inslag i en växande dansverksamhet. 

1982 startades Skellefteå dans- och balettförening av föräldrar till dansande 

barn som stöd för Dahlgrens privata dansskola. Samma år introducerades 

obligatorisk dansundervisning på alla grundskolor i Enköping. 1987 flyttar 

Dahlgren med familjen till Stockholm och överlåter sin privata dansskola till 

Skellefteå dans- och balettförening. 1996 presenterade Gertrud Ericson, vid 

Uppsala Universitet den första avhandlingen i Sverige om dans i skolan med 

utgångspunkt i Dahlgrens dansundervisning. Eva Dahlgrens passion och 

aktiva arbete resulterade i det nationella programmet Dans i skolan som är ett 

direkt resultat av danskonsulenters arbete med att länka samman barn, dans 

och skola. 2006 avsatte regeringen särskilt stöd för programmet Dans i skolan 

så att de kunde genomföra en kartläggning av verksamheten kring dans i 

skolor i Sverige och framhäva skolor med intressanta arbetsmetoder. Dans i 

skolan skapar mötesplatser för utbyte av erfarenheter och satsar speciellt på 
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att kompetensutveckla lärare inom dans; som en förlängning av den 

Dahlgrenska danstraditionen. 

 

Styrdokumenten 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006), tar upp dans som en form av 

skapande och kommunikation. Man betonar också dansen som uttrycksform, 

tillsammans med de andra estetiska ämnena. Enligt läroplanen är dansen både 

innehåll och metod i förskolans verksamhet, och således i sig värdefullt för 

barnens utveckling. Man tar också upp dansen, tillsammans med andra 

estetiska uttrycksformer, som ett sätt för barn att förmedla erfarenheter de 

gjort. I den nya läroplanen som skall implementeras den första juli år 2011, 

har man gjort tillägget att barnen även ska få möjlighet att dokumentera sina 

upplevelser inom och med hjälp av det estetiska ämnesområdet 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

I Lpo 94 stöter vi på liknande formuleringar; men istället för erfarenheter har 

man formulerat att barnen ska få förmedla kunskaper, och man har lagt till att 

de både ska få pröva och utveckla sin förmåga inom estetisk verksamhet 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Estetiska ämnens roll i förskola och skola 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 

(2008) diskuterar och problematiserar barns estetiska lärande med 

utgångspunkt i ett utvecklingspedagogiskt synsätt där pedagogens främsta 

uppgift är att skapa goda förutsättningar och möjligheter för att utveckla varje 

barns kunnande. Lärandets objekt; det barnen skall lära sig, och lärarens akt; 

på vilket sätt barnen skall lära sig, är centrala begrepp i en verksamhet där lek 

och lärande syftar till att bilda en helhet och där lekande-lärande-barn 

framträder som ett resultat av pedagogens medvetna förhållningssätt och 

förutsättningsskapande. Författarnas utvecklingspedagogiska utgångspunkt 

resulterar i ett nytt perspektiv på barns estetiska lärande. Tre perspektiv på 
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estetik och lärande presenteras: estetik som medel för att utveckla andra 

förmågor, utveckla inomestetiskt kunnande där läraren har en betydelsefull 

roll och individens personliga uttryck där lärarens roll är obetydlig. Det första 

och det tredje perspektivet är vanliga föreställningar om estetisk verksamhet i 

förskola och skola och det andra perspektivet ett resultat av författarnas 

utvecklingspedagogiska ansats. Det första perspektivet visar på det estetiska 

området som ett verktyg för att utveckla barnen inom andra ämnen och 

ämnesområden, och visar på estetik som verktyg för barnens personliga 

utveckling. Det tredje perspektivet visar på synen på det fria skapandet och att 

pedagoger behöver låta barn skapa ifred, vilket innebär att pedagogens roll 

blir att förbereda och iordningställa miljön för att barnen skall kunna skapa 

fritt. Det andra perspektivet förmedlar en ny syn på estetik och lärande. ”Det 

estetiska är för oss inte bara ett medel utan ett mål i sig i barnets utveckling” 

(Pramling Samuelsson (et al.), 2008:143). Detta perspektiv är det enda som 

tar fasta på de ämneskunskaper som krävs inom de estetiska ämnesområdena, 

vilket innebär att pedagogen behöver vara påläst och kunnig inom de estetiska 

ämnena. Vidare bör pedagoger lära sig att omsätta dessa kunskaper i 

praktiken genom att synliggöra lärandets objekt- och akt. Perspektivet lägger 

trots detta vikt vid de estetiska ämnena som uttrycksform och estetik som 

medel för att utveckla andra förmågor men utan att glömma värdet av att 

utveckla estetiskt kunnande i sig. 

 

Monica Lindgrens avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan 

(2006) behandlar hur man inom ramen för skolans verksamhet ser på de 

estetiska ämnena. Genom samtal med lärare verksamma på ett flertal olika 

skolor sammanställer Lindgren ett antal grupperingar med dominerande 

synsätt på estetiska ämnens roll inom skolan. 

 

Det första kallar hon för ”estetisk verksamhet som kompensation”, och 

handlar om att lärarna ser behov av verksamhet inom det estetiska, speciellt 

för vissa barn, som de upplever har problem med något eller några element i 
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skolan. Det estetiska blir då terapeutiskt, och används på ett närmast 

specialpedagogiskt sätt; det underlättar för barn som har det svårt. Det andra 

synsättet kallar Lindgren för ”estetisk verksamhet som balans”. Retoriken 

inom denna grupp är att barn i allmänhet har ett behov av estetisk 

verksamhet, och ibland människor i allmänhet, som har ett behov av att arbeta 

både praktiskt såväl som teoretiskt, och med skolans övervägande teoretiska 

arbete är det praktiska närmast ett behov som måste tillfredställas. Det tredje 

synsättet som Lindgren redovisar kallar hon för ”estetisk verksamhet som 

lustfylld aktivitet”, baserar estetisk verksamhet som något där barnen ska ha 

roligt, och fokus ligger där; på det lustfyllda. Det är mindre viktigt med 

resultat. Det fjärde synsättet Lindgren tar upp är ”estetisk verksamhet som 

fostran”. Här argumenterar man för estetiska ämnens relevans genom dess 

möjlighet att fostra. De intervjuade menar bland annat att barnen lär sig 

samarbeta och lära sig ödmjukhet, bättre självförtroende, osv. Det femte och 

sista dominerande synsättet som Lindgren lyckats utröna ur sin datainsamling 

kallar hon ”estetisk verksamhet som förstärkning”. Detta handlar om att 

underlätta och stärka barnens lärande inom andra ämnen; genom att använda 

det estetiska som metod kan man uppnå mål i exempelvis läsinlärning eller 

matematik. Man stödjer sig på en allmänt vedertagen diskurs inom 

pedagogiken som säger att ökad ämnesintegrering ger större lärande 

(exempelvis genom tydligare helhetsbild). Man kan bland annat använda de 

estetiska ämnena, som antas vara positivt förknippade för barnen, tillsammans 

med andra ämnen utan samma positiva konnotationer för att barnen ska ha 

lättare att tillägna sig dem.  

 

Utöver dessa fem sätt som lärare legitimerar det estetiska genom tar Lindgren 

upp fem dominerande sätt på vilka lärarna legitimerar sin estetiska 

kompetens. Den första kategorin är ”läraren som vuxen”. Här legitimerar 

läraren sin kompetens genom diskurser både inom och utanför det estetiska 

området. Vissa intervjuade lärare som Lindgren placerat inom denna grupp 

anser att deras egen okunskap inom de estetiska ämnena är irrelevant; det 
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kompenseras av deras pedagogiska kompetens och klokhet som vuxna. Det 

viktiga är att man kan vägleda barnen till att ha roligt. Andra inom kategorin 

anser sig själva ha estetisk kompetens, men menar att det viktiga är att en 

ansvarsfull och insiktsfull vuxen leder barnen till givande undervisning. Den 

andra kategorin för legitimering av lärarnas estetiska kompetens kallar 

Lindgren för ”läraren som terapeutisk pedagog”. Pedagogerna inom denna 

grupp utmålar sig själva som humanister, i kontrast till en i övrigt teoretisk 

skola. De ser på sin roll som att de inom det estetiska har förmågan att ge 

elever motivation inför skolan och undervisningen, och talar huvudsakligen 

om elever som de upplever har problem i skolan eller mår dåligt. Deras 

legitimitet som lärare inom estetisk verksamhet handlar om att underlätta för 

dessa elever och få dem att må bra. Den tredje kategorin Lindgren listar kallar 

hon för ”läraren som icke-teoretiker”, som relaterar till en diskurs där man ser 

skolan som huvudsakligen teoretisk. Pedagogerna inom denna grupp ville se 

sig själva som en praktisk motvikt till detta; med större förankring i 

verkligheten, menar de. Vidare beskriver Lindgren en kategori som hon kallar 

”läraren som ämnesexpert”. Pedagogerna inom denna kategori identifierar sig 

starkt med sitt ämne, och en gruppidentitet med andra lärare inom samma fält. 

De betonar också att de estetiska ämnena är lägre värderade, och därför måste 

de alltid kämpa för sitt ämne. Den sista kategorin för legitimering av estetisk 

kompetens bland lärare som Lindgren tar upp kallar hon för ”läraren som 

konstnär”. Pedagoger inom denna grupp identifierar sig i första hand som 

esteter, och i andra hand som lärare. De vill gå mot strömmen och skapa en 

egen väg för sig och sitt ämne. De anser sig stå på elevernas sida. De ser på 

eleverna som självgående och i behov av en hög grad av frihet. De betonar 

elevernas glädje och motivation inför det estetiska. 

 

Dansundervisning i förskola och skola 
Anna Lindqvist (2010) beskriver hur danslärare anser att flickor oftare än 

pojkar ställer sig positiva till dans och dansundervisning i skolan, vidare 

beskrivs hur pojkars motstånd tenderar visa sig verbalt och inte fysiskt. 
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Lindqvist konstaterar att danslärarnas utsagor stämmer överens med tidigare 

forskning inom området och beskriver hur danslärarna betonar att flera 

faktorer påverkar pojkars negativa attityder till dans och dansundervisning. 

Vidare beskriver danslärare hur tid, ålder och val av dansstilar kan påverka 

pojkarnas attityder till dansundervisning i skolan. I förskoleålder beskriver 

danslärare att varken pojkar eller flickor verkar oroade över att delta i 

dansundervisning, men att en sådan oro infinner sig hos pojkarna i årskurs 1-

2. Pojkars oro inför dans i dessa årskurser framträder som en ”stökighet” som 

danslärarna förklarar med att pojkarna är rädda för att inte kunna dansa. 

Lindqvist beskriver emellertid danslärares uppfattning att flickor upplever en 

annan sorts oro som är knuten till kroppen, den exponering som kroppen 

utsätts för i dansandet och de förväntningar på hur deras kroppar ska röra sig. 

Lindqvist finner det förvånande att flickorna i större utsträckning än pojkarna 

är rädda för att göra fel och göra bort sig i dansundervisningen, eftersom dans 

anses vara en ”flickaktivitet”. Nästan alla tillfrågade danspedagoger menar att 

de använder samma rörelser till hela gruppen, men av enkätstudiens resultat, 

framgår enligt Lindqvist, tre olika kategorier av sätt som danslärarna menar 

när de säger ”samma rörelser”: dansundervisning utifrån pojkarna med 

betoning på maskulint kodade rörelser, dansundervisning utifrån individens 

personlighet med fokus på variationer av rörelser och dansundervisning 

utifrån genus med fokus på könsneutrala rörelser.  

 

De tillfrågade danslärarna i Lindqvists studie framhåller betydelsen av 

dansens egenvärde samt beskriver dansen som ett estetiskt ämne. Danslärarna 

beskriver senare innebörden av dans i förskola och skola och menar att 

barnen i mötet med dans tillägnar sig olika sorters kunskaper, sinnliga som 

kroppsliga: 

 

Enligt danslärarna handlar dans i skolan om att lära känna sin kropp, att 

vara närvarande i sin kropp, att skapa med kroppen som medel, att 

våga bära sin kropp, ta hand om och träna sin kropp, att 
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medvetandegöra kroppsspråket, utforska ämnen via kroppen, uppleva 

kroppen (tid och rum) och att använda kroppen som ett instrument. Det 

sistnämnda uttrycket, kroppen som ett instrument, kan tolkas på olika 

sätt. Det ger en förståelse för uttrycksdimensionen i dansen, att uttrycka 

sig genom sin kropp, jämförbart med att spela cello eller något annat 

musikinstrument (Lindqvist, 2010:119). 

 
Elisabet Sjöstedt Edelholm och Anne Wigert (2005) beskriver 

dansundervisningen i förskolan och skolan samt olika danspedagogiska 

mönster som undervisningen kan bygga på. Två begrepp är centrala: 

härmning (att utföra rörelser som liknar antingen det läraren utför eller att 

barnen själva väljer att härma varandra) och imitation (att utföra rörelser 

utifrån sin egen förmåga). Dessa två danspedagogiska metoder blandas oftast 

i dansundervisning med barn. Sjöstedt Edelholm och Wigert beskriver hur 

dansundervisningen i förskolan och skolan kan vara uppbyggd genom att visa 

på dansundervisningens olika moment som är indelade i tre kategorier:  

 

• ämnesinnehåll: teknikträning, koreografi, gestaltning. 

• metod: direkt förmedling, indirekt förmedling, eget arbete och 

temaundervisning. 

• lektionsbyggnad: regelbundna lektioner, enstaka lektioner och långsiktig 

planering (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005:17ff) 

 

Sjöstedt Edelholm och Wigert beskriver vikten av att dansundervisningen är 

planerad och strukturerad av pedagogen. Detta innebär att ämnesinnehåll och 

metod är utvalda för att lektionsinnehållet skall vara stimulerande och 

utvecklande för barnen. Författarna beskriver i en ”lathund” hur 

dansundervisningen kan utformas i förskola och skola. Den största skillnaden 

mellan lektionernas utformning är uppvärmningen, i förskolan rekommend-

erar författarna en psykologisk uppvärmning medan den i skolan kan vara 

mer fysiskt krävande. I förskolan är lektionerna utformade på ett friare sätt, 
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och leken och utforskandet har större betydelse än skolans lektioner där större 

fokus riktas mot stegkombinationer och koreograferade danser. 

 
Gunnel Lindqvist (2004) beskriver två principer för dansundervisningen i 

Sverige. Den första principen, som härrör från Rudolf Laban (1879-1958), tar 

utgångspunkt i vardagens rörelser, och söker utforska kroppens 

rörelsemöjligheter, arbeta kring olika grader av kraft i rörelserna samt 

växlingar i tempo. Detta utgår i sin tur från rummet där dansen äger rum, och 

dess olika möjligheter och begränsningar. Denna princip för 

dansundervisning är uppdelad i tre steg, där det första är att öka 

kroppsmedvetenhet hos eleverna, det andra att öka elevernas 

rumsmedvetenhet och att använda kroppen kring rummets olika möjligheter 

och begränsningar, och det tredje steget, att applicera dessa kunskaper i 

rörelseuttryck. Man fokuserar de olika rörelsernas olika kvaliteter och arbetar 

med att förfina rörelsemönster. Denna princip för dansundervisning är 

avlägsen leken och ett utforskande arbetssätt.  

 

Författaren tar sedan upp den andra principen, som står i kontrast till Labans. 

Denna princip utgår från Eva Dahlgren och Cecilia Björklund Dahlgren. Den 

bygger på barns lek och fantasi, och lärande sker genom härmning och 

imitation. Denna metod kallas Chockpedagogik, och handlar mycket om 

stämning och atmosfär, och kan övergå hastigt mellan olika element, precis 

som i barnens lek.  

 

Dans som fysisk aktivitet 
I Jagtøiens, Hansens och Annerstedts Motorik, lek och lärande (2002) tar 

författarna upp dans som en aktivitet som är särskilt stimulerande för 

koordinationsförmågan hos barn. Barnen har alltså förtjänst, fysiskt, av att 

delta i dans i sina tidigare år. Författarna påpekar även att kroppen som 
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uttrycksmedel har blivit åsidosatt i skolan; barns behov av rörelse upplevs 

ofta som ett störande element.  

 

Lindqvist (2010) påtalar i sin avhandling att de flesta av de danslärare hon har 

intervjuat menar att dans i skolan har en betydande hälsoaspekt, i den 

bemärkelse att dans ger motion och utvecklar koordination, kondition, 

smidighet, motorik och styrka. Lindqvist skriver också om det nationella 

utvecklingsprogrammet Dans i skolan, som är ett samarbete med Statens 

kulturråd, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för 

främjandet av god hälsa hos barn och ungdom. Målet med programmet är att 

”främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som 

kunskapsområde och att genom dansen främja lärande” (NCFF, 2008:3). 

 

Utifrån detta konstaterar vi att synen på dans som en fysisk aktivitet som 

tränar och främjar fysiska egenskaper har en viss utbredning inom det 

svenska utbildningsväsendet och därtill förbundna organisationer idag.  

 

Genusteorier 
För att definiera begreppet genus använder vi oss av Raewyn Connells bok 

Om genus (2009). Här talar Connell om genus som en social struktur med ett 

förhållande till människokroppen. Hon menar att denna sociala struktur inte 

direkt avspeglar biologiska skillnader, men ofta legitimerar kulturella mönster 

efter dem. Ett exempel kan vara att socialt skapade egenskaper tillskrivs det 

biologiska, såsom ”sådana är killar”. Så här skriver Connell om hur genus 

skapas socialt: 

 

Genusarrangemang fortplantas socialt (inte biologiskt) genom 

strukturernas förmåga att forma det individuella handlandet, och därför 

framstår de ofta som oföränderliga. I verkligheten förändras dock 

genusordningen ständigt, i takt med att den mänskliga praktiken skapar 
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nya situationer och strukturerna utvecklar kristendenser. Slutligen har 

genus uppstått och kan kanske också upphöra (2009:26).  
 

Det Connell menar är att vi i allra högsta grad kan påverka vilka 

genusarrangemang vi och andra befinner oss i. Connell tar också upp 

genusskillnaderna i skolan som situationella; i vissa situationer gäller de, i 

andra förekommer ”avspänt samspel över könsgränserna” (2009:28). Med 

andra ord, skapar vi bara rätt situationer kan vi motarbeta de genusskillnader 

som skapas socialt i skolan; tona ner dem eller ta bort dem helt. 

 

Marie Nordberg (2005) problematiserar och diskuterar pojkar, femininitet och 

genuspedagogik utifrån maskulinitetsskapande i förskola och skola. Nordberg 

(2005) problematiserar pojkars närmande av feminint kodade positioner 

utifrån begreppen avståndstagande och lockelse. Med stöd i R. W Connell 

och Judith Butler, beskriver Nordberg könsordningen och hur den 

upprätthålls genom normer och normerande föreställningar som regelbundet 

praktiseras. Vidare beskrivs hegemonisk maskulinitet som den position i 

genussystemet alla andra positioner är underordnade och relateras till. 

Nordberg beskriver hur pojkar som föredrar feminint kodade aktiviteter inte 

platsar inom normen för vad det innebär att vara pojke, vilket gör att pojkarna 

hamnar i en underordnad ställning och ofta förlöjligas genom ord och 

handling av andra pojkar. Vidare menar Nordberg att fysiskt våld och 

konfrontationer kan ses som maskulinitetsskapande och ett aktivt försök till 

att upprätthålla könsordningen. Nordberg beskriver hur pedagoger i förskola 

och skola bedriver ett upprätthållande och återskapande arbete, genom att 

återkommande arbeta och diskutera utifrån kön som ett inre biologiskt och 

ärftligt beteende. Vidare beskrivs hur ”flickpojkar” ses som ett hot mot den 

rådande könsordningen, medan flickor som dras till maskulint kodade 

aktiviteter värderas högre än de pojkar som exempelvis väljer att dansa balett. 

Nordberg  diskuterar vilket utrymme förskola och skola skapar för pojkar att 

prova feminint kodade positioner: ”I idrottsämnets samundervisning har t.ex. 
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de feminint kodade övningarna alltmer försvunnit, medan idrott och manligt 

kodade sporter fått ett allt större utrymme” (2005:135). Avslutningsvis riktar 

Nordberg kritik till genuspedagogik och den onyanserade synen på flickor 

och pojkar som vitt skilda grupperingar. Författaren beskriver vikten av att 

pedagoger utmanar könsordningen och analyserar och skapar förståelse för 

könshierarkier och hur kön skapas och kommer till uttryck i den pedagogiska 

miljön och barngruppen.  

 

Statens offentliga utredningar (2006) har publicerat en utredning med 

relevans för vår studie; Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av 

jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. De skriver att 

förskolan, precis som skolan, har svårt att leva upp till läroplanernas 

jämställdhetsmål. Forskning visar att förskolan istället för att motverka 

traditionella könsmönster kan stärka dessa. Man menar vidare att det som 

behövs är mer kunskap om genus och könsmönster, inte mer lagar och 

bestämmelser. Utredningen visar även att det finns en tendens inom förskolan 

att tala om flickor och pojkar på ett könsstigmatiserande sätt, där man genom 

språkbruk gör flickor och pojkar till två enhetliga men olika grupper, och att 

denna särbehandlig genomsyrar verksamheten. Man påpekar dock att de 

könsstrukturer som finns i förskolan ofta speglar de mönster som finns i 

samhället i övrigt. 

 

Birgitta Fagrell (2000) skriver i sin bok, De små konstruktörerna, att pojkar 

och flickor söker sig till aktiviteter som de fått bilden av tillhör deras kön; 

alltså, pojk- eller flickaktiviteter. Flickornas aktiviteter värderas i regel lägre. 

Att flickor och pojkar som grupp i olika utsträckning väljer eller inte väljer att 

delta i aktiviteter, beror på huruvida de identifierar aktiviteten som 

könskodad, och till vilket kön den upplevs tillhöra. 

 

Kajsa Svaleryd (2002) diskuterar och problematiserar pedagogers möjligheter 

till att arbeta jämställt i det pedagogiska arbetet. Svaleryd beskriver 



 20 

inledningsvis sin syn på genusvetenskap genom att förklara att flickor och 

pojkar formas utifrån de vuxnas föreställningar och antaganden om vad det 

innebär att vara flicka respektive pojke. Svaleryd tar därmed avstånd från 

synen på kön som något biologiskt, medfött och oformbart. Svaleryd 

beskriver hur pedagoger har en tendens att skjuta ifrån sig problematiken 

genom att exemplifiera sin egen hemmiljö som jämställd, och genom att 

medvetet välja bort jämställdhet med anledningen att man redan synliggör 

varje enskilt barn genom pedagogisk dokumentation. Svaleryd menar att detta 

resulterar i svårigheter eftersom diskussionen faller platt när den hamnar på 

ett anklagande- och personligt plan. Vidare beskriver Svaleryd betydelsen av 

att diskussionen kommer bortom det personliga planet och handlar om vad 

pedagogerna kan göra för att skapa förändring. Svaleryd beskriver hur ett 

förändringsarbete och att arbeta med jämställdhet i den pedagogiska 

verksamheten, kräver att pedagogerna gör sig själva medvetna om sina egna 

förställningar och förväntningar på flickor respektive pojkar samt synliggör 

den pedagogiska verksamheten och de samhällsstrukturer som råder. 

 

Kajsa Wahlström diskuterar i sin bok Flickor, pojkar och pedagoger (2003) 

utifrån sin roll som rektor, hur pojkar och flickor utarbetar olika fysisk 

rörelsefrihet beroende på hur vuxna i deras omgivning behandlar dem. Ett 

genomgående tema som Wahlström märker är att flickorna får noggranna och 

samlade instruktioner inför fysiska aktiviteter, och att pojkar får korta och 

yviga instruktioner. Detta speglar sig sedan i hur de rör sig, menar 

Wahlström. Flickorna, som fått noggranna och samlade instruktioner förhåller 

sig till reglerna och gör små, samlade rörelser. Pojkarna, som fått korta och 

yviga instruktioner, experimenterar fritt inom aktiviteten och lever ut sina 

rörelser och visar större rörelseglädje. Olika bemötande från lärarna resulterar 

i olika beteende från barnen. 

 

Sammanfattning 
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I litteraturgenomgången har vi presenterat litteratur som är relevant för vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi har diskuterat begreppet dans och beskrivit 

vad styrdokumenten ger för direktiv om dans. Vi har även presenterat olika 

författare som visar på estetiska ämnens roll i förskola och förskoleklass och 

hur dansundervisning i förskola och förskoleklass behandlas och utförs. Vi 

har även beskrivit hur dans kan ses som en fysisk aktivitet. Därefter har vi 

presenterat en definition av begreppet genus, samt olika författares och en 

myndighets syn på jämställdhetsarbete i förskola och skola. I nästa avsnitt tar 

vi upp den vetenskapliga metod vi använder i studien.  
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Metod 

 
Syftet med studien är att utreda hur förskollärare ser på dans inom förskolans 

och förskoleklassens verksamhet, att öka kunskapen om vilka förutsättningar 

som skapas för dansen inom ramen för förskolans och skolans pedagogiska 

verksamhet. Studien har även avsikt att utreda om flickor respektive pojkar 

ges lika förutsättningar och möjligheter för att dansa. Därför har vi 

huvudsakligen funderat kring intervju som metod; Johansson och Svedner 

(2010) skriver att intervju som metod kan användas för att ta reda på lärares 

syn på verksamheten och på eleverna, samt deras attityder kring 

intervjuämnet. Enkätundersökningar är enligt Johansson och Svedner mindre 

användbara när man vill ta reda på synsätt och förhållningssätt, vilket alltså 

passar illa med vårt syfte att ta reda på förskollärares syn på dans. Textanalys 

är uteslutet på grund av syftet, det är förskollärare verksamma i förskola och 

förskoleklass som vi är intresserade av; informationen bör insamlas direkt 

ifrån dem. Dessutom är forskning inom dans mycket begränsad (Lindqvist, 

2010). Därför är intervju som metod det uppenbara valet. Med intervju som 

metod kan vi ta reda på förskollärarnas synsätt och få möjlighet att använda 

följdfrågor för att utveckla otydliga svar förskollärarna ger i intervjuerna. 

Observation hade varit ett alternativ som komplement till intervjuerna för att 

undersöka hur det som förskollärarna sa i intervjuerna förhöll sig till 

praktiken. Vi har dock valt att avgränsa metoden till endast intervjuer, 

huvudsakligen på grund av att vårt syfte inte i direkt led härrör till den 

praktiska dansundervisningen.   

 

Urval 
Vi har i enlighet med vårt syfte valt att intervjua förskollärare i förskola och 

förskoleklass och detta på slumpmässigt valda kommunala förskolor och 

skolor i två mellanstora norrländska tätorter. I examensarbetet benämner vi 

dessa som Kuststaden respektive Älvstaden. För syftet är det irrelevant vilka 
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profiler förskolorna och skolorna har, eller vilka omständigheter de befinner 

sig i, utöver att det måste vara förskollärare vi intervjuar. Vi har tänkt vara 

öppna inför att erbjuda medverkande förskollärare att delta i intervju via 

telefon eller personligen. Johansson och Svedner (2010) påpekar att när man 

väljer att sortera de färdiga intervjuerna efter dominerande synsätt och individ 

bör man ha cirka 15 intervjuobjekt. Eftersom vi planerade att bearbeta den 

data vi insamlat på detta vis, var ambitionen att genomföra 16 intervjuer; åtta 

intervjuer med förskollärare verksamma i förskola, åtta intervjuer med 

förskollärare verksamma i förskoleklass. Emellertid fick vi endast tag på fem 

förskollärare verksamma i förskoleklass, och istället intervjuade vi 11 

förskollärare verksamma i förskola.  

 

Datainsamlingsmetoder 
För utarbetandet av de metoder som vi använder oss av i studien har vi tagit 

utgångspunkt i Mats Ekholms och Anders Franssons Praktisk intervjuteknik 

(2006), Bo Johanssons och Per Olov Svedners Examensarbetet i 

lärarutbildningen (2010) samt Steinar Kvales Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997). Deras metoder och anvisningar har vi tagit hjälp 

av i utformandet och genomförandet av studiens intervjuer. 

 

Genomförande och planerande av intervjuer 
Ekholm och Fransson (2006) har valt att bara ta upp intervjuer där två 

personer är iblandade, intervjuaren och svararen. Man betonar intervjuarens 

roll i intervjuns resultat starkt: 

 

Intervjuns resultat beror till största delen på den som intervjuar, i 

mindre grad på den som svarar. För att intervjun skall ge så mycket som 

möjligt behöver intervjuaren på förhand noggrant ha planlagt och 

förberett intervjun och den yttre miljö som intervjun skall genomföras i, 

(Ekholm & Fransson, 2006:15). 
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Författarna delar upp intervjun i faser. I frågefasen är intervjuaren sändare, 

och svararen mottagare. För en god intervjuare är det viktigt att tolka 

svararens reaktion på frågorna medan de ställs, menar de. I svarsfasen lyssnar 

intervjuaren men har fortfarande initiativet. Utan eftertanke visar man lätt för 

svararen om man är nöjd med svaret eller inte genom kroppsspråk och mimik. 

Författarna menar att det är väldigt viktigt att vi klargör vårt syfte med 

intervjun innan den börjar, så att svararen kan förstå våra frågor och varför vi 

ställer dem. Det finns även en mening med att ta reda på svararens mål med 

och inställning till intervjun. Om man har ett gemensamt mål finns mindre 

utrymme för negativa tolkningar. 

 

Johansson och Svedner (2010) menar att det finns två typer av intervjuer: 

Kvalitativ och strukturerad. Kvalitativ intervju; där endast frågeområdena är 

bestämda, och frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på hur 

den intervjuade svarar. Strukturerad intervju; med förutbestämda frågor som 

efterhålls under intervjuns gång. 

 

Johansson och Svedner (2010) belyser att den kvalitativa intervjun innebär att 

den intervjuade förväntas berätta om sina personliga ställningstaganden. Det 

är därför viktigt, menar de, att den intervjuade känner förtroende för 

intervjuaren och respekterar intervjuns syfte, som skall göras klart så tidigt 

som möjligt. 

 

Utifrån detta valde vi att använda oss av halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer; på så vis att vi utgår från bestämda frågor (se bilaga 2), men väljer 

att ställa följdfrågor eller förändra frågeinnehållet i den mån vi upplever att vi 

behöver förtydliga intervjuobjektens svar, eller rikta bort intervjuobjekten 

från ämnen som saknar relevans för vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Kvale (1997) menar att ljudinspelning av intervjun ger intervjuaren en större 

möjlighet att koncentrera sig på intervjun och intervjuobjektet; behålla 
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ögonkontakt, vara uppmärksam och ställa följdfrågor, etc. Vi har valt att 

använda ljudinspelning på detta sätt.  

 

Att tänka på när man intervjuar 
En av de viktigaste saker man bör tänka på, menar Ekholm och Fransson 

(2006), är att svararen besitter den information vi behöver och det är därför 

upp till oss att anpassa oss efter denne, och aldrig tvärtom. Detta kan ta sig 

uttryck på flera sätt. Författarna menar bland annat att den fysiska miljö vi 

befinner oss i är mycket viktig för intervjun. Störningsmoment skall 

minimeras; alla i omgivningen skall vara medvetna om att intervjun pågår och 

att det inte är tillåtet att störa. Man bör kontrollera att den svarande inte är 

tidspressad vid själva intervjutillfället. Läget kan ha ändrats sedan man 

bestämde intervjun. Ögonkontakten är oerhört viktig för att intervjuaren ska 

kännas tillförlitlig, och bör inte brytas medan svararen talar, skriver Ekholm 

och Fransson. Författarna menar även att de krav som ställs av intervjuaren, 

såsom anspråk på tid och krav på uppriktighet måste övervägas av utbyte; 

såsom uppskattning. 

 

Att formulera och ställa frågor 
För ett bra svar måste svararen tolka intervjuarens fråga rätt, skriver Ekholm 

och Fransson (2006). Ställ därför frågor med så lite tolkningsutrymme som 

möjligt, menar de. De delar upp i direkta och indirekta frågor. En direkt fråga 

är en sådan som kan svaras rakt av, såsom ”har ni haft dans på förskolan?”. 

En indirekt fråga är en sådan fråga som försöker få svararen att uppvisa sina 

attityder och värderingar kring något, såsom ”hur tror du att man ser på dans i 

förskolan?”. Att följa upp en indirekt fråga med en direkt fråga kan 

exempelvis visa hur svararen ser på sig själv i relation till andra. 

 

Författarna rekommenderar en modell för att ordna frågor som de kallar för 

”tratt-teknik”(2006:74); att börja med vida och generella frågor, och sedan 

gradvis gå mot snävare och mer specifika frågor inom området man vill 
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undersöka. På detta vis får svararen upprepade chanser att utveckla sina 

tidigare resonemang. Författarna påpekar även att det är viktigt att inte hoppa 

mellan olika abstraktionsnivåer, alltså mellan vidare och snävare frågor, när 

man använder sig av ”tratt-tekniken”. Om man kommer på frågor medan 

svararen berättar kan man istället skriva ned dem och vänta till man kommer 

till rätt nivå eller till intervjuns slut. 

 

Vidare beskriver författarna olika frågetyper som kan vara relevanta för våra 

intervjuer; en ”öppet-slut-fråga” är en fråga som låter svararen avsluta frågan, 

och är ett enkelt sätt att ta reda på svararens ställning i en fråga (2006:72). 

Om svaret är ofullständigt eller bristfälligt eller bara gäller vissa delar av 

frågan är det viktigt att följa upp svaret, menar författarna. En 

uppföljningsfråga används för att förtydliga den intervjuades svar. 

 

Johansson och Svedner (2010) menar att man ska ställa frågor som manar till 

utlägg eller längre beskrivningar; undvika frågor som kan besvaras kortfattat. 

De påpekar att man om möjligt bör låta frågorna man ställer bygga vidare på 

tidigare forskning; där möjliga problem med frågorna redan utretts och 

åtgärdats. 

 

Utifrån ”tratt-tekniken” och de olika frågetyper med deras olika 

användningsområden som författarna presenterat ovan, har vi skrivit 

intervjufrågor som ringar in vårt syfte och våra frågeställningar (se bilaga 2).  
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Databearbetningsmetoder 

I följande avsnitt presenterar vi litteratur som diskuterar hur man redovisar 

och bearbetar data insamlat via intervjuer, samt den databearbetningsmetod vi 

valt med utgångspunkt i detta. 

 

Bearbetning av intervjuresultat 
Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet. Johansson och Svedner 

(2010) menar att man bör beakta hur man redovisar resultatet. Resultat skall 

vara analyserat, inte bara en uppräkning av de fakta som kommit fram. De 

beskriver tre huvudmetoder för bearbetning av intervjusvaren: gruppering 

efter uppfattningar, beskrivning av enskilda individer, gruppering av enskilda 

individer. Gruppering efter uppfattningar innebär att hitta några 

huvudkategorier och gruppera svaren efter dem, oberoende av och utan att 

avskilja vilka personer som svarat. Beskrivning av enskilda individer innebär 

att man beskriver personerna som intervjuats och listar deras svar därefter; de 

får agera representanter för sin syn. Att gruppera individerna efter 

uppfattningar innebär att försöka utmejsla ett antal dominerande 

uppfattningar som man kan märka bland de intervjuade, och dela upp 

intervjupersonerna tillsammans med deras svar efter dessa. För denna typ av 

bearbetning föreslår författarna (2010) ca 15 intervjuobjekt. Vi har valt att 

dela upp den insamlade data från intervjuerna efter dominerande uppfattning 

och person, i enlighet med Johansson och Svedner. 

 

Procedur 
Johansson och Svedner (2010) menar att man bör genomföra förintervju för 

att kontrollera frågornas relevans och riktighet. Vi har gått igenom frågorna 

med vår handledare, samt gjort två förintervjuer tillsammans med två 

lärarstudenter, i syfte att pröva våra frågor och avgöra en ungefärlig längd på 

intervjun. För att få högre intervjukvalitet har vi använt oss av Kvales 

kvalitetskriterier för intervjuer som riktlinjer: 
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• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från 

den intervjuade. 

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de 

relevanta aspekterna av svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av 

intervjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens 

svar under intervjuns förlopp. 

• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som 

knappast behöver mycket extra beskrivningar och förklaringar 

(1997:34). 

 

Forskningsetiska principer 
I enlighet med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

anvisningar har vi kommit fram till att vi innan vi genomför våra intervjuer 

bör kontrollera våra frågors riktighet och relevans med vår handledare, 

mycket på grund av att ha en garant för att vi inte kommer att ställa frågor 

som kan upplevas besvärliga av intervjuobjekten (Johansson & Svedner, 

2010). Vid uppringning av intervjuobjekten informerade vi dem om 

undersökningens syfte och vald undersökningsmetod, samt att intervjuerna är 

helt frivilliga, att man får vara anonym, samt att man när som helst kan välja 

att dra sig ur studien. Det skall inte gå att identifiera vilka de anonyma 

deltagarna eller förskolorna/skolorna är; vi har använt oss av fingerade namn 

och utelämnat information från intervjuerna som kan avslöja deras identiteter.   

 

Kvale (1997) påpekar att man bör fråga om samtycke för intervju samt 

informera om syfte på samtliga nivåer som man berör; frågar man rektor om 

samtycke på en skola, exempelvis, bör man även fråga läraren som man 

intervjuar.  
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Vi har valt att följa de forskningsetiska principer som Johansson och Svedner 

(2010) samt Kvale (1997) presenterar, som vi tagit upp här, i sin helhet. 

Utöver detta har vi inför intervjuer erbjudit att skicka våra intervjufrågor i 

förväg, så att de berörda förskollärarna har möjlighet att förbereda sig och 

känna sig trygga inför intervjun. Det har även framkommit som önskemål hos 

vissa av förskollärarna.  

 

I nästa avsnitt kommer vi presentera studiens resultat. 
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Resultat 

 

Nedan kommer vi att presentera resultaten av de 16 intervjuer vi genomfört. 

11 intervjuer har skett med förskollärare i förskola och fem intervjuer har 

skett med förskollärare i förskoleklass. Åtta intervjuer har skett i Kuststaden 

och åtta intervjuer har skett i Älvstaden. Resultatet presenteras efter person 

och dominerande uppfattning under rubriker som är formulerade utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar för studien (Johansson & Svedner, 2010). På 

så vis sorterar vi vår insamlade data utifrån dess relevans till respektive 

frågeställning. Namnen på samtliga förskollärare är fingerade (med namn 

som börjar på A för förskollärare verksamma i förskolan, och namn som 

börjar på B med förskollärare verksamma i förskoleklass); Astrid, Alexis, 

Alma, Angelika, Amanda, Aurora, Andrea, Antonia, Amelie, Allis och Agnes 

är verksamma i förskola och Beatrice, Barbro, Beata, Bodil och Bittan är 

verksamma i förskoleklass. Vi har redovisat förskollärarna verksamma i 

förskola och förskollärarna verksamma i förskoleklass under separata 

rubriker. Eftersom de har olika verksamheter och styrs av olika styrdokument 

och har därför olika förutsättningar för dans, exempelvis har förskoleklassen 

schemalagda lektioner, vilket kan jämföras med förskolans friare verksamhet. 

 

Värt att notera är att namnen i sig huvudsakligen används för att särskilja de 

olika intervjuobjekten. Det är mindre viktigt att hålla koll på vem som sagt 

vad, eftersom deras utsagor är i fokus, och inte intervjuobjekten som 

personer. 

 

Förskollärares definition av dans i förskola och förskoleklass 

 

Förskola 
En stor del av förskollärarna verksamma i förskola, Amanda, Aurora, 

Antonia, Alexis, Amelie, Allis, Alma, Agnes och Astrid talar om rörelse som 
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en del av begreppet dans, eller som dess kärna; Amelie svarar så här på frågan 

om vad dans är: ”Då skulle jag nog säga rörelse”. Alexis är mer specifik: ”Jag 

tänker då att dans är all form av… kanske inte spontan rörelse, men all form 

av strukturerad rörelse”. Amelie, Amanda, Allis, Antonia, Astrid, Alma, 

Angelika och Aurora, till skillnad från Alexis, ser absolut spontandans och -

rörelse som en del av vad dansen är. Det kan se ut på lite olika sätt, Alma 

säger så här: ”Ja det… det blir inte så mycket planerad dans, utan det blir 

mest spontandans, det kan ju vara att vi sätter på ett band…”. Alexis talar om 

liknande aktiviteter, men ordar inte om dessa som spontandans, och räknar 

som bekant inte spontan rörelse till vad hon anser att dans är. Så här säger 

hon om aktiviteterna:  

 

Alexis: Det gör vi, vi arbetar… vi har sånna här skivor från Friskis & 

Svettis ååå Smultron och sång och sånt där och det är barnas höjdpunkt 

på dan när de får he på de. 

 

Astrid svarar så här på frågan om vad hon anser att dans är:  
 

Astrid: Jaaa, dans för mig det är ju att röra sig till musik, eller till ja till 

sång och musik och så. Och allt ifrån dans som barnen själva kan starta 

upp, till dans som vi kanske väljer åt barnen och gör, danslekar och sånt 

som vi styr upp. (---) Mm. Man kan se på våran förskola är det ju 

mycket… mycket dans faktiskt bland barnen tycker jag, det som de 

själva har startat igång. Dom vill just nu, är det julmusik ute i hallen till 

dans på cd-skiva såna här julsånger och dom daaansar. Vi har också en 

skiva med cirkus-musik, det är också så där att de dansar själv och 

gärna att de gör uppträdande och vi ska komma ut och det är dans eller 

att de bara är själva och stänger in sig och dansar. 

 

Här framgår det att Astrid och hennes kollegor arbetar med planerad dans, 

samt att barnen på deras förskola ofta tar egna initiativ till att dansa.  
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Agnes menar att det är väldigt viktigt för barn att röra sig för motorikens 

skull, men utvecklar inte resonemanget. 

 

Några förskollärare menar att dans i förskolan är ett uttrycksätt, i  

synnerlighet Andrea, och även Agnes och Alexis. Andrea svarar så här på 

frågan om vad dans i förskolan är: 

 

Andrea: Jag tycker att dans är... att det är ett uttryckssätt. Barnen ska få 

uttrycka sig på olika sätt och vi arbetar ju så här, det är Reggio-

inspirerat att dom [barnen] ska få dom hundra språken, och då är ju dans 

ett av språken.  

Intervjuare: Ett sätt att uttrycka sig alltså?  

Andrea: Jaa, det tycker jag. Ett språk. Att förmedla sig och 

kommunicera. 

Intervjuare: Mmm. Vad ska man förmedla? 

Andrea: Vad? Känslor, historier, berättelser... 

 

När Andrea beskriver vad hon anser att dans i förskola är, nämner hon alltså 

bara uttryck. Dans, för henne, är huvudsakligen ett uttryck, där de andra 

förskollärarna prioriterar den fysiska aspekten, alltså rörelsen. Agnes 

beskriver att dans framförallt är ett uttryckssätt, och betonar att just när man 

arbetar med små barn som ännu saknar ett verbalt språk, är dansen ett viktigt 

uttryck. Alexis väver in dansen som uttryck i en definition med fler element, 

bland annat de olika typer av dans som förekommer: 

 

Alexis: Om jag tänker dans i förskolan så tänker inte jag att man har ett 

salsa-pass med barnen, utan jag tänker mer liksom att det är sång, 

danslekar, rytmik… Ett uttryckssätt att använda kroppen helt enkelt. (---

) Och att… även att barnen själva alltså att det dom försöker uttrycka 

till musik att det är dans, även om det är handklapp eller dans eller 

snurra runt i ringar så känns det som att… ja, det är dans, all form av 

rörelse  
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Även här, när hon tar upp dansen som uttryckssätt, så är det med kroppen i 

fokus. Andrea skiljer sig mest från de andra förskollärarna (som prioriterar 

kroppen i definitionen) i sin uppfattning om vad dans är. 

 

Angelika menar att dans är rytm och koordinerad lek, antingen till musik eller 

utan. Amanda talar också om att dans är rörelse till musik, och tycker att det 

handlar mycket om att jobba med takten i musiken, på olika sätt: 

 

Amanda: Ja, till musik, alltså man jobbar med takten, takten med 

kroppen och takten till... man kan ju använda takt till ordet också, alltså 

klappa ordet, gå i takt och så där... använda instrument i takt och gå till 

musik. Sen är ju den fria dansen väldigt härlig, det blir ju väldigt 

känslomässigt. Ja, typ… ta nästa fråga (skrattar). 

 

Här kan man utläsa att takten är central för Amanda, och att hon ser flera 

användningsområden för den inom arbetet med dans och rörelse. 

 

Förskoleklass 
Bland lärarna verksamma i förskoleklass menar Bodil, Barbro och Beata att 

dans är rörelse, mer specifikt rörelse till musik. Barbro säger: ”Och för oss, 

när jag tänker på dans i förskoleklass så är det ju inte typ foxtrot och vals utan 

bara, ja att röra sig till musik”. Bodil är mer specifik:  

 

Bodil: Ja, alltså att kunna uttrycka sig med kroppen, det är mycket de. 

Det är inte så mycket att lära sig rätt eller fel danssteg eller så utan de e 

mer att känna in musiken och röra sig till musiken och känna att det är 

ett sätt att uttrycka sig. 

 

Här kan man se att Bodil menar att musiken förstärker barnens möjligheter 

till att uttrycka sig, och att det är upp till barnen att tolka hur de vill uttrycka 

sig till musiken. Det finns inget rätt eller fel.  
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Både Bittan och Bodil associerar dans med lek och sagor, men Bodil har som 

huvudtema i sitt svar att dansen är ett estetiskt sätt att uttrycka sig på, och ger 

då exempel på hur man i dansen kan förmedla och uttrycka sig. Saga och lek 

är två exempel hon tar upp på vad man kan uttrycka med kroppen. Bittan, å 

andra sidan, har ett annat fokus i sin definition av dans. Hon tar upp dansen 

som ett kulturarv, lekar som traditionellt har dansats i regionen. Hon 

beskriver vidare fridans och dramalek som en del av vad dans är. Beatrice och 

Barbro poängterar båda att dansen är något som är roligt, att barnen ska ha ut 

glädje av dansen.  

 

Dansens syfte i förskola och förskoleklass 

 

Förskola 
Amanda, Angelika, Amelie, Alexis, Agnes, Alma, Antonia, Aurora och Allis 

talar i stor utsträckning om träning av kroppen som syftet med dansen. 

Samtliga av dessa utom Antonia tar upp motorik som en förtjänst med dansen 

när vi frågar om dansens syfte, Angelika, och i synnerlighet Aurora 

poängterar grov och finmotorik specifikt: ”Ja, man kan ha olika steg. Genom 

att välja hur man ska arbeta med dans kan man träna kroppen på olika sätt, 

grovmotorik och finmotorik… ja”. Amanda talar om grovmotorik i samband 

med dansen. Amelie tar upp balans, och Amelie, Alexis, Alma och Antonia 

nämner koordination. Amelie formulerar sig såhär: ”Alltså ha lite koll på 

armar och ben och liksom koordination och balans och… det är mycket som 

man kan få ut utav dans”. Angelika tar upp hälsoaspekten i dansens syfte; 

rörelsen, i sig, är värdefull eftersom den främjar hälsan hos barnen.  

 

Alexis talar om dansens relation till kroppen ingående efter att ha blivit 

frågad om dansens syfte: ”Att både få kroppskontroll men att samtidigt lära 

sig att acceptera sin kropp och… eventuella begränsningar”.  
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Andrea för ett liknande resonemang, även om träning av kroppen inte är ett 

stort tema i hennes beskrivning av dansen i förskolan: 

 

Andrea: Det är också att dom ska få en möjlighet till ett språk, ett annat 

språk än det verbala. Sen är det ju - det handlar ju mycket om kroppen 

också. Rörelser och kroppsuppfattning och hur jag är i förhållande till 

andra runtomkring mig... det är ju... både ett sätt att uttrycka sig på men 

också att lära känna sig själv, och sin kropp. 

 

Andreas och Alexis syn skiljer sig återigen från de andra förskollärarna; de 

tar upp kroppen, men från andra perspektiv än det motoriska och den 

kroppsliga träning som dominerar de andras synsätt.  

 

Amelie, Andrea, Astrid och Alexis diskuterar dansen som gruppstärkande, 

men beskriver detta på olika sätt, och med hjälp av olika begrepp. Amelie: 

 

Amelie: Rörelser av olika slag. Så att det tror jag är jättebra för barnen. 

Intervjuaren: Mm. 

Amelie: Både för att förhålla sig i ett rum, eller till varandra och ja… 

 

Andrea är inne på ett liknande spår: 

 

Andrea: Sen är det ju – det handlar ju mycket om kroppen också. 

Rörelser och kroppsuppfattning och hur jag är i förhållande till andra 

runtomkring mig… det är ju… både ett sätt att uttrycka sig på men 

också att lära känna sig själv, och sin kropp. 

 

Alexis talar uttryckligen om gemenskap mellan barnen, och att dansen är en 

utjämnare för förutsättningar och villkor, att hierarkier i barngruppen suddas 

ut i dansen: ”Det blir lite mer som att alla är tillsammans på lika villkor”. 
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Astrid antyder också att hon ser på dansen som en tillåtande aktivitet, som 

frigör barnen från förväntningar som råder i andra situationer:  

 

Astrid: Ja egentligen syftet med dans för mig det är ju att få röööra sig, 

få utlopp för rörelse och känslor och våga vara, tycker jag. Antingen 

själv eller i grupp, till musik på olika sätt. 

 

Sammanfattningsvis finns det en tydlig gruppering inom den intervjuade 

gruppen att dansen dels är en frigörande aktivitet och dels en gruppaktivitet 

som också skapar gemenskap. 

 

Amanda ger en antydan till att syftet med dansen skulle vara att agera metod 

för att underlätta inlärningen av andra ämnesområden: 

 

Amanda: Syftet med dans i förskola är att träna kropp, grovmotorik 

och… även språket. Man kan även använda dansen till att lära sig att, ja, 

för dansen och takten är ju väldigt viktig, man kan ju blanda in språket i 

det här, man kan ju sjunga samtidigt som man dansar, ja, vi använder ju 

mycket takten för att lära sig olika musikstycken så använder man 

takten, då går man i takt… just dansen i sig, alltså rörelse till musik, det 

är ju väldigt bra för självkänslan också. 

 

Amanda påbörjar alltså en mening med ”Man kan använda dansen till att lära 

sig att” men fortsätter sedan på en annan tråd. Intervjuaren omformulerar 

hennes utsaga, och avstämmer med henne om han uppfattat rätt. 

 

Intervjuaren: Bra för självkänslan och dans som metod för 

att lära sig andra saker, helt enkelt. 

Amanda: Ja, precis. 

 

Amanda, Allis och Andrea tar upp språket och dess betydelse för dansens 

syfte, men på olika sätt. Amanda uttrycker, som beskrivet ovan, att dansens 
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syfte i förskolan bland annat är att träna språket. Allis, Agnes och Andrea ger 

dansen en betydelse som ett alternativt språk till det verbala; att barnen med 

dansen ska få kunna uttrycka och förmedla sig själva. Allis säger så här: ”Ett 

uttryck! Alltså dom som inte har språket, kan ju visa det motoriskt, och via 

dansen liksom (---) (Allis). Andrea: ”Det är också att dom ska få möjlighet till 

ett språk, ett annat språk än det verbala (Andrea)”. Angelika talar mer om 

dansen som att den syftar till att vara ett uttryckssätt där barnens fantasi och 

kreativitet kommer till uttryck.  

 

Två förskollärare, Astrid och Allis, lyfter takten och rytmens betydelse för 

dansens syfte, men mer som ett konstaterande av dess vikt, exempelvis 

Astrid: ”Att de få känna takt och rytmer och upplevelser och ett 

välbefinnande också”.  

 

Förskoleklass 
Bittan, Barbro, Beata och Beatrice talar alla om att dansen syftar till att 

uppmuntra rörelse, men med olika fokus; Barbro betonar glädjen i att röra sig: 

”Jaa… syftet, det är väl att man ska ha roligt och röra sig, helt enkelt (---) (”, 

till skillnad från Beata, som betonar att man skall lära sig att röra sig rytmiskt 

till takten i musiken. Bittan ger ingen specificering av vad hon menar med att 

rörelse skulle vara syftet med dans, utan uttrycker att dans kan vara ”så 

otroligt mycket”, och listar flera exempel. Beatrice menar att rörelseaspekten 

i dansens syfte handlar om att träna barnen motoriskt. Bodil, Bittan, Beatrice 

och Barbro säger alla att dansen syftar till att utveckla barnens sociala och 

emotionella förmågor. Bodil formulerar sig så här: 

 

Bodil: Ja det är ju… de e ju att få ett vidare perspektiv på olika 

möjligheter till att utrycka sig och att dans kan jag känna ibland är lite 

friare för då kan du ju… du kan… uttrycka saker som du kanske inte 

kan uttrycka, är du dålig på å prata, blyg eller nåt så där som du tyck det 

är hämmande så kanske när du har en sjal i handen åå får dansa runt till 
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musik och va fjärilar eller om du ska gå och vara arg och föreställa ett 

troll som är jättearg så kan man ju liksom få ut saker och ting den 

vägen. 

 

Bodil talar här i ordalag av att dansen ska syfta till att utveckla barnens 

sociala och emotionella förmåga, och ge alla barn en möjlighet till ett 

kompletterande språk till det verbala, samt ett uttryck. Ett språk som fungerar 

som ”komplement till allting annat”; hon säger att dansen skall ingå i 

temaarbeten; barnen som har lite svårare att uttrycka sig verbalt får då en 

chans till uttryck genom kroppen, i dansen. Barbro menar också att dansen 

kan vara ett verktyg för barnen att få ”utlopp för känslor”. Beatrice betonar att 

dansen syftar till att utveckla självförtroende, och ger flickor och pojkar ett 

sätt att naturligt umgås med varandra. Bittan listar samarbetet som en av 

många förtjänster med dansen i förskoleklass. Beatrice, Barbro och Bittan är 

alla inne på att dans syftar till att ge glädje åt barnen, men ingen av dem ger 

någon vidare förklaring till varför. Bittan tar upp dans som metod; den kan 

användas för att uppnå inlärning i matematik, och för att arbeta med genus. 

Det avgörande verkar vara vad man har satt upp för mål, allt från att dansa för 

dansandets skull, till att använda dansen som ett medel för att uppnå något 

annat lärande.  

 

Dansens plats i förskola och förskoleklass 

 

Förskola 
Inledningsvis är det värt att poängtera att två av de intervjuade förskollärarna 

uttryckligen svarar att de inte arbetar med dans, Antonia och Angelika, samt 

att Aurora och Amelie säger att de har arbetat med dans, men inte gör det i 

nuläget. De flesta arbetar emellertid med dans, enligt dem själva. Amanda, 

Andrea, Agnes, Astrid, Allis, Alexis och Alma säger uttryckligen att de 

arbetar med dans. Emellertid verkar synen skilja sig på vad det innebär att 
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arbeta med dans; exempelvis Alma menar att förekomsten av spontandans 

med hjälpmedel räknas som att arbeta med dans:  

 

Intervjuare: Hur arbetar ni i arbetslaget med dans? 

Alma: Ja det… det blir inte så mycket planerad dans, utan det blir mest 

spontandans, det kan ju vara att vi sätter på ett band… 

 

Alexis är tydlig med att säga att hon anser att hon arbetar med dans utifrån 

hennes egen definition av vad dans är: 

 

Intervjuare: Vad anser du att dans i förskolan är? 

Alexis: Jag tänker då att dans är all form av… kanske inte spontan 

rörelse men all form av strukturerad rörelse.  

(---) 

Intervjuare: Ja… Arbetar ni med dans? 

Alexis: Om vi tänker att dans i förskolan är svaret på min första fråga. 

Så ja. 

 

Sammanfattningsvis: eftersom definitionerna av dans skiljer sig från 

förskollärare till förskollärare, så skiljer sig också vad de menar när de säger 

att de arbetar med dans.  

 

När det gäller hur de olika förskollärarna arbetar med dans så ser arbetssätten 

olika ut. Det skiljer sig så pass mycket mellan de olika förskollärarna att vi 

har valt att presentera hur de arbetar med dans i förskolan en förskollärare i 

taget; vi kommer emellertid att göra en sammanfattande jämförelse i slutet av 

detta avsnitt för att visa på likheter och skillnader mellan förskollärarnas 

arbetssätt.  

 

Agnes beskriver hur de på hennes förskola i ett nuvarande projekt dansar 

dagligen, och utgångspunkten för dansen är en CD-skiva:  
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Intervjuare: Mm. Arbetar ni med dans? 
Agnes: Jaa, vi jobbar med ett projekt just nu där vi dansar väldigt 
mycket.  
Intervjuare: Mm. 
Agnes: Varje dag faktiskt.  
Intervjuare: Mm. Hur arbetar ni i arbetslaget med dans? 
Agnes: Vi utgår just nu ifrån en skiva som heter ”sång och håll igång”. 
Intervjuare: Mm. 
Agnes: Och till den musiken så dansar barnen då. 
Intervjuare: Mm. 
Agnes: Och ibland så är det en planerad aktivitet att vi gör det, och 
väldigt ofta så frågar barnen själva om vi inte ska sätta igång den 
skivan. Och så har vi köpt en discokula också, så att det blir lite 
häftigare så där. 

 

Agnes och hennes kollegor i arbetslaget planerar både tillsammans och 

enskilt inför dessa dansaktiviteter.  Hon beskriver hur hon tycker att det skall 

vara roligt och lustfyllt varje gång barnen dansar, och hon upplever att barnen 

tycker att det är roligt att dansa. Emellertid ger hon uttryck för att det alltid 

finns barn som är avvaktande, även om dessa kanske börjar delta efter en 

längre tidsperiod, så vill de inte tvinga någon att delta.  

 

Amanda beskriver att den förskola hon arbetar på utgår från musik när de 

dansar, till exempel används musiken för att stärka sinnestämningar och 

känslouttryck. Man arbetar både strukturerat, spontant och 

improvisationsbaserat.  

 

På Andreas förskola arbetar de mycket med dans inom projekt, och det 

framgår att man har delat upp arbetet efter pedagogernas spetskompetenser; i 

Andreas arbetslag är det hon som är ansvarig, men att pedagogerna frågar 

varandra om de vill veta något om deras respektive ansvarsområden. 

  

Astrid tycker att man alltför sällan arbetar medvetet med dans, men 

uppmuntrar och stöttar barnens egna initiativ till dans. Det framgår av Astrid 

att man i arbetet med olika teman har mer planerade dansaktiviteter, där man 

arbetar med exempelvis sinnesstämningar eller årstider, och att när man inte 



 41 

arbetar med tema är det oftast spontan dans, eller dans utifrån en CD-skiva. 

Hon menar även att det beror på personalens intresse och entusiasm, i vilken 

utsträckning man känner att man behärskar ämnet. Hon är noga med att 

poängtera att inget är rätt eller fel i dansen. 

 

På Allis förskola arbetar man med barnens val en gång i veckan, i samarbete 

med en grannavdelning; barnen får välja aktiviteter utifrån ett urval, och dans 

är en av dessa aktiviteter, som brukar vara populär. Utöver detta beskriver 

hon att det mest är spontan dans, dansen har kommit lite i skymundan på 

senare tid, menar Allis, men det har börjat talas lite mer om den.  

 

På Alexis förskola arbetar man mycket utifrån musikskivor, på bestämda 

tider; det är ett speciellt rum som dansen får ske i, och det är bara tillgängligt 

på vissa tider. De klappar ramsor med barnens namn, jobbar med sångpåsar 

osv. Alexis säger även att barn som de vuxna har känt ett behov av att 

”punktmarkera” har visat sig slappna av när de har fått dansa. Oftast är det på 

samlingen som de sjunger och dansar, men de har inte avsatt tid för dans på 

schemat. Alexis säger att barnen får vara med utifrån sina egna 

förutsättningar: 

 

Alexis: Kan jag inte både snurra runt och klappa händerna samtidigt så 

kan jag kanske klappa händerna eller välja att snurra runt, så får man 

ändå känna någon sort delaktighet. 

 

Alma säger att förskolan arbetar med dans, men har valt att kalla det för 

rörelse och rytmik. De arbetar inte så mycket med planerad dans, utan mycket 

spontandans till musik, på samlingar, röra sig fritt i rummet, dansar till 

sånger, och att de tidigare har provat på dans med sjalar till musik. Alma 

beskriver vikten av att barnen ska få prova på olika rörelseaktiviteter, och att 

det skall vara lustfyllt och locka barnen.  
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Aurora säger att de på hennes förskola har arbetat med dans men inte gör det i 

nuläget, utöver spontandans till musik som barnen tagit med sig hemifrån. 

Tidigare har de haft strukturerade dansaktiviteter med barnen. Aurora 

beskriver en av dessa:  

 

Aurora: För ungefär en månad sen hade vi en dans där barnen fick 

dansa kring en ljuskälla... vi hade släckt ner i lekhallen, och slagit på 

overheadapparaten, och så hade vi samma musik hela tiden, och barnen 

fick dansa till det. Sedan la vi ett mönster på overheaden, behöll samma 

musik och kollade om det blev någon skillnad i hur barnen dansade. 

Intervjuare: Blev de det? 

Aurora: O ja. Mycket stor skillnad. De dansade helt annorlunda. Det var 

intressant att se! Omgivningen påverkar mycket... 

 

Förskolan Aurora arbetar på har även fått besök av studenter som har dansat 

tillsammans med barnen, och på så vis har bidragit till att tillföra dans till 

deras verksamhet.  

 

På Amelies förskola bedrivs i nuläget inga planerade dansaktiviteter, men 

förskolan har tidigare arbetat både med drama och rörelse. Hon menar att 

detta är för att de har gjort om den lokal där de tidigare dansade till en matsal, 

och att det är svårt att få plats med dansaktiviteter, men man planerar göra ett 

nytt rörelserum på förskolan. Tidigare hade förskolan planerade 

dansaktiviteter över avdelningarna där alla barn i samma ålder träffades en 

gång i veckan; i form av exempelvis sagolik-sagolek (där man har rörelser 

utifrån en saga man läser; gestaltar sagan), hinderbanor och rörelselekar. 

Amelie beskriver även att de arbetar med rörelselekar utomhus.  

 

Antonia säger att de inte arbetar med dans på hennes förskola, men beskriver 

senare hur barnen får jobba med rörelse till musik, att dansen kan ingå när de 

arbetar med drama. Hon har själv tidigare arbetat med dans, men gör det inte 

medvetet på hennes nuvarande arbetsplats. Hon säger att stora grupper och 
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små barn är anledningen till att de inte arbetar med dans. Hon menar att det är 

en prioriteringsfråga att inkludera dans eller inte, och att det är möjligt att de 

kommer börja i framtiden: ”Jag ser inga större hinder egentligen, det är väl 

bara att komma igång och göra det”. Antonia, som enda förskollärare i den 

intervjuade gruppen, påpekar att barnens ålder inverkar på hur man har 

dansaktiviteter. Angelika berättar att de inte arbetar med dans planerat, men 

att de dansar med barnen ibland, spontant. Hon upplever sig ha sett att små 

barn kan dansa när som helst och till vilka ljud som helst, och även utan ljud. 

Hon tycker sig se att de äldre barnen inte dansar lika ofta:  

 

Angelika: Ja, jag tror att dom är mindre låsta i vad som... ja, dels är dom 

ju mer rörliga överhuvudtaget, men jag tror att dom är mindre låsta i 

tanken 'vad man får göra när'. Alltså, att äldre barn har lärt sig typ, 

tänker jag, mer, sådär... ja men jag menar vuxna dansar ju inte heller 

helt plötsligt sådär heller utan det är ju i vissa sammanhang, och att... 

dom yngre har ju inte lärt sig alla sociala koder, ja men, sen när dom får 

dansa, då dansar dom ju. Sen finns det ju givetvis femåringar också som 

kan börja dansa när som helst men, jag tycker att det är vanligare, 

speciellt bland typ tvååringar, eller ettåringar, men då är det ju oftast till 

musik, så fort man sätter på radion börjar dom ju dansa. 

 

Angelika går vidare med att säga att de planerar in discon ibland, men 

poängterar att hon tycker att det är en ”hårfin gräns mellan dans och rörelse”. 

Den huvudsakliga anledningen till att de inte har planerad dans, menar 

Angelika, är att de inte har någon i arbetslaget med särskilt intresse för eller 

utbildning i dans, vilket hon säger är hämmande.   

 

Sammanfattningsvis tänker vi gå igenom några gemensamma kategorier som 

blir tydliga bland förskollärarna; lokalfrågan, musik till dansen, arbete med 

dans till projekt och tema, samt användandet av redskap eller hjälpmedel, 

såsom sjalar.  
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Amelie, Alexis, Amanda och Aurora menar alla att lokalerna på förskolan 

påverkar i vilken utsträckning de arbetar med dansaktiviteter. Alexis menar 

att man inte alltid kan frigöra rummet där man håller på med dans, Amanda 

säger att det ibland är trångt, man får styra och ställa om i lokalerna om man 

vill ha dansaktiviteter. Aurora säger att de nu inte har någon lekhall med 

tillräckligt utrymme i anslutning till avdelningen, utan att de får dela på annan 

sådan lokal tillsammans med en grannavdelning, och att detta påverkat den 

utsträckning i vilken de har dansaktiviteter med barnen.  

 

Samtliga förskollärare vi har intervjuat beskriver att de använder sig av musik 

till dansen. Flera säger att de slår på skivor med musik som barnen sedan får 

dansa till själva, exempelvis Allis: ”Ibland sätter man på en skiva när dom är 

inne, och då är man inne och dansar eller springer runt (skrattar)”. Amanda 

och Astrid talar båda om hur man använder musiken för att förstärka eller 

frammana olika känslor från barnen. Amanda säger: 

 

Amanda: Man använder musiken till att förstärka känslouttryck till 

exempel. Då kan man ju använda kroppen och dansen till olika musik. 

Om vi säger till exempel om man använder spännande musik som man 

då använder för att visa ”åh nu är jag rädd, nu är jag arg, nu är jag 

glaaad, nu är jag ledsen” Och sådär… man visar med kroppen olika 

känslouttryck. Man kan ju använda… man kan ju använda kroppen till 

att visa olika känsloyttringar. 

 

Astrid, Alma och Antonia talar om att de använder sjalar och/eller tyger som 

redskap för att förstärka rörelser. På Auroras förskola använde de sig av en 

overheadapparat som ljuskälla samt att de la upp mönster där, allt för att 

skapa inspiration hos barnen.  

 

Andrea och Astrid beskriver att de har arbetat med dans utifrån projekt eller 

tema. På Andreas förskola har de dansat med utgångspunkt från en levande 

sköldpadda, som de har haft på avdelningen, och som har intresserat barnen: 
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Andrea: Och dom har fått låtsas att det har varit ett stort hav och vi har 

låtsats att vi har varit i olika små akvarium och vi har varit långt ner på 

botten, vi har vart uppe på ytan, vi har vart stora och små sköldpaddor, 

gamla sköldpaddor; hur kan en gammal sköldpadda röra sig i 

förhållande till en liten bebis och, ja... lite så där. Vi har pratat också lite 

kring också kring hur sköldpaddan rör sig, för dom har ju erfarenhet av 

den som vi har nu inne på avdelningen, dom har ju tittat mycket på hur 

den sköldpaddan rör sig... så det har vi jobbat med. 

 

Förskoleklass 
Beatrice, Bodil, Bittan och Beata uttrycker samtliga att de arbetar med dans. 

Barbro säger att de inte arbetar med dans medvetet i deras förskoleklass. Vi 

kommer att presentera dem och deras arbetssätt på ett likadant sätt som vi 

gjort med förskollärarna. 

 

På Beatrices skola arbetar man med dans, på så vis att det är schemalagt. De 

dansar tillsammans efter årskurs. Just därför poängterar hon gruppens 

betydelse, och hur viktigt det är att lära sig dansa tillsammans:  

 

Intervjuare: Mm. Hur tänker ni i arbetslaget kring de 

dansaktiviteter som ni genomför? 

Beatrice: Hur vi tänker kring dom? Ja vi tänker ju att det ska ge just 

dom här sakerna, positiv och glädje. Att vi ska… att man ska våga, att 

kunna göra saker tillsammans. Att det är viktigt.  

Intervjuare: Mm. Hur upplever du som förskollärare att barnen 

upplever de dansaktivteter ni genomför? 

Beatrice: Det beror ju väldigt mycket från grupp till grupp. Men att 

det… vi ser att det är en enorm styrka för gruppen att kunna dansa 

tillsammans och att våga ta på varann, att våga röra sig och att våga 

göra dom sakerna som man gör när man dansar.  

Intervjuare: Mm. 
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Beatrice: Det är ju så här att många kan ju vara lite skakis inför det i 

början men sen så släpper det ju och då blir det ju en fantastisk 

gruppkänsla. 

 

Här ser man hur viktigt det är för Beatrice att gruppen fungerar tillsammans 

och kan interagera och ha roligt utan att vara hämmade. Det är en styrka, 

säger Beatrice, att ha en grupp som kan våga dansa tillsammans. På Beatrices 

skola utgår dansundervisningen från ett program som heter Dansen i skolan:  

 

Ja, just för förskoleklassen så är det ju oftast ringdanser, men vi dansar 

även pardansar, alltså två och två. (---) Som har mycket. Ja, färdiga 

danser. 

 

Detta påverkar naturligtvis vilket innehåll dansaktiviteterna på Beatrices 

skola har.  

 

I Bodils förskoleklass arbetar man med dans utifrån musik; mer specifikt 

alternativ musik. Hon arbetar medvetet med sagodanser, och listar flera 

exempel där barnen ska försöka ge uttryck för känslor som de känner i 

sagorna. Bodil uttrycker att hon har ett eget engagemang för dans, samt säger 

att det ”fallit på min lott”, men att hon inte har någon utbildning i dans, 

förutom enstaka kurser. Hon är ansvarig för idrotten i hennes arbetslag, och 

anser att idrott i förskoleklass är lustfylld rörelse. Därför, påpekar hon, arbetar 

hon med dansen även på idrotten. Hon beskriver hur hon försöker få med 

dansen i alla delar av verksamheten, ”att det ska vara en del i en helhet”.   

 

Bittan säger att de i hennes förskoleklass försöker att finna aktiviteter som 

anknyter till barnens intressen och dansaktiviteter som fungerar som medel 

för att nå ett mål. Hon poängterar också att det skiljer sig mellan olika år hur 

de arbetar, exempelvis har de nyligen inordnat ett rum där de har en CD-

spelare, och där det förekommer mycket spontandans bland barnen. De har 
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material, exempelvis sjalar, som finns i detta rum, men som bara används när 

en lärare är med. 

 

I Beatas förskoleklass arbetar man mycket med lekar med sång och rörelser, i 

olika takt; att lyssna till musiken och improvisera därefter. En gång i veckan 

har de musiklek, där man både sjunger, dansar och rör sig. Rörelse är även ett 

inslag på idrotten. Hon beklagar sig över att det inte finns någon i hennes 

arbetslag som är mer utbildade inom dans. Hon poängterar att de har lärare i 

arbetslaget som har fortbildat sig till ”rörelseinspiratörer”, men hon menar att 

denna fortbildning inte garanterat har med dans att göra:  

 

Beata: Och då har man ju också musik och så där va, men om man då 

tänker den rytmiska gymnastiken som de fick prova på.  

Intervjuare: Mm. 

Beata: Så var det annorlunda, men det beror ju på vad man menar med 

dans. 

 

Beata påpekar vidare att hon har en stor barngrupp, 22 barn, och uttrycker 

missnöje över att det är trångt och att lokalen de har tillgång till är olämplig 

för just dans:  

 

Beata: Men jag tro att i många förskoleklasser, eller överhuvudtaget i 

skolan och så där så… är det ju inte så stora utrymmen som man är i.  

Intervjuare: Neej. 

Beata: Och jag tror det hämmar litegrann att man inte har så mycket 

dans. 

Intervjuare: Jaa, precis. Man begränsas till att vara i klassrummet.  

Beata: Jaa. När man inte har idrott.  

Intervjuare: Mm.  

Beata: För vi har ju gymnastiksalen en gång i veckan och då är det så 

mycket inom idrotten som man vill att de ska prova på. 
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Barbro säger att de inte arbetar med dans. Hon säger att hon ”personligen inte 

tänkt på det som en egen fristående aktivitet”. Hon ser emellertid inga hinder 

för att börja arbeta med dans, och ser att dansen har positiva förtjänster. 

Anmärkningsvärt är att hon säger att barnen dansar på eget initiativ, gör 

uppträdanden och sjunger, och att pedagogerna i förskoleklassen har 

tillmötesgått barnens intresse genom att ge barnen tillgång till en lokal som är 

tillägnad spontan dans, musik och rörelse. Så man kan ändå se att de sätter ett 

värde på dansen och har tänkt kring den, utan att de går in och leder 

dansaktiviteterna.  

 

Att Barbros arbetslag har en lokal avsedd för dans men inte jobbar med 

lärarledda dansaktiviteter är speciellt anmärkningsvärt i jämförelse med 

Beatas arbetslag, som arbetar med lärarledda dansaktiviteter, men som inte 

har en egen lokal avsedd för dans, förutom gymnastiksalen som de har 

tillgång till en gång per vecka.  

 

Både Bodil, Beata, Barbro och Bittan använder sig av redskap för att inspirera 

barnen till dans och rörelse. Bittan säger att de köpt in scarfs, band, och ringar 

med färgband som de använder till dansen. På Bodils förskola använder de 

sjalar för att flytta fokus i dansaktiviteterna: 

 

Bodil: Och barna har blivit, jag har ju gjort det här nu några gånger nu 

sen vi starta… från början var de väl lite blyga, många så där, tyckte det 

var lite jobbigt, men… just när man tar till sjalar kan jag känna att då, 

då är det inte jag längre, alltså då står inte jag i centrum om jag är blyg 

till exempel. 

Intervjuare: Mm. 

Bodil: Utan då är det sjalen som står i centrum (skrattar).  

Intervjuare: Mm. 

Bodil: Dansa med sjalen och… föreställ… snöflingorna som faller eller 

ja…  
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I Beatas förskoleklass har de samarbetat med en instruktör i rytmisk 

gymnastik, och då fick de arbeta med tygband; Beata upplevde att barnen 

tyckte att det var roligt, samt önskar att de kunde arbeta så själva. 

 

Bodil, Beata och Bittan arbetar med alternativ musik, men på olika sätt. Bodil 

vill att den alternativa musiken skall fungera som ett komplement till musiken 

som barnen upplever i andra sammanhang: ”Helst då gärna alternativ musik 

till den där kommersss… alltså den senaste… barn i förskoleklass kan alla de 

senaste låtarna”. Bittan säger att de använder sig av minimaracas för att göra 

sin egen musik: 

 

Bittan: Jag glömmer aldrig när jag lärde mig att dansa med dom här 

mini-maracas.  

Intervjuare: Just det. Hur använder ni dom? 

Bittan: Vi använder dom när vi ska göra en aktivitet och inte har musik 

utan gör musik själv alltså, som om man säger att man ska röra sig till 

musik så länge musiken pågår och sen stoppa... 

Istället för att sätta på hög musik, en cd eller spela med tamburiner eller 

sådär, använder vi minimaracas. Då måste barnen lyssna. Och genom 

det så sänker man automatiskt ljudnivån. 

 

Beata säger att de använder sig av instrument på musikleken, men det framgår 

inte hur. I Barbros förskoleklass har barnen tillgång till musik i deras dans, 

musik och rörelselokal, men det framgår inte vilken typ. Av Beatrices intervju 

framgår det ej att de använder musik till dansen, men det är ändå högst troligt 

att de gör det, eftersom Beatrice påtalar att de både arbetar med par och 

ringdanser. 

 

Utifrån förskollärarnas utsagor ser vi att dansen både har och inte har en plats 

i förskolans och förskoleklassens verksamhet, samt att det kan se mycket 

olika ut hur man arbetar med dans. Vi vill återigen poängtera att deras syn på 
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dans är nära sammankopplad med det utrymme som dansen ges i 

verksamheten. 

 

Flickor, pojkar och dans 

 

Förskola 
När vi ställde frågan ”Upplever ni någon skillnad i hur flickor respektive 

pojkar upplever dansaktivtiteter?” fick vi fyra ja-svar; från Amanda, Astrid, 

Alma och Aurora. Sex förskollärare sa nej; Agnes, Amelie, Antonia, Andrea, 

Angelika, Allis, Alexis. Detta var dock endast inledningsvis; när de 

utvecklade sina svar kunde man urskilja fler nyanser.  

 

Amanda börjar med att säga att det är skillnad, men ändrar sig till att säga att 

det nog mest handlar om individ, men beskriver att killar ”upplevs mer 

motoriska” samt ”bullriga” och ”har mer yviga rörelser”. Att det skulle 

handla om individ, motiverar hon med att hur man deltar i dansen har att göra 

med självbild och självkänsla. 

 

Astrid säger att hon upplever flickorna mer positiva till dans, men tillägger att 

pojkarna också är med. Astrid säger att pojkarna visar fysiskt att de inte vill 

vara med; genom att sätta armarna i kors. Är det någon som markerar ovilja 

att delta, är det oftast en pojke, menar Astrid. Hon går vidare med att säga att 

ålder också påverkar; i 3-5års ålder som hon arbetar med, så tycker hon sig se 

att alla dansar, men att flickorna i större utsträckning tar eget initiativ till att 

dansa.  

 

Alma upplever en skillnad mellan flickor och pojkar i dansen, men inte upp 

till 3-4 år. När barnen är äldre dansar pojkarna ”häftigare”, ”hetsigare” samt 

slår varandra. Hon säger sedan att flickor dansar ”lite mjukare”. Hon menar 

även att det finns ett grupptryck som påverkar pojkarna; vill inte en pojke 
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dansa, vill inte de andra dansa heller. Hon kan uppleva att vissa pojkar tycker 

att det är ”löjligt” att dansa. 

 

Aurora ser skillnad på pojkar och flickor, pojkarna dansar vildare och skojar 

mer, och flickorna dansar mer tillsammans i grupp. Det framgår att på 

Auroras förskola får barnen ta med sig egen musik hemifrån, och hon 

upplever sig se en skillnad i vilken typ av musik som flickorna respektive 

pojkarna tar med sig till förskolan. Intervjuaren lyfter att hon har antytt att 

pojkar dansar mer självständigt och flickorna mer i grupp, varpå Aurora 

håller med, och tillägger:  

 

Aurora: Det är mycket likadant. Pojkarna skojsar till det mycket, 

flickorna dansar tillsammans. Det är svårt att få det genusneutralt. Men 

vi har ju många pojkar som dansar, alltså dansar spontant, och då blir 

det mindre såhär "jag vågar inte"... när man ser att dom dansar och att 

det verkar roligt, då vill man vara med. Det är en tillgång. 

Intervjuare: Du menar, att ju mer barnen får se dans, desto mer 

slipper de vara rädda för att... 

Aurora: Jaa, precis! Det handlar mycket om att få uppleva och se, då 

blir det inte lika skrämmande. 

 

Ju mer barnen får uppleva dans, ju mindre skrämmande är dansen för barnen, 

oavsett om det är flickor eller pojkar. De vill vara med i högre utsträckning, 

menar Aurora.  

 

Agnes tycker att hon inte ser någon skillnad mellan flickor och pojkar i 

dansen, och upplever att det är både flickor och pojkar som inte vill dansa. 

 

Amelie säger att alla barnen ställer sig positiva till att dansa, och uttryckligen 

att hon inte ser någon skillnad mellan flickor och pojkars intresse. Däremot 

flikar hon in att det som hon kallar ”sällskapslekar” (exempelvis ”Björnen 

sover”) är pojkarna mer tävlingsinriktade: 
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Amelie: Alltså dom är lite mera… ja men. Tjejer kan vara lite mer så, ta 

mig, i Björnen sover och så medans killar kanske, jagar varandra längst 

bort på gården. 

Intervjuare: Mmm. 

Amelie: Alltså dom riktar in sig på en. Och då ska jag ta dig. Och då 

spelar det ingen roll om det stor tio och väntar runtomkring medan tjejer 

dom, dom är lite mera… ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Dom vill 

gärna bli tagna på ett annat sätt, än killar, dom vill inte bli tagna.  

 

Antonia säger att hon inte sett några skillnader; ”Jaa, alltså både flickor och 

pojkar har ju… det är ju samma takt till musiken”. Hon tar också upp ålder 

som en faktor, och beskriver hur flickorna dansar ”som dom hära (skrattar) 

som är på MTV eller sådär”, medan pojkarna ”har mera de här 

basrörelserna”. 

 

Andrea svarar med ett tveksamt ”Njaa”, och forsätter med att beskriva att hon 

upplever det som att det mest kan vara skillnader mellan flickor och pojkar 

när det är en grupp som dansen är ny för;  

 

Andrea: (---) det enda jag spontant såhär tänker på är att när man börjar 

kanske, med nån ny grupp, för när barnen har erfarenheter så vet dom ju 

vad det handlar om, men om man är ny så har dom ju egna 

föreställningar om hur dom tror att det ska va. Och då kan jag uppleva 

att pojkar... för jag har haft dans med lite äldre barn också, och även här 

när man börjar med det så kan man uppleva att pojkarna är, ja, att det 

finns föreställningar om att dans, ja, är såhär lite, "kan man verkligen 

göra det", och "är det verkligen mitt område" och flickorna har 

erfarenhet kanske av askungen och dom här tecknade filmerna med 

ballerinor, och det är mycket ballerinor omkring flickorna och så är 

det... kanske lite... rädsla hos pojkarna. 

Intervjuare: Men, mer i dom äldre åldrarna, menar du då?  
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Andrea: Nä, det kan också finnas med dom yngre, men innan dom har 

mött det, känner jag, innan dom har varit med om det, känner jag. När 

man väl har börjat finns det inte kvar. 

Intervjuare: Så att arbeta med dans i förskolan... det hjälper 

barnen att bli av med den här rädslan? 

Andrea: Ja, det tror jag. Ja... det tror jag. Dom här föreställningarna 

försvinner. 

 

Här återkommer uppfattningen att barn som har dans på förskolan blir mer 

positivt inställda till dansen, och slutar vara rädda inför att delta, såsom 

Aurora också har påpekat. Pojkarna, som varit tveksamma, tappar sina 

tidigare föreställningar och kan delta i dansen. 

 

Angelika är precis som Andrea tveksam till om det går att se några skillnader 

mellan flickor och pojkar, och menar att eftersom det varit olika i de grupper 

hon arbetat i hittills kan hon inte göra några generella antaganden. Hon drar 

emellertid vissa slutsatser kring frågan ändå; att ålder spelar en viss roll, men 

utvecklar inte resonemanget. Hon säger sedan att flickor riskerar att 

missgynnas av strukturerade aktiviteter: 

 

Angelika: (---) sen kan jag tänka att flickor blir mer hämmade av när 

man dansar med barn, alltså när vi säger att det är lite mer styrd dans, 

som när man tar en sjal och så ska man dansa på något visst sätt till 

någon viss musik, då tycker jag att flickor generellt tittar mer till vad 

fröken gör, och det tror jag kan vara ganska hämmande (---). 

 

Angelika fortsätter resonemanget med att flickor generellt är styrda av 

förväntningar redan från tidigare ålder, och i dansen tar detta sig uttryck i att 

de upplever att det som fröken gör är rätt, och att göra på ett annat sätt är fel. 

Pojkar, menar hon, är mindre bundna av förväntningar, och det tar sig uttryck 

i att de dansar på sitt eget sätt. Senare påpekar hon också att flickor hämmas i 

sin grovmotorik redan från tidig ålder. Detta går att se i dansen.  
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Allis säger att hon inte ser skillnader, och menar att ungefär samma mängd 

flickor och pojkar brukar delta i deras dansaktiviteter, och påpekar precis som 

Amanda att det mer skulle handla om individuella skillnader oberoende av 

kön; ”att dom som inte vågar göra nånting annars kanske inte vågar här 

heller”. 

 

Alexis inleder med att påpeka att deras gruppsammansättning kan spela roll; i 

barngruppen där hon arbetar är det 2 flickor och 14 pojkar. Hon säger ändå, 

med hänvisning till två flickor och två pojkar som hade inskolning samtidigt, 

att hon inte upplever någon skillnad; 

 

Alexis: Hos oss är det så roligt just när man tänker ur ett 

genusperspektiv, därför att pojkarna tycker att det är så oerhört roligt.  

Intervjuare: Mm. 

Alexis: Och det är ju dom som kommer och vill att man ska slå på den 

där skivan. Nej, jag märker ingen skillnad så, faktiskt. 

 

Alexis är glad inför pojkarnas engagemang, men märker ingen skillnad i hur 

flickorna och pojkarna tar initiativ till att dansa. 

 

Förskoleklass 
Barbro, Beata, Bittan och Bodil upplever alla att det ibland finns skillnader 

mellan hur flickor respektive pojkar verkar uppleva dansaktiviteterna. Svaren 

har olika nyanser precis som för förskollärarna verksamma i förskola; 

exempelvis menar Bodil att hon upplevt skillnader tidigare men inte gör det 

nu. Beatrice skiljer sig från de andra genom att säga att hon inte ser någon 

skillnad, utan beskriver att det huvudsakligen handlar om hur gruppen 

fungerar tillsammans.  
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Barbro menar att flickorna är mer aktiva än pojkarna, och tar mer initiativ 

inom dansens ramar. Pojkarna, menar hon, har inte samma inlevelse, hon 

upplever dem ”stela”.  

 

Beata upplever att det skiljer sig i flickor och pojkars musikval; pojkarna dras 

till mer ”kraftfull” musik, och flickorna dras till ”lugnare” musik. Hon 

upplever dock att alla barnen är med och deltar i de aktiviteter de har. När de 

arbetar med improvisation så har Beata upplevt att flickorna har ett nyanserat 

rörelsemönster och använder olika nivåer i sina rörelser. Detta upplever hon 

väldigt positivt; ”helt fenomenal”. Hon säger emellertid att ”alla killar gör ju 

inte så”. Hon är mer negativt inställd till vissa rörelser som pojkarna visar 

under dansaktiviteter, vilket framgår av följande citat:  

 

Beata: Det blir ju liksom lite… när pojkarna göre, så kan det nästan bli 

som lite fel, så att det blir som att man börjar boxas eller nåt sånt där. 

Intervjuare: Mm. 

Beata: Att det blir lite hårdare tag. 

Intervjuare: Mm. Att flickorna mer, dom utnyttjar hela rummet 

och hela sin kropp. 

Beata: Jo precis. Och de är ju liksom inte som att de behöver vara på 

varann och stöta i varann.  

Intervjuare: Neej.  

Beata: Utan dom har ju gärna, alltså våra flickor här då dom uppträder 

gärna för varann. 

Intervjuare: Mm. 

Beata: Och står och dansar, mimar och rör sig väldigt rytmiskt.  

Intervjuare: Mm. 

Beata: Pojkarna gör ju inte riktigt lika så, utan det blir lite hårdare tag… 

så kan jag uppleva. 
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Det framgår tydligt att Beata ser markanta skillnader i hur flickorna 

respektive pojkarna rör sig i dansaktiviteterna, samt att hon värderar 

flickornas rörelser mer positivt än pojkarnas.  

 

Bittan upplever att det har varit skillnad mellan flickor och pojkar i 

dansaktiviteterna, men att det inte är någon skillnad längre, vilket hon 

tillskriver att barnen har fått uppleva dans i högre utsträckning.  

 

Bodil gör en jämförelse med klassen hon har detta år, och klassen hon haft 

föregående år. Hon menar att den föregående klassen hade förutfattade 

meningar om dans, vilket hon tror kan haft att göra med att många av barnen i 

klassen hade äldre syskon som påverkat dem i denna riktning: 

 

Bodil: Eh… ja. Ja, som redan visste det, eller som hade med sig det i en 

liten påse på något sätt, och det tog ett tag att övertyga dom om att… 

det här passar för killar också, att det passar för alla, men… det är 

väldigt olika alltså. Den grupp vi har i år har nästan inga storasyskon  

Intervjuare: Mm. 

Bodil: Och ifjol hade vi många barn med äldre syskon…  

Intervjuare: Mm. 

Bodil: Jag vet ju inte, alltså jag vet ju inte om det är så att det kommer 

från att man har äldre syskon, eller att man lärt sig av någon annan 

anledning men…  

Intervjuare: Mm. 

Bodil: Så det är väldigt väldigt olika. Men alltså för det mesta så när 

man gjort det några gånger och de ser att det är ingen som skrattar åt 

mig, det är ingen som bryr sig om just mig, då blir dom avslappnade 

och det är som att, JA! Ska vi dansa, hmmm, Jaa… vad har du nu för 

saga, eller vad ska vi dansa idag? 

 

Det Bodil resonerar kring är att hon upplever att hon har mött barn som har 

blivit påverkade av sina äldre syskon, och jämför det med barn hon mött som 
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inte varit påverkade av sina äldre syskon, och konstaterar att barnen som inte 

påverkats av syskonen har en helt annan grundinställning. Hon verkar ha 

funderat kring själva dansaktiviteternas betydelse för barnens inställning, men 

säger att hon gör ungefär samma dansaktiviteter som hon gjort året före, och 

konstaterar att den nuvarande klassen har en helt annan inställning trots detta. 

 

Beatrice tycker inte sig ha upplevt några skillnader i hur flickor respektive 

pojkar agerar i dansen, utan tillskriver gruppen central betydelse; de 

skillnader som hon upplever är skillnader mellan grupper som beror på 

gruppernas olika klimat och inställning.  

 

Beata och Barbro upplever båda att flickorna i deras klasser tar mer initiativ 

inom dansens ramar, Barbro upplever pojkarna som ”stela” och flickorna som 

aktiva, och Beata menar att alla barnen deltar i aktiviteterna, men att flickorna 

är mer aktiva inom själva aktiviteterna, och att pojkarna dras till kraftfullare 

musik och rör sig därefter. Både Barbro och Beata beskriver pojkarnas 

rörelser i negativa ordalag, Barbro säger ”stela” om pojkarna, och Beata säger 

”så kan det nästan bli som lite fel” och ”hårdare tag” om pojkarna. Bittan 

antyder att det tidigare varit lägre deltagande från pojkarnas sida genom att 

säga att det ”inte numera” är någon skillnad. Pojkarnas deltagande, menar 

hon, ökar i takt med att dansen har en större närvaro i pojkarnas liv. Hon 

säger dock också att allt som krävs är att bara en pojke reserverar sig inför 

dansen för att alla pojkar ska hämmas inför att deltaga.  

 

Beatrice säger att gruppen har en mycket stor betydelse, och tillskriver inte 

skillnader till kön, och man kan urskilja en likhet till det resonemang som 

Bodil för, där hon beskriver att den klass hon arbetar med nu inte har lika 

mycket förutfattade meningar om dans.  
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Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av resultatavsnittet. Vi har valt att inkludera 

fyra diagram för att redovisa de största tendenserna inom resultatavsnittets 

fyra huvudrubriker. Inledningsvis i detta avsnitt tar vi upp förskollärarnas 

definition av dans. Vi beskriver här i korta drag vilken syn de gav uttryck för. 

En stor del, nio av förskollärarna verksamma i förskola, och tre av 

förskollärarna verksamma i förskoleklass, ansåg att rörelse hör till 

definitionen av dans. Åtta av förskollärarna talade uttryckligen om den 

spontana dansen som barnen gör som del av definitionen, medan en 

förskollärare säger att dans bara är strukturerad rörelse. Tre av förskollärarna 

verksamma i förskola, och en av förskollärarna verksamma i förskoleklass tog 

upp dans som uttryck, ett alternativt språk till det verbala för barnen. Två 

förskollärare verksamma i förskola, samt tre förskollärare verksamma i 

förskoleklass tar upp musiken som en del av definitionen av dans. Två 

förskollärare verksamma i förskoleklass tycker att lek och sagor är en del av 

definitionen, och ytterligare två verksamma i förskoleklass säger att den 

lustfyllda aspekten av dansen är betydelsefull för barnen. En förskollärare 

verksam i förskoleklass säger att dansen är ett kulturarv.  

 

 
Förskollärares definition av dans i förskola och förskoleklass. 

 

Sedan presenterar vi förskollärarnas syn på dansens syfte i förskola och 

förskoleklass. Nio förskollärare verksamma i förskolan menar att dansen 

syftar till att träna kroppen; fyra verksamma i förskoleklass menar att dansen 
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syftar till att uppmuntra rörelse. Åtta förskollärare verksamma i förskolan och 

en i förskoleklass menar att träning eller utveckling inom motorik är en 

förtjänst med dansen. Fyra förskollärare verksamma i förskola tar upp 

koordinationen inom ramen för kroppslig träning. Två förskollärare 

verksamma i förskola tar upp övandet av kroppskontroll och kroppskännedom 

som del av dansens syfte, och ytterligare en av förskollärarna i förskola lyfter 

hälsoaspekten som en betydelsefull del i dansens syfte. Fyra förskollärare 

verksamma i förskolan påtalar den gruppstärkande aspekten i dansens syfte, 

vilket är nära besläktat med de fyra förskollärare verksamma i förskoleklass 

som uttrycker att dansen syftar till att träna barnens sociala och emotionella 

förmågor. Tre förskollärare verksamma i förskola menar att dansen syftar till 

att vara ett alternativt språk och uttryck för barnen, varav en specifikt säger 

att det handlar om ett uttrycksätt för fantasi och kreativitet. Tre förskollärare 

verksamma i förskoleklass menar att dansen syftar till att ge barnen glädje. 

Två förskollärare verksamma i förskolan och en i förskoleklass menar att 

dansen syftar till att träna barnens känsla för takt och rytm. En förskollärare 

verksam i förskola samt en i förskoleklass antyder att dansen kan syfta till att 

agera metod för annan inlärning.  

 

 
Dansens syfte i förskola och förskoleklass. 

 

Sedan går vi igenom vad dansen har för plats i förskollärarnas respektive 

verksamheter. Två förskollärare verksamma i förskola och en förskollärare 

verksam i förskoleklass uppger att de inte arbetar med dans. Två förskollärare 

i förskola uppger att de har arbetat med dans men inte gör det i nuläget. Sju 
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förskollärare verksamma i förskola och fyra i förskoleklass uppger att de 

arbetar med dans, varav en verksam i förskoleklass uppger att de har dans 

som en specifik schemalagd aktivitet. Vi gör här poängen att variationer i vad 

man menar att dans är också påverkar om man säger att man arbetar med 

dans. Arbetssätten skiljer sig ganska markant mellan de olika förskollärarna, 

vi går igenom deras respektive arbetssätt för att sedan presentera de generella 

drag vi har upptäckt. Alla elva förskollärare verksamma i förskola använder 

musik. Samtliga i förskoleklass förutom en uttrycker att de använder musik, 

och från en intervju kan man härleda att musik är ett givet inslag även om det 

inte sägs uttryckligen. Tre av förskollärarna i förskoleklass säger sig arbeta 

med alternativ musik, varav en säger sig göra sin egen, och en använder 

instrument i samband med dans. Fyra förskollärare verksamma i förskola 

samt två förskollärare verksamma i förskoleklass påpekar att lokalernas 

tillgänglighet och utformning påverkar i vilken utsträckning man arbetar med 

dans. Fyra förskollärare verksamma i förskola varav tre använder tyger i sin 

dansundervisning, och en uppger att hon använt en overheadapparat. Fyra i 

förskoleklass uppger också att de använder sig av redskap i 

dansundervisningen. Två förskollärare verksamma i förskola uppger att de 

arbetar med dans inom projekt och teman. 

 
Dansens plats i förskola och förskoleklass. 

 

Avslutningsvis presenterar vi i vilken utsträckning, om någon, förskollärarna 

ser skillnader på flickor och pojkar i dansen. Fyra förskollärare verksamma i 

förskola och fyra förskollärare verksamma i förskoleklass upplever skillnad 
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på flickor och pojkar i dansundervisning och dansaktiviteter. Sju förskollärare 

verksamma i förskola och en i förskoleklass upplever att det inte finns några 

skillnader. Vi menar dock att detta endast är inledningsvis, sedan nyanserar 

de flesta förskollärarna sina svar. Vi presenterar några resonemang som 

återkommer i intervjuerna; ålderns, individens och gruppens betydelse för 

skillnader i hur barnen upplevs delta i dansaktiviteterna. Det talas även om att 

arbete med dans i förskola och förskoleklass gör att barnen tappar sina 

förutfattade meningar om vad dans är. Flera förskollärare talar om pojkarna i 

termer av bullrighet, yvighet, tveksamhet inför dans och att de dansar 

självständigt. Vi påpekar att två förskollärare verksamma i förskoleklass talar 

om pojkars deltagande i dansen i negativa ordalag. Flickorna påtalas i termer 

av att vara mer aktiva och grupporienterade, samt sägs dansa mjukare och 

upplevs mer positivt inställda till dans.  

 

 
Flickor, pojkar och dans. 

 

Sammanfattningsvis framträder kategorier i resultatet som vi finner 

intressanta att diskutera i kommande avsnitt.  
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Diskussion och analys 
 

I detta avsnitt kommer vi diskutera vårt resultat utifrån den litteratur vi 

presenterat i litteraturgenomgången. Därefter kommer vi diskutera vår valda 

metod och dess förtjänster och begränsningar för studien. Sedan kommer vi 

presentera våra sammanfattande slutsatser. Avsnittet avslutas med ett slutord. 

 

Resultatdiskussion 
Här diskuterar vi studiens resultat under de rubriker vi har använt oss av i 

resultatdelen.  

 

Förskollärares definition av dans i förskola och förskoleklass  
Flertalet av de tillfrågade förskollärarna innefattar rörelse i begreppet dans 

och skapar på så vis en mycket bredare definition av begreppet. Om dans är 

rörelse påverkar det också om förskolläraren anser sig arbeta med dans, och 

på så vis anser sig uppfylla den del i styrdokumenten som påtalar dans (jfr 

Utbildningsdepartementet, 2006). Emellertid gör faktiskt styrdokumenten för 

förskolan skillnad på dans och rörelse i sina strävansmål; ”(---)i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. Detta 

kan tolkas som att förskollärarnas uppdrag är att ge barnen tillgång till både 

rörelse och dans, som separata uttrycksformer och aktiviteter. Intressant är då 

att flera förskollärare vi intervjuat säger sig arbeta med dans utifrån 

definitionen att dans är rörelse. Är uppdraget otydligt, och förskollärarna 

upplever att dans och rörelse kan vara samma sak, eller har de helt enkelt 

missuppfattat uppdragets innehåll i denna fråga? Dock delar förskollärarnas 

definition av dans som rörelse kännetecken med Nationalencyklopedins 

definition av dans, som beskriver dans som rörelser till rytm och melodi (jfr 

Nationalencyklopedin, 2010). Kan det vara så att Nationalencyklopedin och 

förskollärarna ger uttryck för en allmänt utbredd definition av vad dans är? 

Hade definitionen sett annorlunda ut om förskollärarna haft ämneskunskaper i 
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dans? De två förskollärarna vi intervjuat som har ämneskunskaper i dans har 

definierat dans i första hand som ett uttryckssätt (jfr Andrea, Bodil), mycket 

likt den definition som Alerby & Ferm (2006) ger av dans. 

 

Samma sak gäller hur förskollärarna gör skillnad på spontan dans kontra 

strukturerad och planerad dans. Vissa av förskollärarna talar om hur de ger 

barnen tillgång till redskap och material för att stödja dem i deras 

spontandans; exempelvis Allis säger att de arbetar med dans, men uttrycker 

också att det mest är spontandans där de har en cd-spelare som barnen själva 

får använda. Angelika, som säger att de inte arbetar med dans på deras 

förskola, ger uttryck för att de ändå arbetar kring spontandans på ett liknande 

sätt som på Allis förskola.  

 

Ett antal av förskollärarna talar om dansen som en aktivitet som är bra för 

barnen eftersom den ger dem glädje. Här vill vi jämföra med förskollärarnas 

utsagor med Lindgren (2006) som beskriver en syn hos lärare och skolledare 

på estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet, där fokus ligger på att barnen 

ska ha roligt. Vi kan tycka att det estetiska då får en roll som något som 

tillfredställer ett behov hos barnen, men saknar värde i sig. Detta kan 

upplevas stå i kontrast med målen som uttrycks i styrdokumenten, dels Lpfö 

98, där man uttrycker att det skall vara arbetslagets strävan att barnen:  

 

(---) utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Utbildnings-

departementet, 2006:9). 
 

Ett antal förskollärare tar upp dansen som ett personligt uttryck i sin 

beskrivning av vad dans är. Deras beskrivning av detta har stundtals flera 

nyanser. Andrea ger en talande beskrivning: 
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Andrea: Jag tycker att dans är... att det är ett uttryckssätt. Barnen ska få 

uttrycka sig på olika sätt och vi arbetar ju så här, det är Reggio-

inspirerat att dom [barnen] ska få dom hundra språken, och då är ju dans 

ett av språken.  

Intervjuare: Ett sätt att uttrycka sig alltså?  

Andrea: Jaa, det tycker jag. Ett språk. Att förmedla sig och 

kommunicera. 

Intervjuare: Mmm. Vad ska man förmedla? 

Andrea: Vad? Känslor, historier, berättelser... 

 

Detta uttalande ligger nära den beskrivning av dans som en av flera 

uttrycksformer som Lpfö 98 beskriver som strävansmål (jfr 

Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

En förskollärare, Bittan, har tagit upp dans som ett kulturarv. Det är ett 

annorlunda sätt att se på och definiera dans, tycker vi. Både Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 2006) och Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 

2006) säger att vi skall överföra ett kulturarv, men kopplar inte detta till dans 

direkt. Den syn som förskolläraren ger uttryck för är intressant i relation till 

uppdraget; dansen kan kopplas till fler mål i uppdraget än de som specifikt 

påtalar den. Samtliga läroplaner beskriver att vi skall förmedla ett kulturarv, 

men inte hur. Här har Bittan hittat ett sätt att göra just det; via dansen.  

 
Dansens syfte i förskola och förskoleklass 
Flertalet av förskollärarna talar om träning av kroppen som en del av dansens 

syfte. Motorik, kroppsmedvetenhet, hälsa och koordination är aspekter på 

träning av kroppen som de nämner. Danslärarna som deltagit i Lindqvists 

(2010) studie för ett snarlikt resonemang; majoriteten har påtalat att dans i 

skolan har en viktig hälsoaspekt på så vis att den tränar bland annat motorik 

och koordination. Detta anser vi visar på en stor spridning i synen på dans 

som en fysiskt utvecklande aktivitet. Inom projektet Dans i skolan (Lindqvist, 
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2010) har man också motiverat dansens närvaro och legitimitet utifrån en 

hälsoaspekt. Utifrån detta drar vi paralleller till förskolan och skolans 

uppdrag, där främjandet av en god hälsa är ett inslag (jfr 

Utbildningsdepartementet, 2006), och detta får oss att undra om man genom 

att legitimera dansens närvaro i verksamheten utifrån en hälsoaspekt därmed 

delvis fråntar dansen sitt egenvärde som estetiskt ämne, och kroppen som 

uttrycksmedel (jfr Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). Att behandla 

dansen som ett sätt att träna kroppen har likheter med det synsätt bland lärare 

som Lindgren (2006) kallar estetisk verksamhet som förstärkning, där man 

använder det estetiska ämnena som metod för att underlätta lärande inom 

andra områden, i detta fall fysisk träning och utveckling, såsom idrotten syftar 

till.  

 

Några förskollärare tar upp dansen som en gruppstärkande aktivitet, som 

liknar Lindgrens (2006) fjärde synsätt på det estetiska hon uppmärksammat 

bland lärare och skolledare, estetisk verksamhet som fostran. I det här 

sammanhanget blir dansen det som fostrar barnen, ger dem bättre 

självförtroende, lär dem samarbeta och fungera i grupp, osv. Bland de 

förskollärare vi intervjuat säger exempelvis Beatrice att dansen syftar till att 

ge barnen självförtroende och ge flickor och pojkar ett sätt att umgås med 

varandra mer naturligt. Också detta knyter an till andra mål i Lpfö 98 och Lpo 

94, såsom ”Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens” (Utbildningsdepartementet, 2006:5f) och 

”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära” (Utbildningsdepartementet, 2006:7). Vi 

anser att ett medvetet och strukturerat arbete med dans inverkar positivt på 

gemenskap och gruppkänsla hos barnen, om man som pedagog skapar rätt 

förutsättningar. Detta kan vara en vinning för dansen gentemot uppdraget, 

som förskollärarna vi intervjuat ger uttryck för. Beatrices utsaga om hur hon 

ser på dansens syfte som stärkande för självförtroende och 
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gruppsammanhållning kopplar vi både till användande av dans som verktyg 

för barns personliga utveckling, samt med en strävan att utveckla 

inomestetiskt kunnande (jfr Pramling Samuelsson (et al.), 2008), eftersom 

Beatrices dansundervisning som hon beskriver den både betonar dansens 

estetiska aspekt och dansens förtjänster för barnens lärande och utveckling. 

 

Ett antal förskollärare talar om att dansen syftar till att stärka barnens sociala 

och emotionella förmågor. Bodil beskriver uttryckligen hur detta visar sig i 

dansaktiviteter: 

 

Bodil: Ja det är ju… de e ju att få ett vidare perspektiv på olika 

möjligheter till att utrycka sig och att dans kan jag känna ibland är lite 

friare för då kan du ju… du kan… uttrycka saker som du kanske inte 

kan uttrycka, är du dålig på å prata, blyg eller nåt så där som du tyck det 

är hämmande så kanske när du har en sjal i handen åå får dansa runt till 

musik och va fjärilar eller om du ska gå och vara arg och föreställa ett 

troll som är jättearg så kan man ju liksom få ut saker och ting den 

vägen. 

 

Bodils beskrivning ligger nära den beskrivning som Lindgren (2006) gör av 

estetisk verksamhet som kompensation; barnen, som saknar uttryck på andra 

sätt, kan göra sig hörda via dansen. Den kompenserar för avsaknad av andra 

uttryckssätt. I detta sammanhang tolkar vi Bodils uttalande som ett exempel 

på hur dans kan användas som en närmast specialpedagogisk insats. Vi kan 

även tolka Bodils beskrivning av dansens syfte som besläktad med den 

definition av dans som Thulin (2007) ger; att dansen har en kommunicerande 

avsikt, och fungerar som en ”själsläkare”, som erbjuder barnen nya vägar till 

uttryck. 

 

En förskollärare, Astrid, beskriver dans som ett inneboende behov, något som 

barnen måste få utlopp för: ”(---)få utlopp för rörelse och känslor och våga 

vara, tycker jag. Antingen själv eller i grupp, till musik på olika sätt”. Detta 



 67 

liknar synsättet på estetisk verksamhet som balans (jfr Lindgren, 2006), där 

man genom att erbjuda barnen estetisk aktivitet, i det här fallet dans, kan 

tillfredställa detta behov av balans mellan teori och praktik. 

 
Dansens plats i förskola och förskoleklass 
Beatrice är den enda förskolläraren i studien som beskriver att hon arbetar 

kontinuerligt med dans på schemat för samtliga barn. Det är dock bara i 

förskoleklass man arbetar efter schema överhuvudtaget, hon är inte ensam om 

att ha kontinuerliga dansaktiviteter (jfr exempelvis Andrea, Bodil). Beatrice 

beskriver hur de på hennes arbetsplats utgår från ett program som heter 

Dansen i skolan; som är ett undervisningsmaterial med färdiga danser. Det 

finns emellertid också ett nationellt program för dans, som Dahlgren (2006) 

beskriver. Programmet Dans i skolan har som syfte just att öka 

tillgängligheten för dansen och i förlängningen uppmuntra till att erbjuda 

dans på schemat, för alla. Med tanke på studiens omfattning och antalet 

intervjuade förskollärare anser vi att antalet förskollärare som aktivt arbetar 

medvetet med dans i förskola och förskoleklass är relativt lågt. Vad kan detta 

bero på? Både förskolan och skolans uppdrag ger som vi beskrivit tidigare 

utrymme för och tillskriver dans ett värde, utöver dess hälsoaspekt. Hur 

kommer det sig då att så få förskollärare aktivt använder sig av dansen i 

verksamheten tillsammans med barnen? Med tanke på att programmet Dans i 

skolan riktar sig till skolan enligt sin verksamhetsplan (Institutet Dans i 

skolan, 2010), arbetar medvetet för att skapa större utrymme för dans som 

kunskapsområde i skolan, och dessutom härstammar från den norrländska 

danstraditionen, anser vi att kännedomen om programmet i förskola och 

förskoleklass borde vara större. Programmet har inte vänt sig till förskolan. 

Detta kan vara en av förklaringarna till att få förskollärare verksamma i 

förskolan medvetet arbetar med planerade dansaktiviteter. Dock är det 

fortfarande få förskollärare i förskoleklass som arbetar medvetet med och har 

dans på schemat; hur kommer det sig att programmet Dans i skolan som 
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annars har en stor utbredning i Sverige, inte har dykt upp i våra intervjuer? Ett 

antal förskollärare som inte arbetar med dans har uttryckligen beskrivit hur de 

motiverar att de inte arbetar utifrån avsaknad av ämneskunskap inom dans. 

Här finner vi att programmet Dans i skolan har många möjligheter att utöka 

sin verksamhet genom att inkludera förskolan i sitt program och verksamhet, 

och på så vis hjälpa förskollärare att uppfylla förskolans och skolans uppdrag 

som innefattar dans.   

 

Flera förskollärare tar upp att avsaknad av lämplig lokal påverkar i vilken 

utsträckning man arbetar med dans. De verkar uppleva att detta är ett hinder 

för att ha aktiviteter i dans. Vi menar emellertid att det kan bero på vilken syn 

man har på dans. Ser man dans som exempelvis pardans i en större lokal är 

det klart att det är svårare att få det att komma till stånd på trånga ytor på en 

förskola. Vi har själva sett, genom intervjuerna vi genomfört, att det finns 

mängder av olika sätt att arbeta med dans, och att det utan tvekan finns 

arbetsmetoder som fungerar för alla olika typer av utrymmen.  

 

Här skulle vi återigen vilja anknyta till förskollärarnas definition av dans. 

Majoriteten har definierat dans som rörelse. Kan detta ha att göra med att man 

upplever att man saknar ämneskunskaper i dans? Angelika säger att hon inte 

arbetar med dans för att hon saknar ämneskunskaper. Bodil och Andrea 

uttrycker att de har blivit ansvariga för dans inom sina respektive arbetslag 

just för att de har intresse och kunskap; Bodil säger ”(---) så det har som fallit 

på min lott”.  Möjligtvis med undantag av dessa två är det inga som direkt 

arbetar enligt de metoder och principer som dominerar dansundervisnings-

traditionen i Sverige (jfr Lindqvist, A, 2010; Lindqvist, G, 2004; Sjöstedt 

Edelholm & Wigert, 2005). 

 

Flickor, pojkar och dans 
I en jämförelse kan man se att fyra av 11 förskollärare verksamma i förskola 

och fyra av fem förskollärare verksamma i förskoleklass ser skillnader mellan 
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flickor och pojkar i dans. Här kan man se en motsatt tendens i förskolan i 

jämförelse med förskoleklassen. Även om underlaget för att göra statistiska 

kopplingar är smalt med 16 intervjuer, så menar flera av de tillfrågade 

förskollärarna att ålder är en faktor till om man kan se skillnader mellan 

flickor och pojkar i dans (jfr Andrea, Astrid, Antonia, Angelika). A. Lindqvist 

(2010) påpekar även att danslärarna hon intervjuat också menar att ålder är en 

faktor för deltagande i dansaktiviteter, inga skillnader i tidig ålder, men 

senare ökar skillnaderna. Är det möjligt att större skillnader upplevs just i 

förskoleklass eftersom barnen är äldre och därmed mer befästa i 

genusarrangemang? Vidare beskriver danslärarna i Lindqvists studie hur 

pojkars negativa attityder till dansundervisningen visar sig som en oro där 

pojkarna upplevs som ”stökiga”. Flertalet av de intervjuade förskollärarna i 

vår studie, både de som är verksamma i förskolan och i förskoleklassen, 

beskriver hur pojkarna oftare än flickorna har en negativ attityd till dans (jfr 

Astrid, Alma, Bittan). Fagrell (2000) menar att flickor och pojkar identifierar 

sig med och deltar i olika aktiviteter beroende på om de upplever dessa som 

könskodade. Ett antal förskollärare beskriver, precis som danslärarna i 

Lindqvist studie, hur pojkar tenderar att visa sin attityd till dans genom fysiskt 

motstånd exempelvis genom att ”ställa sig med armarna i kors” (se Astrid). 

En majoritet av förskollärarna beskriver en skillnad i flickor och pojkars 

rörelsemönster under dansaktiviteter och i spontandans i förskolan och 

förskoleklassen, trots att endast fyra förskollärare i förskolan och fyra 

förskollärare i förskoleklassen inledningsvis anser att de upplever skillnad i 

hur flickor och pojkar dansar. Alma, en av de intervjuade förskollärarna i 

förskolan, beskriver hur hon upplever och ser skillnad på barnens 

rörelsemönster utifrån ålder. Pojkarnas rörelsemönster beskriver hon som 

”hetsigare” och flickornas rörelsemönster beskriver hon som ”mjukare”.  

Beata, förskollärare i förskoleklass, beskriver tydligt en skillnad i flickors och 

pojkars dans under improvisation. Beata beskriver flickornas dans som 

”fenomenal” och ”rytmisk” och pojkarnas rörelser som ”fel” och att de 

använder ”hårdare tag”. Vi kan se att flera av förskollärarna talar om både 
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flickor och pojkar på ett könsstigmatiserande sätt (jfr SOU, 2006). Nordberg 

(2005) menar att förskollärare återskapar och upprätthåller könskategorier 

genom att tala om flickor och pojkar i stereotypa ordalag. Nordberg frågar sig 

också hur man i förskolan skapar utrymme för pojkar att prova feminint 

kodade aktiviteter. Vi vill mena att alla de förskolor och förskoleklasser där 

man arbetar med dans ändå erbjuder pojkar denna möjlighet. Emellertid krävs 

det analys och medvetenhet kring genus för att inte könsroller istället skall 

reproduceras inom ramen för dansen (jfr Nordberg, 2005; Connel, 2009). 

Svaleryd (2002) betonar särskilt att ett förändringsarbete för en jämställd 

förskola förutsätter medvetenhet om egna föreställningar. Vi menar att detta 

är nyckeln till att ge flickor och pojkar möjligheten att delta i dansen på lika 

villkor.  

 

Något som vi i vår studie, utifrån de frågor vi ställt, inte har kunnat granska är 

vilka instruktioner förskollärarna har gett flickor respektive pojkar, och hur 

detta har påverkat hur deras rörelsemönster skiljer sig från varandra (jfr 

Wahlström, 2003). Hade vi gjort observationer utöver intervjuerna hade vi 

haft en möjlighet att se vilken skillnad i instruktionerna som funnits, och hur 

detta påverkat flickors och pojkars rörelser i dansen.  

 

Metoddiskussion 
Det är relevant att fråga sig om vi borde ha använt oss av ytterligare en metod 

för insamling av data, för att stärka resultatets validitet. Observationer av 

dansaktiviteter på förskolor där vi intervjuat förskollärarna hade låtit oss 

jämföra förskollärarnas utsagor om dans med deras utformning av 

dansaktiviteter och dansundervisning. Emellertid har vi som syfte att 

undersöka förskollärarnas syn på dans; detta innefattar ej hur detta ser ut i 

deras verksamheter. Vårt resultats validitet anser vi ändå vara stark, på grund 

av antalet intervjuer vi genomfört; Johansson och Svedner (2010) menar att 

15 intervjuer är lämpligt för att kunna göra kategoriseringar utifrån 

dominerande uppfattning hos intervjuobjekten samt att jämföra bakgrund hos 
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intervjuobjekten. I vårt fall tar detta sig uttryck i jämförelse mellan 

förskollärare verksamma i förskola och förskollärare verksamma i 

förskoleklass. I diskussion tillsammans med vår handledare avråddes vi från 

att göra observationer med hänvisning till vårt syfte. Vi ställer oss ändå 

frågan hur resultatet hade blivit om vi hade tagit hänsyn till fler faktorer i de 

medverkande förskollärarnas bakgrunder utöver skolform de arbetar i; såsom 

ålder, kön, examensår samt förskolans eller skolans geografiska läge.  

 

Under metoddelens urvalsrubrik beskriver vi vår intention att intervjua åtta 

förskollärare verksamma i förskola och åtta förskollärare verksamma i 

förskoleklass för att få jämbördiga urvalsgrupper inför en bakgrunds-

diskussion. Vi kontaktade samma antal förskolor som skolor, men vi lyckades 

endast få fem deltagande från förskoleklass inom den tidsram vi förfogade 

över. Detta innebär naturligtvis att vi har en övervägande mängd förskollärare 

verksamma i förskola i det slutgiltiga urvalet. Detta påverkar negativt 

validiteten hos eventuella jämförelser mellan förskola och förskoleklass. 

Validiteten stärks emellertid av att vi lyckades få så många intervjuobjekt att 

deltaga.  

 

När vi utformade frågorna till våra intervjuer beaktade vi ”tratt-tekniken” 

(Ekholm & Fransson, 2002); vi inleder intervjuerna med bredare frågor som 

sedan låter oss gå mot mer specifika frågeområden. Exempelvis genom att 

först fråga förskollärarna vad de anser att dans är, öppnar man med att ge dem 

möjlighet att säga allt de associerar till ämnet. Sedan kan de knyta tillbaka till 

de saker de sagt att dans är för dem. ”Hur upplever du att barnen upplever de 

dansaktiviteter ni genomför?” (jfr bilaga 2) är en smalare fråga som bara 

avser barnens roll i dansaktiviteterna, men som samtidigt har att göra med den 

definition av dans som förskollärarna inledningsvis beskriver. Emellertid, 

eftersom vi valde halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod, hade vi 

möjligheten att ställa följdfrågor för att förtydliga eller ringa in saker som 

förskollärarna sa, eller flytta fokus till något som har högre relevans för 
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studien. Exempel på följdfrågor som vi har ställt är: ”Hur såg en sådan 

aktivitet ut, vad hade man för upplägg?”, ”Just det. Hur använder ni dom?”. 

Vi har även använt oss av omformuleringar för att kontrollera att vi uppfattat 

förskollärarna rätt, samt för att få dem att utveckla sitt resonemang; ”Du 

upplever att ni ser skillnader i hur flickor och pojkar verkar uppleva de här 

dansaktiviteterna”, ”Du känner att du har ett personligt intresse och därför blir 

det mer dans”. Dessa har i intervjuerna lett till mer utförliga svar från de 

intervjuade förskollärarna. 

 

Vi har dock inte använt dessa intervjutekniker i samma utsträckning som vi 

hade kunnat. I intervjuerna har förskollärarna påbörjat resonemang som kan 

ha haft relevans för vårt syfte, men sedan lämnat dessa resonemang och gått 

vidare med att tala om annat. I bearbetning av intervjutranskriptioner har vi 

märkt att vi som intervjuare inte har plockat upp dessa resonemang och bett 

förskollärarna att utveckla dem. Detta kan innebära att vi har missat 

information som är relevant för vårt syfte. Ekholm och Fransson (2006) 

skriver att man skall använda sig av uppföljningsfrågor om svaret är 

ofullständigt. I viss grad har vi ställt uppföljningsfrågor, men vi upplever att 

vi hade kunnat göra det i större utsträckning. 

 

När vi kontaktade intervjuobjekt för studien erbjöd vi deltagarna att få se 

intervjufrågorna i förväg, och samtliga som vi tillfrågat via e-post har fått ett 

brev där intervjufrågorna är inkluderade. Totalt är det elva av 16 som har tagit 

del av intervjufrågorna i förväg. De resterande fem har erbjudits frågorna i 

förväg, men tackat nej. De som har mottagit intervjufrågorna i förväg har haft 

möjlighet att förbereda svar inför intervjun, vilket kan ha resulterat i mer 

utförliga och strukturerade svar. Emellertid kan detta ha inneburit att svaren 

vi fått inte varit lika spontana som de skulle varit om vi inte gett ut frågorna i 

förväg; i ett sådant fall hade vi snarare fått intervjuobjektens omedelbara 

konnotationer till frågorna.  
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Sammanfattande slutsatser 
Vi är alla en del av samhällets genusarrangemang, och i allra högsta grad som 

förskollärare. Connell (2009) skriver att vi socialt för vidare och skapar 

genusmönster. Det Connell menar är att vi alla är en del av och att vi även 

kan påverka de genusarrangemang vi befinner oss i. Som förskollärare i 

förskola och förskoleklass bär vi på ett uppdrag att arbeta för jämställdhet (jfr 

Utbildningsdepartementet, 2006). Därmed anser vi att en ökad medvetenhet 

om genus är en grundförutsättning för att kunna motarbeta den könsordning 

som råder, samt ge förskollärare en möjlighet att låta flickor och pojkar 

dansa, utan krav eller hämmande förväntningar bundna till kön. 

 

Vi har i studien sett flera olika motiv till att arbeta med dans i förskola och 

förskoleklass. Som danslärarna i Lindqvists (2010) studie framhåller: dansen 

har ett värde i sig, ett värde som estetisk verksamhet, ett värde för kroppen. 

Dans kan vara så mycket. 

 

Dansen ger exempelvis en möjlighet att bryta ner de könstereotypa 

genusarrangemang som vi i vår studie och i tidigare forskning kan se som 

fortfarande närvarande i förskolan och förskoleklassen. Flera förskollärare vi 

intervjuat säger att man inledningsvis sett skillnader mellan flickor och 

pojkar, men att ju mer man dansat, ju mer har dessa skillnader börjat 

försvinna (jfr Andrea, Bittan, Beatrice). Dansen visar hur genusarrangemang 

kan ta sig uttryck, men ger oss också möjligheten att motarbeta dem.  
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Slutord  
 

I en artikel i Dagens Nyheter (Jerrevik, 2010) framgår det att 260 av Sveriges 

289 kommuner har sökt pengar från staten för att arbeta med dans. I Kiruna 

har man valt att söka pengar utifrån bland annat ett genusperspektiv i arbetet 

med dans. Detta gör oss hoppfulla inför framtiden. Dansen är på frammarsch i 

Sveriges skolor, och vi önskar att detta en dag skall komma att omfatta 

förskolan också.  

 

Vi har en förhoppning om att denna studie skall inspirera både förskollärare 

och lärarstudenter till att känna den glädje och förtjusning som vi gör i 

dansen, och inse dess värde för barn i förskola och förskoleklass. Det 

framkommer som vi beskrivit och betonat, genomgående i studien, att dansen 

skall vara ett inslag i både förskolan och förskoleklassens pedagogiska 

verksamhet. Men, för att dansen skall få utrymme och växa behövs 

engagerade förskollärare som tror på och aktivt arbetar med dansen, både för 

dansens egenvärde och för dansen som ämnesområde. Vi har ett uppdrag som 

förskollärare; ett uppdrag att erbjuda dans till barnen i den pedagogiska 

verksamheten. Men förskolans uppdrag skall ses som en helhet, och denna 

helhet ansvarar förskollärarna för; ett livslångt lärande där dans är en 

fantastisk tillgång. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsmail 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver Examensarbete på 
lärarprogrammet, om förskollärares syn på dans i förskola och 
förskoleklass. Vi undrar om er förskola/skola skulle vilja delta i en intervju på 
ca.15 min. Intervjuerna sker på telefon eller på förskolan/förskoleklassen, 
intervjuerna dokumenteras med ljudinspelning. Intervjuerna är anonyma och 
inga uppgifter om dig som person eller om din arbetsplats kommer lämnas ut 
eller finnas med i vår färdiga uppsats. Om du av någon anledning känner att 
du vill dra tillbaka din medverkan kontaktar du oss på telefon eller via mail.  
 
Det finns inga krav på att förskolan eller förskoleklassen ni arbetar i använder 
dans, vi är bara intresserade av hur ni ser på det; alla svar är bra svar! Vi 
själva är mycket intresserade av dans och hur förskollärare ser på dans i 
förskola och förskoleklass. Syftet vi formulerat för vårt examensarbete ser ut 
såhär: 

Syftet med studien är att utreda hur förskollärare ser på dans inom förskolans 
och förskoleklassens verksamhet, att öka kunskapen om vilka förutsättningar 
som skapas för dansen inom ramen för förskolans och skolans pedagogiska 
verksamhet, samt utreda om flickor respektive pojkar ges lika förutsättningar 
och möjligheter för att dansa.  

Det här är frågorna för intervjuerna: 
  1. Vad anser du att dans i förskolan/förskoleklassen är? 

2. Vad anser du att syftet med dans i förskolan/förskoleklassen är? 
3. Arbetar ni med dans? 

 
Om ”ja” på fråga 3: 
4a. Hur arbetar ni i arbetslaget med dans? 
5a. Hur tänker ni i arbetslaget kring de dansaktiviteter ni genomför? 
6a. Hur upplever du som förskollärare att barnen upplever de dansaktiviteter 
ni genomför? 
7a. (Följdfråga) Upplever ni några skillnader i hur flickor respektive pojkar 
verkar uppleva dansaktiviteterna, och i sådana fall vilka? 
 
Om ”nej på fråga 3: 
4b. Hur kommer det sig att ni inte arbetar med dans? 
5b. Vad ser ni för hinder respektive möjligheter att arbeta med dans? 
6b. Hur tror ni barnen skulle uppleva att ni införde dansaktiviteter? 
7b. Finns det några situationer där barnen dansar på eget bevåg? 
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8b. (Följdfråga) Är det några skillnader på flickor och pojkar i det avseendet? 
 
Även om ni inte kan delta, ser vi gärna att ni svarar så snart som möjligt, så vi 
vet. Ni kommer naturligtvis få ta del av examensarbetet när det är klart.  
 
Tack på förhand och med vänlig hälsning, 
 
Anna Nilsson-Hugo 
Karl Larson 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
1. Vad anser du att dans i förskolan/förskoleklassen är? 

2. Vad anser du att syftet med dans i förskolan/förskoleklassen är? 

3. Arbetar ni med dans? 

Om ”ja” på fråga 3: 

4a. Hur arbetar ni i arbetslaget med dans? 

5a. Hur tänker ni i arbetslaget kring de dansaktiviteter ni genomför? 

6a. Hur upplever du som förskollärare att barnen upplever de 

dansaktiviteter ni genomför? 

7a. (Följdfråga) Upplever ni några skillnader i hur flickor respektive 

pojkar verkar uppleva dansaktiviteterna, och i sådana fall vilka? 

Om ”nej på fråga 3: 

4b. Hur kommer det sig att ni inte arbetar med dans? 

5b. Vad ser ni för hinder respektive möjligheter att arbeta med dans? 

6b. Hur tror ni barnen skulle uppleva att ni införde dansaktiviteter? 

7b.  Finns det några situationer där barnen dansar på eget bevåg? 

8b. (Följdfråga) Är det några skillnader på flickor och pojkar i det 

avseendet? 

 

 


