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Abstrakt 
Vi har gjort denna studie för att undersöka förskollärares uppfattningar angående användandet 
av dans i förskolan och vilka skillnader och likheter det är i dessa, beroende på om 
förskollärarna har haft något samarbete med danspedagog eller inte. Vår bakgrund bygger till 
stor del på tidigare forskning om dans, dess historik och betydelse för utveckling och lärande. 
Vår studie har genomförts på fyra förskolor där sex förskollärare har deltagit genom 
intervjuer. I resultatet fann vi att samtliga förskollärare använder sig av dans i förskolan, även 
om det inte är medvetet. De var positiva till att använda sig mer av dans och då på ett mer 
medvetet sätt. Att dans inte används mer i verksamheten beror enligt förskollärarna på flera 
faktorer, men den största orsaken de påtalar är brist på inspiration och kunskap inom 
dansområdet. Att dans har betydelse för barns utveckling och lärande var alla förskollärare 
eniga om och flera av dem framhåller även de positiva aspekterna med att samarbeta med en 
danspedagog. Resultatet visar alltså att det finns en vilja hos förskollärarna att använda sig av 
dans och en önskan om fortbildning inom området dans. 
 
 
Nyckelord: barn, dans, danslek, förskola 
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Förord 
Vi vill med detta förord tacka nära och kära som på olika sätt har stöttat och gett oss mer 
styrka i vår process. Vi vill också tacka de pedagoger och vår handledare som har bidragit 
med tid och information samt fått oss att gräva vidare och finna nya vägar. Särskilt tack till 
danspedagogen Annica som inspirerat och lockat fram lust och mersmak för dans i förskolan, 
hoppas vi ses igen! Sist vill vi tacka varandra för bra samarbete, som har bringat några tårar 
men framförallt många goda skratt!  
 
Linnea, Sara och Anna-Carin 
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Inledning  
Enligt läroplan för förskolan ska dans ingå i verksamheten. Under många praktikveckor på 
olika förskolor har vi inte varit med om att dans har används i någon större utsträckning än 
rörelser till barnsånger. Vårt intresse för dans väcktes när vi i vår lärarutbildning fick erfara 
dans som både pedagogiskt och konstnärligt verktyg. Detta fick oss att funder över hur det ser 
ut på förskolor i Norrland. Används dans, och på vilket sätt? Hur upplever barnen dans? 
Frågorna ledde fram till vårt syfte där vi vill veta vilka uppfattningar förskollärare har om 
dans i förskolan.  
 
 
Syfte 
 
Denna studie syftar till att beskriva förskollärares uppfattningar om dans i förskolan. 

Frågeställning 
Vilka likheter och/eller skillnader i uppfattningar om dans finns mellan en grupp förskollärare 
som haft samarbete med danspedagog och en grupp som inte har haft detta.  
 
 
Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att beskriva dansens historia, hur den svenska barndansen vuxit fram 
och utvecklats, vilka tankar om dans som funnits inom pedagogiken, vilken betydelse dansen 
har för barns lärande samt vad läroplanen anser om dans i förskolan.  

Dansens historia 
Dans som kultur, konst och historia har varit och är ett fundamentalt inslag i människors liv. 
Den har levt, förändrats och utvecklats med de människor som brukat den, deras moden och 
ideal (Hjort, 1993). Dans ansågs utgöra en brygga mellan musiken och gymnastiken i antikens 
Aten. Man menade att dansen var ett bra verktyg för att förena det andliga och det fysiska, 
vilket var av stor vikt i uppfostran (Wigert, 1993).  
 
Genom seklen och inom olika kulturer har dans även haft en viktig uppgift inom det militära 
området bland annat för att uppnå kollektiv stridsberedskap. Men även för att soldaterna 
skulle kunna röra sig snabbt och precist, både enskilt och i grupp. För spartanerna var 
tapperhet och fosterlandets försvar målet med fostran och därför användes dansen i ett krigiskt 
och patriotiskt syfte. Indianerna har under århundraden sett dans som en gåva till sina gudar 
och i till exempel arabvärlden och i Afrika har dans använts för att bevara olika folks 
kulturella identitet. I alla kulturer används dans som uttrycksmedel för livets glädjeämnen och 
sorger, högtider och mysterier (Hjort, 1993).  
 
Under medeltiden dansade man för nöjes skull, till exempel vid fester eller för att fira att ett 
arbetsmoment var avklarat. De danser som dominerade under den här tiden var ringdanser och 
gruppdanser. Dessa danser utgjorde de tidiga danserna även i Sverige även om det kom 
influenser från andra länder (Ulvros 2004). I det gamla bondesamhället dansade man var som 
helst. Det fanns inga speciella dansplatser utan man dansade till exempel i logen, på 
gårdsplanen och i stugan och det var där barnen kom i kontakt med dansen (Nilsson 1990). 
Barnen stod antingen bredvid och tittade på när de vuxna dansade eller så kunde någon vuxen 
lyfta upp barnet på armen när denne dansade. På så sätt kunde barnet uppleva rytmen genom 
den vuxnes kropp, för att sedan använda dansrörelserna i sina lekar. Under den här tiden lärde 
man sig att dansa genom att härma (Boman 1993).  
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Under renässansen växte nya idéer om människan och hennes utvecklingsmöjligheter fram 
och nya bildningsideal utmärkte sig. Detta ledde till att dansen kom i fokus för intresset på ett 
nytt sätt. Man ansåg att den som kunde dansa bra och kunde behärska sin kropp var bildad 
och sågs som en god medborgare. Män och kvinnor dansade vanligtvis likadant, men i vissa 
danser hade kvinnan en mer tillbakadragen position. Under den här tiden växte en svårare och 
mer formaliserad danskultur fram för de högre stånden (Ulvros 2004).  
 
Under 1600- och 1700-talet dansade alla, både vanligt folk men även kungar, furstar och 
andra högt uppsatta människor (Nilsson 1990). Dansen utvecklades under den här tiden till en 
nödvändig del i en lyckad uppfostran för de bildade och dansmästare anställdes vid 
universiteten, hovet och militäriska akademier. Detta eftersom det ansågs väsentligt för en 
man i karriären att kunna föra sig i tidens modedanser, det ingick i den tidens mansideal. Men 
även kvinnorna fick del av dansundervisningen då de förväntades behärska samma danser. 
Kvinnornas dansundervisning skedde däremot privat genom att dansmästarna undervisade 
dem i hemmen. Detta berodde på att kvinnorna inte hade tillgång till universitet och 
akademier (Ulvros 2004). Även barnen fick på så sätt lära sig de danser som var på modet just 
då, som till exempel menuetten (Boman 1993).  
 
Under den här tiden framhölls det att dans var bra att kunna för kroppen, själen och moralen. 
En vacker kropp med god hållning och eleganta manér speglade en god själ. Danskunnighet 
och ett behärskat och förfinat uppträdande ingick i elitens norm. Elitens kultur och folkets 
kultur var dock inte helt åtskilda utan har influerat varandra. Dansmästare och danslärare 
spred danserna, men det fanns även andra icke-professionella grupper som gjorde det, t ex 
soldater och sjömän. Människor från olika samhällsklasser hade många danser gemensamt, 
men dansade också olika varianter av samma gruppdans. Ofta var det snarare hur och var man 
dansade än vilken dans det var fråga om som skilde klasserna åt. Det var vanligt att danserna 
spreds över klass- och ståndsgränserna även om det fanns vissa danser som aldrig gjorde det 
(Ulvros 2004).  
 
Under 1800-talet undervisades ungdomar på landsorten i de senaste danserna från städerna, av 
före detta artister (Boman 1993). Sällskapsdansen, uppvisningsdansen, baletten och den 
konstnärliga scendansen föddes under den här tiden (Nilsson 1990). Synen på dans 
förändrades dock och den förlorade en del av sin status. Dansmästarna började uppfattas som 
representanter för något gammalt, vekt och feminint, och försvann från universiteten. När 
denna koppling till prestigefylld manlig universitetsutbildning försvann, minskades dansens 
auktoritet. Dansen fick konkurrens av gymnastiken som ansågs mer manlig och 
karaktärsdanande. En följd av detta blev att även männens dansundervisning privatiserades 
och började knytas samman enbart till fritid och nöje istället för till karriär och utbildning. 
Ändå ansågs dansen fortfarande nyttig för kroppen, och betydelsefull som en del i en god 
uppfostran (Ulvros 2004).      
 
Under andra halvan av 1800-talet började dansen kopplas samman med synd och uppfattades 
av vissa som ett hot. Den ansågs som skadlig och associerades med fylleri och lösaktighet. 
Det fanns även de som såg dans som en nyttig kroppsövning och som en given del i 
sällskapslivet, men att den skulle utövas i måttlig mängd och inte missbrukas. I slutet av 
1800-talet var dansen önskvärd, men inte längre nödvändig. Danskonsten i sig började 
efterhand delas upp. Baletten professionaliserades medan de vanliga sällskapsdanserna blev 
enklare och kraven på god kroppshållning och manér blev mindre strikta (Ulvros 2004).      
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Kring sekelskiftet 1900 försökte många återskapa danskulturen genom att man lärde sig både 
de gamla, nästan bortglömda danserna, samt skapade nya danser (Ulvros 2004). Barn i 
borgerliga familjer fick lära sig sällskapsdans under somrarna för att kunna föra sig i 
sällskapslivet (Boman 1993), och dansbanor började byggas på landsbygden. I städerna kom 
Folkets hus och Folkets park och danser som vals, schottis, mazurka och polka blev populära. 
Det var ett stort nöje att gå på dans och man dansade allt mer. Antalet danslokaler ökade, 
restauranger började locka med dans, idrottsföreningar började anordna danser och nya 
influenser som till exempel jazzdans kom från Amerika. De äldre pardanserna började kallas 
gammaldans och de nya, moderna danserna som jazz, foxtrot och tango blev ungdomsdans 
(Nilsson 1990).  
 
Under 1930- och 1940-talet betraktades dansen som en stor fiende. Dansbanorna kritiserades 
kraftigt och det fanns en rädsla för det främmande. Det berodde på att många oroades över de 
influenser som kom från USA och andra kulturer med afrikanskt och latinamerikanskt 
ursprung. Motståndet mot dansen hörde också samman med rädslan för det fysiska och 
sexuella då pardanser under den här tiden var den typ av dans som dominerande. Tidigare var 
dans en mer kollektiv företeelse (Ulvros 2004).  
 
Dansen har under 1900-talet av många setts som ett medel till självförverkligande och 
känsloutlevelse. Den sprids idag till stor del genom tv och video och barn präglas av den 
kommersiella ungdomskulturen utan att kunna sätta in sin konstupplevelse i ett sammanhang 
(Boman 1993). Idag har dansen för många blivit en speciell hobby, ett fritidsintresse. Många 
går kurser för att lära sig olika dansstilar, och många ungdomar ägnar sig åt dans i olika 
former. Även i olika motionsprogram, som t ex aerobics och Friskis & Svettis, kan man stöta 
på en del danssteg. Det som är gemensamt för dessa typer av dans är att de är individuella. 
(Ulvros 2004). 
 
Dansen som möte, att dansa med andra i par eller i grupp, blir alltmer sällsynt. Medelåldern 
på dem som går ut och dansar pardans och folkdans är idag ganska hög. Dansen som 
konstform har däremot utvecklats och den moderna dansen experimenterar med nya former. 
Men det är sådan dans som man tittar på, man deltar inte själv. Dansen är inte lägre en 
självklar del av en allmän kultur som den var tidigare. Det är synd då den, med sin glädje, 
avkoppling och livskraft, behövs både som individuell och gemensam uttrycksform.  Att 
arbeta med sin kropp i solodans är utvecklande och livsbejakande, men det är lika roligt att 
möta andra människor i par- och gruppdansens glädje (Ulvros 2004). 

Barndansens inspiratörer 
Det finns fyra personer som haft stor betydelse för barndansens utveckling och som har 
inspirerat många danspedagoger världen över. Dessa är Emile Jaques-Dalcroze, Isadora 
Duncan, Rudolf Laban och Mary Wigman (Ericsson, 2000). 
 
Jaques-Dalcroze 
Jaques-Dalcroze var musiklärare och han gjorde observationer under sina musiklektioner och 
märkte att hans studenter gjorde små rörelser för att underlätta gehörsövningar. Detta bidrog 
till hans slutsats, att människor uppfattar musik med led- och muskelsinnet lika mycket som 
med sin hörsel. Slutsatsen fick honom att ifrågasätta den då rådande notbundna 
musikundervisningen. Dalcroze utvecklade en metod för att hjälpa eleverna att uppleva och 
lära sig om musik genom att röra sig till den. För att verkligen förstå musiken och få tag på 
dess känslomässiga innebörd, måste man uppleva musiken med hela sin person, med både 
kropp och själ. Han ansåg att det finns det tre grundtankar för rytmikundervisning. Den första 
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är att utveckla en rytmkänsla och gehör i hela sin kropp. Den andra är att skapa en känsla för 
ordning och balans efter att ha övat motoriska anlag, och den tredje innefattar utveckling av 
sin kreativitet (Svenska rytmikpedagogförbundet Dalcroze).   
 
Den sceniska dansens utveckling påverkades av hans rytmiska gymnastik. Hans elever fick 
träna sin rytmiska säkerhet, men de fick även komponera egna danser antingen helt utan 
musik eller ackompanjerade av enkla slaginstrument, ljud, ord eller stavelser (Karina & 
Sundberg 1989). Jaques-Dalcroze ville, genom att stimulera kroppen musikaliskt, frigöra hela 
människan. I hans syn på musikalisering innefattades människans fysiska, mentala och 
konstnärliga områden. Han ville i sin undervisning använda det omgivande rummet som 
spelrum för kroppsrörelse samt ta fram instinktiva och spontana kroppsliga rytmer (Ericson 
2000).  
 
Tillsammans med koreografer och scendesigners utvecklade Jaques-Dalcroze en artistisk 
undervisning som de kallade Eurythmics. Han föreslog att barn från ca 4 års ålder skulle 
berikas av denna undervisning, som gick ut på att barnen fick uttrycka sig spontant och 
rytmiskt med kroppen, samtidigt som de använde sig av miljön – rummet, som enligt 
Dalcroze, skapar förmåga till kroppsliga rörelser i en rymd (Ericson 1996). Dalcroze 
grundade, efter första världskrigets slut, Institut Jaques-Dalcroze i Genève som ett center för 
rytmikundervisning. Han var rektor där fram till 1950. Fortfarande har hans metod inflytande, 
då den används i ett tiotal länder (Svenska rytmikpedagogförbundet Dalcroze).   
 
Duncan 
Duncan bidrog till att danskonsten och dansens betydelse för barns totala utveckling sågs på 
ett annat sätt (Boman 1993). Duncan var den som gav riktlinjerna för en ny metod att 
undervisa barn (Boman 1986) och hon ville lära dem att bli ett med hela harmonin i naturens 
rörelser och betonade därför känslan, det personliga uttrycket och fantasin. Den rytmiska 
gången, springstegen och de enkla hoppen är några exempel, men hon använde även 
gymnastiska övningar för att barnen skulle öva upp styrka och smidighet (Boman 1993).  

Hon intresserade sig inte bara för barns dansundervisning utan för hela deras allmänna 
utbildning och uppväxt. Begrepp som personlighetsutveckling, jagmedvetande och 
utforskning genom rörelse var tankar som Duncan utvecklade redan i slutet av 1800-talet 
(Boman 1986). Hon var väldigt kritisk mot borgerlig uppfostran och mot dåtidens skolor, som 
hon ansåg hade liten förståelse för barndomen. Hon var även kritisk mot samhället eftersom 
hon ansåg att det hindrade barn från att utvecklas till fria och skapande människor. Duncan 
menade att barn skulle fostras genom poesi, musik och dans, och att de därigenom skulle lära 
sig att leva. Enligt henne är dans det naturligaste och vackraste bidraget till barns utveckling 
och genom sin dansskola ville hon förändra världen för att där skulle finnas utrymme för 
frihet och skapande (Boman 1993). Hon menade att barn erhåller grunden, även för alla andra 
studier genom att utöva dans, eftersom de får en kunskap om sitt eget jag (Boman 1986). 
Duncan menade att man genom dans kunde nå intellektet och öka mottagligheten för estetiska 
upplevelser, att dansen inte bara var ett mål i sig (Boman 1993).  

Hennes stora dröm var att starta en stor dansskola där hon kunde göra sina elever till dansare.  
Duncan förde hela tiden en kamp för att barn skulle ha rätt att dansa, att uppleva konst. Hon 
menade att en riktig utbildning alltid innehåller dans. Traditionen efter henne fördes vidare av 
hennes elever (Boman 1993).   
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Laban 
Labans grundtanke inom rörelseundervisningen innebar en helhet av rörelse, tanke och känsla, 
där dansen var en kreativ process. Han ansåg att dans skulle fostra kroppen till ett medel för 
uttryck, förfina känslorna samt utveckla fantasin och sensibiliteten i samspelet med andra 
människor. Han ville att barnen skulle få kunskap och bli medvetna om kroppens rörelser i 
förhållande till kraft, tid och rum (Digerfeldt 1990). Med rummet avses hur människans sätt 
att röra sig påverkas av kropps- och rumsuppfattning. Det innebär en bedömning av avstånd, 
ytor och riktningar med sig själv som utgångspunkt, att förstå föremåls förhållande till 
varandra, att förstå innebörden i läges- och riktningsord. Tid kan vara så mycket, exempelvis 
hastighet, puls, tempo, takt och rytm. Om man ser rörelse som uttrycksmedel vet man också 
hur mycket stillhet och vila betyder.  Kraft innebär att varje rörelse människan gör tar tid, den 
tar plats i rummet och den fordrar en viss muskelkraft. Det är hur man varierar hastighet, kraft 
och storlek i sina rörelser som tillsammans skapar rörelseuttryck. Att pröva sin styrka ingår 
spontant i barnens rörelseaktiviteter, att känna att man är stark, att man orkar är någonting 
positivt. Men det får inte leda till att man i varje situation måste visa och bevisa att man är 
stark (Jonson 1983).  
 
Rörelsepedagogerna som tog efter Laban var entusiastiska och djupt engagerade vilket ledde 
till en intressant och stimulerande rörelseundervisning för barn. Ett begrepp som Laban 
använde var frihet, vilket var svårdefinierat. Flera pedagoger tolkade det som frånvaro av 
tvång och därmed upphörde alla auktoritära undervisningsformer. Istället ville de skapa en 
kreativ atmosfär där känslor och infall kunde frigöras. I och med att Laban endast forskade 
kring dans utan att praktisera sina resultat, har hans teorier blivit misstolkade och missbrukade 
av de rörelsepedagoger som har försökt att omvandla dem i praktiken. Labans efterföljare har 
tilltalats mer av de känslomässiga aspekterna av dans än de kognitiva (Digerfeldt 1990).  
 
Den kreativa rörelsepedagogiken blev så småningom starkt kritiserad. Många ansåg att den 
utvecklade barnens rörelsefärdigheter alltför långsamt och ineffektivt och att den inte 
utvecklade eller förfinade barnens rörelser. Men för att kunna förfina ett rörelseutförande var 
pedagogen tvungen att hämma vissa kreativa responser, vilket stod i skarp motsättning till 
idén om individuellt, fritt skapande. Som en följd av detta blev barnet utlämnat åt sig självt 
och sitt eget rörelseförråd. Pedagogerna vågade inte påverka eller vara modell av rädsla för att 
hämma barnets känslor och kreativitet (Digerfeldt 1990).  
 
Många pedagoger ansåg även att skapandet blev ett mekaniskt genomförande av olika 
”kreativa” övningar. Det kan förklaras av att de saknade kunskaper om och erfarenheter av 
skapande undervisning, vilket krävs för att kunna planera det. I Labans arbete, ”The objective 
observation of subjective movement and action”, anger han en noggrann beskrivning av hur 
pedagogerna objektivt ska kunna utvärdera rörelser med hjälp av observationsteknik. Laban 
ansåg att det var fullt möjligt att med vetenskapliga metoder kunna studera dans och rörelse. 
Trots detta var rörelsepedagogerna inte intresserade av att utvärdera resultaten av sin 
undervisning (Digerfeldt 1990).  
 
Laban var en stor nytänkare inom rörelseundervisningen, men han gav inga slutgiltiga svar. 
Sitt arbete ansåg han vara en ständig pågående process och var alltid beredd på förändringar. 
Han var rädd för låsta system och metoder och varnade för sådana. Utifrån detta är det 
underligt att hans flexibla tänkande om rörelsefostran, i händerna på många av hans 
efterföljare, har blivit till låsta och ensidiga undervisningsmetoder. Labans tankar och idéer är 
en ständig inspirationskälla för rörelsepedagoger världen runt, och både han och Duncan hade 
en vision om att göra dansen till varje människas egendom (Digerfeldt 1990). 
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Wigman 
Wigmans barndom präglades av drömmen om att bli någonting stort. Hon utbildade sig en tid 
i Dalcrozes skola, men kände att hans system inte passade henne. Istället sökte hon sig till 
Labans skola där hon på allvar började utbilda sig till dansare. Efter utbildningen hade hon ett 
nära samarbete med Laban och var hans medarbetare i utformningen av hans rörelseteorier. 
Efter en tid skildes Wigmans och Labans vägar åt och hon fick stora framgångar med sin 
speciella dansstil (Karina & Sundberg 1989).  
 
Sin första skola öppnade hon 1920 och den finansierades av hennes soloturnéer. En stark 
uttrycksfullhet var det som kännetecknade Wigmans stil och hon betonade kroppens tyngd 
och förhållandet mellan spänning och avspänning i rörelserna. Hennes dansare tränades i att 
använda kroppens egen rytm. Enligt Wigman är dansen ett språk, ett konstnärligt uttryck som 
förmedlar vad som rör sig i människans inre. Språket förmedlas av den mänskliga kroppen 
och vokabulärens grund är de naturliga mänskliga rörelserna. Dansen får liv i tid, kraft och 
rum (Karina & Sundberg 1989).  
 
Wigmans övergripande arbetssätt var att arbeta via improvisation och teman. Hennes 
undervisning riktade sig till elevernas undermedvetna, och hon stöttade individuellt utförande 
och sökandet efter ett eget rörelsespråk. Wigmanmetodiken var inriktad på processen, inte på 
produkten och hennes grundtes var att ”alla kan dansa”. Hon använde inte alltid musik, men 
när hon gjorde det bestod den oftast av enkla instrument som dansarna själva kunde 
ackompanjera sig med. Wigman har haft stor betydelse för den europeiska fridansens 
utveckling och många svenska fridansare har utbildat sig hos henne eller någon av hennes 
elever (Karina & Sundberg 1989).  

Den svenska barndansens uppkomst och utveckling 
I början av 1900-talet startade den första dansundervisningen för barn i Sverige. Det var en 
ung musikpedagog vid namn Anna Behle som, inspirerad av Isadora Duncan, grundade den 
första dansskolan i Stockholm 1907. Detta väckte stort intresse då tiden var mogen för något 
nytt (Boman 1993). Eleverna strömmade till skolan och elevgruppen bestod mest av flickor 
från välbärgade familjer, men även av scenartister, konstnärer, musiker och gymnaster, såväl 
kvinnliga som manliga. Skolans anseende ökade även genom att kronprinsfamiljens barn, 
prinsessan Ingrid och prins Bertil tillhörde eleverna (Boman 1986).  
 
Behle hade utbildat sig hos både Duncan och Dalcroze, men hon använde sig i sin 
undervisning mest av Dalcrozesystemet då någon pedagogisk metod aldrig utarbetats i 
Duncanskolan (Boman 1986).  Dansen lärdes in genom lek och imitation och var uppbyggd 
av enklare sång- och danslekar samt rytmiska övningar (Boman 1993). Eleverna fick ofta 
improvisera i grupp och ibland innehöll lektionerna olika gymnastikprogram. Behle 
undervisade oftast från pianot och eleverna fick själva utforma sina rörelser. Under 
lektionerna övade man även in danser som sedan framfördes vid de årligt återkommande 
uppvisningarna. Tillsammans med sina elever turnerade Behle ute i landet. Behles 
uppvisningar och danskompositioner var i hög grad inspirerade av Duncan, både vad det 
gällde repertoar och inramning. Behles dansskola banade sedan väg för alla dansskolor i 
Sverige som kom till under de närmaste årtiondena och var den som introducerade både den 
fria dansen och Dalcrozemetoden i Sverige (Boman 1986).  
 
Gabo Falk-Runestam började som elev hos Behle och eftersom hon visade stor begåvning 
ansåg Behle att hon skulle gå i Dalcrozes skola. Efter utbildningen återupptog hon kontakten 
med Behle och gav gratislektioner för att sprida kännedom om Dalcrozesystemet. 1915 gjorde 



 11

hon sitt första offentliga framträdande och blev snabbt en av den tidens stora danskonstnärer. 
Under 1920-talet började hon ge en del barndanslektioner och det var under den är tiden hon 
utarbetade sin speciella metod för barndans (Boman 1986).  
 
Omkring 1935 startade Falk-Runestam en egen dansskola vars verksamhet med tiden blev 
mycket omfattande. Hennes barnrytmik skapades i samma anda som Alice Tegnérs barnvisor 
och Elsa Beskows sagor och var vänlig, lyrisk, spännande ibland och humoristisk ibland, men 
framför allt tilltalade den barnens fantasi. De fick dansa sagornas tomtar och troll, dockor och 
sprattelgubbar, djur och växter. Rytmiken var fostrande och barnen fick dansa som arga, glada 
och ledsna barn, precis som de själva kunde vara (Boman 1986).  
 
Danslekarna som användes var formade som korta sekvenser till ibland bestämd musik som 
barnen lärde sig utantill. Det gavs sällan tillfälle för improvisation och eget skapande även om 
barnen hade en viss frihet inom den givna ram som rörelsen hade. Rörelserna och tempot var 
väl anpassade till barnens förmåga och de flesta kunde utföra övningarna utan svårigheter. 
Detta ledde till att det blev lustbetonat. Då hennes undervisning främst vände sig till 
förskolebarn komponerades sällan danser för eleverna (Boman 1986).  
 
Falk-Runestams målsättning var att barnen skulle få en inre harmoni och en lustbetonad 
inställning till arbete och tillvaro. Hon ville lära barnen att röra sig naturligt och vackert och 
inte minst att lyssna. Hon ville återge musiken, men rörelserna fick aldrig bli endast tomma 
gester till musik. Rörelserna skulle, trots fantasibilderna, ha en mening. Falk-Runestams 
metod för barndans, som ännu präglar en stor del av den svenska barndansen, var väl 
genomarbetad och kunde föras vidare till andra pedagoger. Hon anses av vissa vara en viktig 
länk i kedjan från Behle till de som 1964 startade Koreografiska institutet (Boman 1986).  
 
1963 startades Koreografiska institutet i Stockholm som var Sveriges första statliga 
utbildningsanstalt. Där utbildades danspedagoger, koreografer, mimartister och 
mimpedagoger. De som utbildade sig på den nya utbildningen i Sverige hamnade i konflikt 
med de danspedagoger som tidigare utbildat sig utomlands. De nyexaminerade 
danspedagogerna ansåg att barndansen hittills hade varit för styrd och var endast anpassad till 
flickor från högre samhällsklasser, och inte efter vanliga daghemsbarn. Istället ville de att 
barndansen skulle knytas till vardagliga ting. De menade att barnen behövde mer frihet att 
utforska sina rörelser och dess utförande. 1978 ombildades Koreografiska institutet till 
Danshögskolan som den även kallas idag (Digerfeldt 1990). 

Vägen till dans i förskolan 
Hösten 1979 påbörjade Kulturrådet en undersökning om förskolans samverkan med det lokala 
kulturlivet. Med denna undersökning som grund, sammanställdes riktlinjer om ett fortsatt 
utredningsarbete. Två delrapporter gavs ut, Barnen och de sköna konsterna, och Förskolan 
möter Kulturen. Den förstnämnda ger en bild om de estetiska ämnenas plats i förskolan och 
den sistnämnda innefattar hur en samverkan mellan förskola och lokalt kulturliv kan skapas. 
Kulturrådets slutrapport presenterade idéer och förslag på hur detta kunde ske och utvecklas 
samt betonade att kultur inte kan separeras från övrig förskoleverksamhet, utan kulturen ska 
vara en del av den. Slutrapporten riktades i första hand till kommuner, men även till 
kulturinstitutioner, och till regeringen som underlag för deras överväganden i frågor som 
berör kultur och förskola (Statens kulturråd 1983). 
 
1986 startades en dansfrämjande verksamhet - Dans i skolan av Kulturrådet på uppdrag av 
Utbildningsdepartementet. Samma år fanns dans på schemat i åtta av landets kommuner. 
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Fram till 1993 delades bidrag ut från Kulturrådet, för dans i skola-verksamhet, till 25 
kommuner (Kulturrådet 2007). Den barndansundervisning som bedrevs i förskolan under 
denna tid var ostrukturerad, ogenomtänkt och hade inga klara mål. Den leddes av outbildad 
personal med intresse för dans. 1990 fanns två övervägande typer av svensk 
barndansundervisning som bedrevs kvällstid av utbildade danspedagoger. Den första var styrd 
och hade övervägande imitativ undervisning som var avsedd för barn som ville dansa balett. 
Den andra innebar ett fritt experimenterande med improvisationer och imitativa sång- och 
danslekar (Digerfeldt 1990).  
 
1992 startade danskonsulentverksamhet på försök i Norrbotten, Västerbotten och Skåne, och i 
Kulturpropositionen 1996/97 föreslogs att verksamheten skulle bli permanent. Syftet med 
denna verksamhet var att stärka dansens ställning i ett län eller en region bland annat genom 
att bredda intresset och öka kunskapen om dans, skapa möjligheter för människor att se 
professionell dans och ge amatörer och professionella en möjlighet till utveckling. Men även 
för att skapa regionala nätverk mellan t ex utövare, studieförbund, institutioner, skolor och 
högskolor. (SOU 2006:45b) 
 
Barn och unga är en viktig målgrupp för danskonsulenternas verksamhet och samarbete med 
skolan, workshops för barn och unga samt fortbildning för lärare är vanliga projekt. 
Utvärderingen av danskonsulentverksamheten visade att verksamheten mer än väl har uppfyllt 
de uppställda målen. Den har varit mycket framgångsrik och efterfrågan på verksamheten har 
ökat markant. Många Danskonsulenter har dragit igång processer som inneburit att många, 
främst ungdomar har blivit aktiva och delaktiga i utvecklingen inom dansområdet. 
Konsulenternas arbete har även lett till fler arbetstillfällen för professionella danspedagoger 
och dansare (SOU 2006:45a)  
 
2004 tillsatte regeringen en aktionsgrupp som hade i uppdrag att ta reda på hur barnkulturens 
ställning i samhället skulle kunna stärkas. I sitt resultat föreslår de att stora satsningar bör 
göras för att alla barn och unga ska få tillgång till kultur och eget skapande, samt en 
förstärkning till forskning och utbildning inom och utom förskola och skola. De menar också 
att man måste hitta former för långsiktiga samarbeten mellan förskolan, skolan och 
kulturlivet, och att detta bör skrivas in i läroplaner och kursplaner. Kulturlivet kan, enligt 
gruppen, vara ett stöd för förskolornas och skolornas arbete och kan tillföra kompetens och 
kreativa arbetssätt. (SOU 2006:45a)  
 
Aktionsgruppen menar att det finns stora brister utbildningsmässigt i de yrkesgrupper som 
arbetar med barn och kultur och att det måste satsas mer på kompetensutveckling och 
utbildning av dessa. De lärare som idag arbetar inom förskola och skola har olika 
grundutbildning och kompetens samt olika intresse av att arbeta med kultur och estetiska 
läroprocesser. Den nya lärarutbildningen har olika sätt att hantera området, och kunskaperna 
blir olika beroende på var i landet man fått sin utbildning. Aktionsgruppen anser att det bör 
satsas mer på kurser om barn och barnkultur inom lärarutbildningen. (SOU 2006:45a)  
 
På uppdrag av regeringen har Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt 
centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) samt 
Elevorganisationen i Sverige, under våren 2005, satt igång det gemensamma 
utvecklingsprogrammet Dans i skolan för perioden 2005−2009. Syftet med programmet är att 
främja fysisk aktivitet genom att alla barn och ungdomar får tillgång till dans på skolschemat 
samt att genom dansen främja lärandet. Olika dansfrämjande insatser och nätverksbyggande i 
syfte att stärka den dans-i-skola-kompetens som finns i Sverige kommer att vara en central del 
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i utvecklingsprogrammet (SOU 2006:45a). FN:s barnkonvention, skolans läroplaner, de 
nationella kulturpolitiska målen och de nationella folkhälsomålen är viktiga utgångspunkter 
för Dans i skolan-programmet.  En styrgrupp, en arbetsgrupp och en verksamhetsansvarig har 
utsetts och en verksamhetsplan har tagits fram. En viktig del i programmet är 
kompetensutveckling i dans för olika lärargrupper, vilket kommer att anordnas vid t ex 
mötesplatser, konferenser och sommarakademier. Dans fanns nu under ledning av 
danspedagoger/koreografer i ca 80 svenska kommuner och efterfrågan på danspedagoger till 
utbildningsväsendet är mycket stor i hela landet (Kulturrådet, 2007).  
 
Den diskussion som pågår om kultur i skolan bör, enligt aktionsgruppen, i mycket högre grad 
även involvera förskolan. Större barngrupper, färre pedagoger per barn och långa avstånd 
till exempel bibliotek och samlingslokaler för att se film, teater, dans och lyssna på musik har 
medfört att de små barnen har fått sämre tillgång till samhällets kulturliv. Detta gäller både i 
glesbygden och i storstäderna. Tillgång till material för skapande, tid samt kompetens hos 
personalen i förskolan varierar. Möjligheten att anlita kulturpedagoger varierar också. Få 
musik- och kulturskolor har en verksamhet som vänder sig till förskolan och aktionsgruppen 
har fått uppfattningen att de mindre barnen i och utanför förskolan inte omfattas av samma 
kulturella ambitioner från samhällets sida som de äldre barnen. Förskolan behöver, enligt 
aktionsgruppen, stora förstärkningar för att små barns rätt till kultur och eget skapande ska 
kunna tillgodoses (SOU 2006:45a). 

Betydelsefulla pedagoger och filosofer 
Dansens betydelse och möjligheter i utbildning och uppfostran är inget nytt fenomen. Inom 
pedagogikens område har många filosofer resonerat kring vilken betydelse rörelseövningar 
har för barn och många av dem har ansett att dans är en viktig del i utbildningen. T ex menade 
Platon att rörelseövningar var viktiga för små barn för att främja själens dygd (Wigert, 1993).  
 
Den tjeckiske pedagogen Comenius hävdade att fri rörelse var viktig för barn. Johan Amos 
Comenius har genom alla tider påverkat synen på eleverna, läraren och skolan. Hans 
didaktiska och pedagogiska tänkande är på många sätt imponerande och påminner mycket om 
vår tids sätt att tänka och resonera. Bildningen skulle vara allomfattande, det vill säga att alla 
ska lära sig allt, men vägen till kunskap är enligt honom lång och krävande. Comenius ville ha 
en skola för alla. Han menade att det fanns olika typer av elever som kunde delas in i olika 
kategorier som skolan och didaktiken måste anpassa sig till. Undervisningsmetoden i skolan 
skulle vara utvecklad och harmonisk. Genom att eleverna själva utforskar uppstår lärande, 
inte genom att läraren talar med fackmässiga termer. Människor utvecklas enligt Comenius 
via olika steg och om läraren vill hjälpa eleverna i deras utveckling måste denne förstå barnets 
natur, elevens intellektuella nivå och behov. Undervisningsmetoden blir en anpassning till 
elevens utvecklingsnivå och innehållet i skulle vara anpassad efter deras uppfattningar 
(Kroksmark 2003). 
 
Upplysningstiden, som hade sin kulmen under 1700-talet och in på 1800-talet, påminner 
mycket om den tid vi lever i idag utifrån ett lärandeperspektiv. Främst genom föreställningen 
om människans delaktighet i sin egen utveckling och därmed kan påverka den. Den franske 
filosofen Rousseau levde och verkade under denna tid och hans filosofi har fått gehör även 
under vår tid. Han menade att människans föds god och tar intryck från olika håll, gällande 
undervisning och fostran, detta genom andra människor, objekt och olika förhållanden i 
omvärlden, men även genom våra medfödda anlag (Kroksmark 2003).  
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Rousseau menar att kunskap erhålls genom handling, och inte genom ord. Att man på det 
sättet får pålitlig kunskap. Barnen ska lära genom konkret kontakt med verkligheten och inte 
genom att läsa böcker. Man skulle studera ute i naturen och genom praktiskt arbete istället för 
att sitta inne i skolsalar och bibliotek. Rousseau ansåg att det lärande barnet skulle vara i 
centrum, och inte läroämnena (Stensmo 1994).  Lärarens uppdrag var inte att tvinga eleverna 
att lära, utan det skulle ske genom barnens intresse, motivation och lust och det var läraren 
som skulle hålla lusten uppe hos barnen. Denne skulle också reflektera över de didaktiska 
aspekterna över lärandesituationerna, och formulera syften för undervisningen (Kroksmark, 
2003). Man ska enligt Rousseau utgå från barnens intressen och deras mognadsnivå, och 
därför ska inte lärandet påskyndas. Barn ska få vara barn så länge som möjligt. Vidare menar 
han att den ideala inlärningssituationen är att empiriskt pröva något i ett naturligt 
sammanhang. Man lär sig genom att bilda sig egna uppfattningar och inte genom att förlita sig 
på andras omdömen. Målet med utbildning var enligt honom att bli människa och inte att 
uppnå ett bestämt yrke eller en bestämd social position (Stensmo 1994).  
 
Någon som haft central roll i pedagogikhistorien är den schweiziske pedagogen Pestalozzi, 
som till viss del var inspirerad av Rousseau (SOU 1997:157). Pestalozzi menade att alla 
färdigheter tar sin utgångspunkt i kroppens naturliga rörelser och använde sig av rytmiska 
rörelseövningar för att stärka sina elevers kroppskontroll. Pestalozzis pedagogiska verksamhet 
var social och målet med den var en allsidig utveckling av hjärnans, hjärtats och handens 
krafter (Kroksmark 2003). Genom att barnen lär sig att se, upptäcka detaljer i det sedda och 
sammanfoga dessa till en helhet utvecklas hjärnans krafter. Genom att barnen lär sig goda 
vanor, att uppskatta vardagligt arbete och att lyda de vuxna utvecklas hjärtats krafter. 
Pestalozzi menar att känslan har stor betydelse för karaktärsutvecklingen. Genom att barnen 
arbetar med hantverk, leker och idrottar utvecklas handens (kroppens) krafter (Stensmo,1994).  
 
Enligt Pestalozzi var rörelse och praktiskt arbete viktiga inslag i skoldagen. Han ansåg att 
sinnesintryck ska behandlas före begrepp, och begreppen ska vara förankrade i barnens egna 
erfarenheter (Stensmo 1994). Pestalozzis pedagogik betonar att allt måste gå från det bekanta 
till det obekanta, att det ska vara så lätt från början att barnet inte tänker på att det lär sig.  Han 
menade vidare på att det yttersta målet med undervisning är att människan ska erövra en egen 
kraft att utvecklas och att ständigt vinna nya erfarenheter och kunskap (Kroksmark 2003).  
 
Freidrich Fröbel var en tysk pedagog som 1940 grundade den första kindergarten under det 
tidiga 1800-talet. Han var inspirerad av Rousseau och Pestalozzi (Vallberg Roth, 2002) och i 
hans pedagogik hade leken en central roll för barns utveckling (SOU 1997:157). Enligt Fröbel 
är leken är det renaste och mest andliga i barndomen och den skapar den glädje, frihet, 
tillfredsställelse och ro (Pramling & Asplund, 2005). Fröbel använde både rörelselekar och 
sångdanser i sin kindergarten (SOU 1997:157). Han ville att hans lek- och 
sysselsättningsanstalt Kindergarten skulle fostra ”fria människor”. Även i dagens förskola 
finns det spår av Fröbels pedagogik (SOU 1997:157). 
  
Pragmatismen innebär att man erövrar kunskap genom handling. En av dem som haft mest 
inflytande inom pragmatismen är Dewey. Hans ”learning by doing” har haft stort inflytande i 
utbildningsväsendet och har det än idag. Han menade att människan gör handlingar av vana 
och rutiner, men när vanor bryts och hon träffar på något som är nytt, tvingas hon göra på 
annat sätt och göra nya reflektioner och därmed nya lösningar som bidrar till ny kunskap 
(Gustavsson 2002). Dewey var även en av förgrundsgestalterna till den progressiva pedagogik 
som framträdde vid sekelskiftet och han delade Ellen Keys åsikt om att barns tidiga 
verksamhetslust skulle tas tillvara (SOU 1997:157). Ellen Key och John Dewey ansåg att det 
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fanns ett krav på att hitta ett äkta lärande och att kunskapen skulle vara i nära relation till 
samhället och livet (Gustavsson 2002).  
 
I Deweys filosofi har det estetiska tänkandet liksom erfarenheten en betydande roll, och hans 
människouppfattning visade sig i hans inställning till konsten och det konstnärliga skapandet 
där människans förhållande till sin inre och yttre värld gestaltas. Under hela 1900-talet har 
Deweys arbeten stått i fokus för den pedagogiska diskussionen, och i strävandet efter att 
förnya den pedagogiska verksamheten för barn i olika åldrar har hans idéer varit en stor 
inspirationskälla (SOU 1997:157). 
 
Vygotskij har haft stort inflytande över pedagogik och didaktik under senare delen av 1900-
talet, och även in på 2000-talet. Vygotskij menade att erfarenheter är viktiga för människans 
utveckling och all inlärning och utveckling är ett uttryck för socialt lärande. Vygotskij menar 
att människor lär genom samspel med andra. Det är människans sociokulturella miljö som ger 
näring i dennes sätt att tänka, handla och kommunicera (Kroksmark 2003). 
 
Kreativitet är ett begrepp som Vygotskij har analyserat. Enligt honom är kreativitet något 
nyskapande, en mänsklig aktivitet – en konstruktion, som bara ger sig till känna i människans 
inre. Han menar att människan kan göra två skilda handlingar, en kreativ och en reproduktiv. 
Den reproduktiva handlingen innebär sådant som vi gjort tidigare, något vi upprepar. Vidare 
menar han att hjärnan är ett organ som behåller tidigare erfarenheter och gynnar en 
upprepning. Men hjärnan tar även hjälp av erfarenheter och fantasin för att skapa något nytt; 
hjärnan arbetar kreativt och skapar nya situationer och ett nytt beteende. Skulle hjärnan endast 
begränsa sig till att göra reproduktioner, dvs. upprepningar, skulle människan anpassa sig 
efter invanda och ständiga mönster i sin omgivna miljö. Därmed skulle nya och överraskande 
förändringar i miljön bidra till att människan inte anpassade sig efter dessa, människan skulle 
bara leva i det förgångna. Det är de kreativa processerna som gör människan till en varelse 
som är framtidsinriktad (Vygotskij 1995). 
 
Gardner hävdar att det finns mer än en intelligens. Människan har tillgång till dessa, men 
några intelligenser är mer framträdande än andra. Gardner menar att en undervisningsmiljö 
där dessa olika intelligenser stimuleras och integreras med varandra är att föredra. Gardner 
har haft stort inflytande över det amerikanska skolsystemet och har haft stor betydelse inom 
det psyklogiska området (Ericson 1996). 
 
Den franska fenomenologen Merleau-Ponty ansåg att kunskap och kropp hänger samman. 
Huvudet är en del av kroppen och hjärnan sitter ihop med kroppen som helhet. Han menar att 
människan har tyst kunskap som finns i vår kropp, som kommer till uttryck genom 
kroppsspråk eller i konstnärligt uttryck (Gustavsson 2002). 

Dansens betydelse för utveckling och lärande 
Dans har en viktig plats i människans liv och det märks tidigt. Redan när barn är riktigt små 
dansar de i föräldrarnas knä eller gungar till musik. Barnens motorik utvecklas på ett allsidigt 
sätt i dansen, vilket är viktigt då den motoriska utvecklingen ligger till grund för senare 
utveckling. Dans påverkar även utvecklingen av det kognitiva och det sociala på ett positivt 
sätt (Grönlund 1988).  
 
Barn har en medfödd förmåga för estetiska uttrycksformer och skapar egna upplevelser i 
ramsor, teckningar, sånger och rörelser. Det är grundläggande för barn att använda kroppen 
som uttrycksmedel och den är redskap för allt skapande i dans (Skolverket 1994).  Människan 
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föds med förmågan att vara kreativ och därmed skapande. Människor får kunskap om sig själv 
genom lek, utforskande och skapande, och det leder till att man utvecklar sin självkänsla 
(Thulin 2007).  
 
Skapande är att lyfta något abstrakt, till exempel en känsla från människans inre och forma 
det i ord eller rörelse och därefter låta uttrycket tolkas av andra människor i omvärlden. Detta 
innebär att det inre och yttre förenas. En vanlig rörelse och dansad rörelse skiljer sig åt. En 
vanlig rörelse har en funktion för att utföra något eller en reaktion på exempelvis rädsla eller 
glädje. En dansad rörelse har en kommunikativ funktion för att skapa kontakt på samma sätt 
som andra konstnärliga uttryck. Dans kan definieras som en rörelse, en form och en rytm, där 
det gäller att fylla dessa med ett personligt känslomässigt innehåll. Det kan vara riskfyllt att 
utföra något självständigt i en kreativ handling. Det krävs mod att kasta sig in i något okänt 
och göra något som i själva agerandet visar konkret att jag finns. ”Jag skapar. Jag finns.” 
(Thulin 2007:21) Det kan finnas risker med att visa upp sig på ett nytt sätt, att bli kritiserad 
eller till och med förlöjligad. Men det oftast blir motsatsen. Människor blir inspirerade och 
uppmuntrade till att själv bli modigare. När man är kreativ och öppnar upp för och tar emot 
det skapade, möter man sig själv och det bidrar till stärkt självförtroende (Thulin 2007).  
 
Det finns olika dimensioner av dans; dansteknik, kroppslig färdighet samt det konstnärliga 
uttrycket som är dansundervisningens främsta syfte. Konstnärliga uttryck handlar om att 
människan ska få uttrycka sina känslor, tankar och idéer genom att symboliskt skapa dessa i 
dans, därför är det viktigt att människorna själva får delta i skapandeprocessen. Syftet med det 
egna skapandet är att förmedla ett kroppsligt eller känslomässigt intryck av omvärlden, därför 
ska eleven inte bara ha en medveten kroppslig färdighet, utan ska även utgå från en inre 
impuls och tolkning. Det är meningen att barnen ska ge en egen innebörd åt det som ska 
gestaltas och förmedlas i dansuttrycket (Skolverket 1994).  
 
Man bör stimulera barns fantasi och initiativförmåga eftersom förmågan att använda kroppen 
som uttrycksmedel då främjas. Rörelse för kroppsmedvetande, för uttryck av känslor och 
tankar, för rytmkänsla och dansglädje, hela tiden finns det plats för barnens fantasi och 
skapande. Det är viktigt att träna rörelsefärdigheter, men rörelse skall alltid ses som både en 
inre och yttre handling. Barnen ska få använda sin fantasi och variera sina rörelser. Men barn 
behöver hjälp att utnyttja fantasin så att de kan variera sig och inte stannar upp med att bara 
öka precisionen i sina vunna färdigheter (Jonson 1983). Barnen inspireras av sin 
inbillningskraft vilket leder till att verklighet blir fantasi och fantasi blir till verklighet (Wigert 
1993).  
 
Ett skäl till att lära barn dans är att främja deras personliga utveckling (Boman 1993). Dans 
bidrar till att barn får en god hållning, snabba rörelsesvar och en positiv självbild eftersom de 
genom att dansa utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga, balans och snabbhet. Barn har 
rätt till en sund sensomotorisk utveckling och att dansen är ett bra verktyg för att nå detta 
(Wigert 1982). Barnens kroppsmedvetenhet stärks också genom dans eftersom den har en 
nära anknytning till både musik och lek. Barnen blir medvetna om sitt kroppsspråk och får 
hjälp att utveckla och förtydliga det genom dans. Dans kan ses som ett kroppens och gesternas 
språk och passar därför barn (Wigert 1993).  
 
Dans tränar barns förmåga att samordna, koordinera rörelser samtidigt som de upplever 
kroppen på nya sätt. Det stärker deras kroppsmedvetande. Trygghet och välbefinnande 
uppstår när barn har god kroppskontroll och deras självförtroende stärks och de får större 
säkerhet genom fysiskt välbefinnande (Jonson 1983). Genom dansen får barnen även känna 
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spelet mellan anspänning och avspänning och att känna igen det i andra människors rörelser 
(Dans i skolan 1990). Barnen får möjlighet att utforska sin omvärld genom att koppla den 
egna kroppens rörelsemöjligheter till begrepp som rör rummet, tiden och kraften (Wigert 
1993). Barn lär känna sin kropps möjligheter bäst genom att använda den (Wigert 1982).  
 
Dans sker i ett socialt sammanhang och att den har en viktig socialiserande betydelse genom 
att man berör varandra, hittar en gemensam rytm och att man tillsammans upplever glädje när 
man dansar. Genom att dansa lär sig barnen att förstå och umgås med sin omgivning på ett 
roligt, sinnligt och effektivt sätt. De möjligheter som rörelse ger för att främja en grupps 
utveckling anses väsentliga (Wigert 1993). Barnens jag-uppfattning stärks genom att röra sig 
tillsammans med andra, att föra och följa samt att ge och ta ger barnen kunskap om sig själva 
(Jonson 1983).  
 
Barn lär sig även att ta hänsyn, dela utrymme med andra, att iaktta samt att lära av varandra 
genom dans. Alla, både pojkar och flickor deltar utan tävlan och på lika, gemensamma 
villkor. Dans är även ett medel att förstå både sina egna och andras sätt att uttrycka sig. Det 
innebär en kommunikation med och kunskap om andra. Genom dans lär sig barn 
kommunicera med varandra utan att använda ord och de kan uttrycka känslor som är svåra att 
formulera i ord (Wigert 1993). Dansen kan även bidra till att barnen får en förändrad roll i 
gruppen och att barn som har svårt att uttrycka sig verbalt hittar ett annat uttryckssätt.  Dansen 
kan användas för att överskrida de kulturella gränserna. Genom att dansa varandras danser 
kan man minska fördomar och skapa förståelse för andra kulturer. Dans kan även ses som en 
inkörsport till andra kulturyttringar och väcka barnens intresse för dem (Metodskrift från 
Danshögskolan 1990).  
 
Barns medfödda motoriska, sociala, känslomässiga och kognitiva förmågor bildar en helhet 
när rörelse blir till dansform. Genom dessa upplevelser får barn möjlighet att förknippa 
rörelse, känsla och agerande med självmedvetenhet, emotionellt gensvar, social interaktion, 
kognitiv fokusering och självkännedom. Att utveckla dansupplevelser tillåter barn att 
modifiera och experimentera med rörelse genom deras fantasi och kreativitet (Lorenzo-Laza, 
Ideishi, och Ideishi 2007). De upplevelser som ges i dansen är livsnödvändiga och kan inte 
nås på något annat sätt än just genom dansen (Metodskrift från Danshögskolan 1990).  
 
Barn uttrycker sig naturligt genom sina rörelser och de bör få tid och möjlighet att dansa efter 
Labans teorier med estetiska och fysiska syften. Det leder till att barnen lär sig att kontrollera 
sina kroppar. Fysisk aktivitet i barns liv existerar redan till stor del, både direkt och indirekt 
genom olika idrottsgrenar som de utövar på fritiden och via media och sportevenemang i 
samhället. Dock är det oftast tävlan i dessa idrotter, och det är många barn som inte tycker om 
att idrotta när det ska vara tävling. Det bör läggas mer tonvikt på icke-tävlande och fokus 
borde istället ligga på utforskande och varierade aktiviteter, där poäng, tider och rekord inte 
existerar. Då vägleds barnen att se gemenskap på andra sätt (Baumgarten 2006).  
 
Dans är en möjlighet till frihet, och barnen får chans att fokusera på sina egna kroppar, dess 
rörelser och uttryck, istället för på andra ting. Dessa andra ting är exempelvis bollar, som gör 
att barnens fokus enbart ligger på bollen och inte på dem själva. Dans ger barn möjlighet att 
upptäcka nya rörelser med hjälp av deras inneboende fantasi, där de nya erfarenheterna bidrar 
till nya eller mer utvecklade förmågor. Dessa förmågor är bl.a. kognitiva, fysiska och 
känslomässiga. Det kan vara till stor fördel att använda sig av teman eller något område som 
barn är intresserade av, till exempel rymden eller havet, för att de lättare ska bli intresserade 
och inspirerande. Aktiviteterna kan vara indelade på olika nivåer; individuella, parvis och 
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gruppvis. De bör även innefatta olika riktningar och nivåer i rummet; tvärsöver, under, på, 
högt, lågt etcetera. Barnen tillägnar sig både glädje och träning, men utvecklar även deras 
förmåga att uttrycka sig, öva problemlösning, medverka i grupp och tänka på ett kreativt sätt i 
dansen (Erickson 2004).  

Vad säger läroplanen om dans? 
Redan i det pedagogiska programmet för förskolan, som utkom 1987, diskuterades att barnen 
i förskolan skulle stimuleras att använda rörelse och dans i lekfullt improviserande och 
skapande för att öva rytm och samordning, samt för att gestalta och bearbeta olika intryck och 
upplevelser. Rytmik, dans och rörelselekar är en källa till glädje i förskolan och barnens 
kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning och kroppsliga uttrycksförmåga får möjlighet att 
utvecklas genom att man uppmuntrar, stimulerar och medvetet arbetar med rörelse och dans. 
Sång, musik, dans och drama hänger samman och att de ingår som viktiga inslag i alla 
kulturer (Socialstyrelsen, 1987).  
 
Enligt dagens läroplan för förskolan, Lpfö 98, ska man arbeta för att alla barn utvecklar sin 
skapande förmåga samt sin förmåga att förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter genom 
dans, lek, bild, dans, drama, musik, sång och rörelse. De ska få möjlighet att upptäcka nya sätt 
att förstå sin omvärld. Förskolan ska även ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och sträva efter att barnen förstår vikten av att ta 
hand om sig själv. Barnen ska även ges möjlighet att utveckla sin egen identitet, sin 
självständighet och tilliten till sin egen förmåga. Enligt läroplanen ska förskolan även sträva 
efter att barnen känner sig delaktiga i sin egen kultur och att de får kunskap om samt utvecklar 
en respekt för andra kulturer (Läroplan för förskolan, 1998).  
 
 
Metod 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Vårt arbete har en hermeneutisk utgångspunkt och vi har valt en kvalitativ forskningsmetod, 
eftersom vi vill tolka och förstå de intervjuades tankar och uppfattningar. Hermeneutik 
betyder tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och förstår 
grunderna för den mänskliga livsvärlden (Patel & Davidson 2003). Hermeneutikerna vill veta 
hur människor föreställer sig olika företeelser i världen. De vill inte veta hur världen är, utan 
hur människor uppfattar och föreställer sig den. Detta är dock inte något som kan observeras 
direkt, utan det vi kan observera är individers beteende, det vill säga vad de säger, hur deras 
kroppar rör sig och hur de interagerar med föremål i deras omgivning. (Hartman 1998). Ett 
viktigt begrepp inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln”. Förståelsen av en text 
sker genom en process som tar sin utgångspunkt i uppfattningen om texten som helhet. 
Utifrån denna uppfattning tolkas sedan de enskilda delarna och utifrån den tolkningen 
relateras delarna återigen till helheten och så vidare. Den hermeneutiska cirkeln möjliggör för 
en djupare förståelse. Förförståelsen hos den som tolkar texten har stor betydelse (Kvale 
1997). Den hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt, utifrån sin egen 
förförståelse. Inom hermeneutiken är förförståelsen, de känslor, intryck, tankar och den 
kunskap som forskaren redan har, inte ett hinder utan snarare en tillgång vid tolkningen och 
förståelsen av forskningsobjektet (Patel & Davidson 2003). Man ska använda sig av 
kvalitativa studier om man till exempel vill särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster eller försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera (Trost 1997). 
Den övergripande tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera, och utifrån 
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exemplen dra slutsatser (Svenning 2003). Kvalitativ forskning är känslig för människans 
situation och förutsätter en empatisk dialog med undersökningspersonerna (Kvale 1997).  

Datainsamling 
Vi har valt att samla in data genom att utföra intervjuer, eftersom vi anser att det är det bästa 
sättet att förstå intervjupersonernas uppfattningar om dans i förskolan, samt om dessa liknar 
varandra eller skiljer sig åt. Vi får även direkt veta om de förstår frågorna vi ställer och ger 
möjlighet att formulera om sig och vi kan även ställa följdfrågor. Man kan på olika sätt samla 
in material för att kunna få svar på sina frågeställningar. Några exempel på metoder är 
observationer, attitydskalor, enkäter, dokument, intervjuer och prov. Vilket sätt man väljer att 
använda beror på vad som bäst ger svar på den frågeställning man valt (Patel & Davidsson 
2003). Intervjuer är en bra metod för att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter denne har samt hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. Man kan styra 
samtalet i förhållande till sitt syfte och sin struktur (Trost 1997). Intervjun är ett samtal om 
den mänskliga livsvärlden och den muntliga dialogen förvandlas i efterhand till en text som 
ska tolkas (Kvale 1997). Det är också viktigt att den intervjuade står i centrum och att 
forskaren därför ägnar all uppmärksamhet denne (Svenning 2003). Annars kan den 
intervjuade gå i försvarsställning och det kan bli svårigheter med den fortsatta intervjun (Patel 
& Davidsson 2003). Andra risker med intervjuer är att den som intervjuar påverkar eller styr 
svaren genom exempelvis sin kroppshållning eller sitt minspel (Svenning 2003). I intervjuer 
ska man ställa enkla och raka frågor som kan generera innehållsrika svar. Man ska sträva efter 
att få ett rikt material där man kan hitta intressanta skeenden, åsikter, mönster och annat 
(Trost 1997).  
 
Intervjuer kan vara strukturerade och standardiserade i olika grad. Med standardisering menas 
till vilken grad frågorna samt situationen är lika för alla som intervjuas.  I intervjuer med hög 
grad av standardisering ställer man precis samma frågor i precis samma ordning till varje 
intervjuperson (Trost 1997). Detta till skillnad från intervjuer med låg grad av standardisering 
där man under intervjuns gång formulerar frågorna och ställer dem i den ordning som lämpar 
sig för den aktuella intervjupersonen. Strukturering handlar om vilket svarsutrymme den 
intervjuade får, det vill säga i vilken utsträckning frågorna är fria för den intervjuade att tolka 
beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. En intervju som lämnar litet 
utrymme att svara inom är helt strukturerad, medan frågorna i en ostrukturerad intervju 
lämnar maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara inom (Patel & Davidson 2003). 
Vid gruppintervjuer är lätt att informanterna påverkar varandra, då är bättre att intervjua en 
person i taget (Trost 1997).  
 
Platsen för intervjun är viktig (Trost 1997), och huvudprincipen är att den som intervjuar 
uppsöker intervjupersonen (Svenning 2003). Det är den intervjuade som ska bestämma var 
intervjun ska hålla till eftersom intervjupersonen ska känna sig trygg i den miljö där intervjun 
äger rum. Miljön ska vid en personlig intervju vara ostörd och det ska inte finnas några 
åhörare. Vid analysen av materialet ska man dock fundera på vilken inverkan lokalen kan ha 
haft på trovärdigheten (Trost 1997). Genom att spela in en intervju med bandspelare 
registreras svaren från den intervjuade exakt (Patel & Davidson 2003). Ytterligare fördelar 
med att intervjua med bandspelare är att forskaren kan lyssna på tonfall och ordval efteråt. En 
fördel med att spela in en intervju med bandspelare är att forskaren slipper koncentrera sig på 
att anteckna (Trost 1997). För att anteckna krävs det att forskaren är erfaren och den 
intervjuade kan uppleva misstänksamhet om forskaren inte anteckningar konsekvent. En av 
nackdelarna med att spela in en intervju med bandspelare är att denna kan påverka det svar 
man får från den intervjuade. Det kan även vara så att personen pratar mer avslappnat och 
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öppet när bandspelaren är avslagen efter intervjun, för att denne inte längre är lika angelägen 
om att framstå som förnuftig eller logisk (Trost 1997). 
 
Det är viktigt att forskaren lämnar ut information om hur individens medverkan kan bidra till 
ett förbättrat underlag till arbetet (Patel & Davidson 2003). Undersökningspersonerna ska få 
information om forskningens syfte, de ska bli informerade om att det är frivilligt att delta i 
undersökningen, att deras uppgifter kommer att vara konfidentiella och att alla uppgifter om 
enskilda personer kommer bara att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 
Med anonymitet menas att varken namn eller andra kännetecken på den person forskaren 
intervjuar kommer fram. Forskaren får heller aldrig röja vem som blivit intervjuad eller vem 
som vägrat bli det, även om personen tillåter det (Trost 1997).  
 
Undersökningens syfte avgör hur många intervjuer som ska genomföras (Kvale 1997), men få 
intervjuer, fyra till fem stycken, är att föredra. Gör forskaren för många intervjuer är risken att 
materialet blir ohanterligt och att man inte får någon klar överblick på det. Tids- och 
kostnadsaspekt bör också beaktas. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än ett flertal 
mindre utförda. Man kan utöka antalet intervjuer efter hand om man känner att det behövs 
Men oavsett om man gör en kvantitativ eller kvalitativ studie så är det kvaliteten som ska 
sättas i första rum (Trost 1997). 

Urval 
Vi har i vår undersökning valt att inrikta oss mot verksamma förskollärare för att ta reda på 
deras uppfattning om dans i förskolan. Vi frågade åtta stycken förskollärare om de ville delta i 
vår undersökning. Två av dem tackade nej och de övriga sex ville vara med. Vi valde att börja 
göra dessa sex intervjuer och ifall det fanns ett behov av mer underlag, kunde vi komplettera 
med fler intervjuer. Vi kände dock när vi gjort de sex intervjuerna och bearbetat materialet att 
vi inte behövde göra några fler intervjuer, eftersom resultatet var hållbart gentemot syftet. Tre 
av de sex förskollärarna har inte varit involverade i något dansprojekt med danspedagog och 
dessa kände vi till sedan tidigare. De andra tre förskollärarna har varit delaktiga i dansprojekt 
med danspedagog. För att få tag i dem kontaktade vi en danspedagog som hänvisade oss 
vidare till de förskolor som hon arbetat med. Anledningen till att vi valde att intervjua både 
förskollärare som har erfarenhet av dansprojekt och de som inte har det, var att vi ville se om 
deras uppfattningar om dans i förskolan liknar varandra eller skiljer sig åt.  

Genomförande  
Vi kontaktade de åtta utvalda förskollärarna via telefon och berättade att vi var i startgroparna 
med ett examensarbete. Vi berättade vad vårt syfte var och förklarade varför deras medverkan 
var betydelsefull för vår undersökning. Vi frågade sedan om de var intresserade av att delta i 
vår forskning och bokade därefter tid för intervju. Vi informerade därefter att deras utsagor 
skulle vara helt anonyma, vilket vi sedan återigen poängterade vid intervjuns start. För att 
undvika att förskollärarna på något sätt ska kunna identifieras använder vi inte deras namn, vi 
namnger heller inte de förskolor de arbetar på. Sedan formulerade vi intervjufrågor. Vi gjorde 
även en provintervju med en förskollärare för att se om frågorna svarade på syftet med arbetet 
samt hur frågorna kunde uppfattas. Våra intervjuer med förskollärarna var 
halvstandardiserade och ostrukturerade. Det viktiga för oss var inte att frågorna ställdes på 
samma sätt och i samma ordning utan de fick komma i den ordning som passade, samt att vi 
fick svar på de öppna frågor som vi hade. Intervjuerna genomfördes med en informant i taget. 
Hälften av intervjuerna gjordes med en intervjuare och vid de övriga var vi tre stycken som 
intervjuade. Den intervjuade kan lätt känna sig i underläge om det är mer än en som intervjuar 
(Trost 1997), så vi frågade informanterna före intervjuerna om det gick bra att vi var tre 
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stycken intervjuare, vilket det var. Intervjuerna med fyra av förskollärarna gjordes på deras 
arbetsplats, i ett enskilt rum utan störningsmoment. De återstående två intervjuerna skulle ha 
gjorts på förskollärarnas arbetsplats, men genomfördes på grund av missuppfattningar i ett 
omklädningsrum i en gymnastiksal. Vi valde att spela in samtliga våra intervjuer med 
bandspelare för att helt kunna koncentrera oss på de vi intervjuade, men även för att förvissa 
oss om att vi inte glömt någon fråga eller eventuellt ställt ledande frågor. Det är också en 
fördel att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger för att vår tolkning skulle stämma överens 
med deras utsagor. Vi ansåg också att risken vara stor att vi missade viktig information om vi 
bara skulle ha antecknat intervjuerna. 

Bearbetning av data  
Varje kvalitativ forskning kräver sin egen specifika metod för att uppnå ett läsbart resultat och 
att det därför inte finns någon specifik metod för genomförandet av en kvalitativ analys (Patel 
& Davidsson 2003). Det finns ändå tre steg man kan följa i arbetet med data i en kvalitativ 
studie. Dessa är: 
 

1. Att samla in material, vilket man gör genom att genomföra intervjuerna.  
2. Att analysera det insamlade datamaterialet, genom att läsa igenom det man skrivit ut. 
3. Att tolka det insamlade materialet och visa att det intressanta verkligen är intressant 

(Trost 1997). 
 
Det är idag ovanligt att man analyserar intervjuer direkt från bandspelaren. Man skriver 
istället ut den inspelade intervjun till en skriftlig text som sedan analyseras (Kvale 1997). I 
olika utsträckning sker en påverkan när man skriver ut intervjuer. Talspråk och skriftspråk 
skiljer sig åt och exempelvis kroppsspråk och gester försvinner i det skrivna språket. Man 
lockas ofta till att göra texten tydligare än vad som egentligen är, genom att göra egna tecken 
som punkt och kommatecken. Därför ska man vara medveten och reflektera över val som sker 
i hanteringen med utskrivningen, och hur dessa val kommer att påverka analysen. Man ska 
beskriva de val som gjorts så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om 
forskningsprocessen (Patel & Davidson 2003). På detta sätt kan en stor text reduceras och 
struktureras till några få tabeller eller figurer (Kvale 1997). bearbetning, analys och tolkning 
är beroende av den enskilda personens tycke och smak (Trost 1997). Det inte finns några 
enkla lösningar för hur man ska redovisa sitt material i en kvalitativ studie, utan att det är en 
smaksak (Trost 1997). Materialpresentationen ska ha en bra avvägning mellan citat och övrig 
text. Om citaten är för många blir det upp till läsaren att analysera, vilket inte är meningen, 
och om citaten är för få kan läsaren inte avgöra trovärdigheten eftersom forskarens tolkning 
tar över (Patel & Davidson 2003).  
 
Vi har valt att använda oss av detta de tre ovan nämnda stegen vid bearbetningen av vårt 
insamlade material. När våra intervjuer var gjorda, lyssnade vi på inspelningarna och skrev 
ner dem. Sedan läste vi igenom alla intervjuer flera gånger och plockade ut det som vi ansåg 
var väsentligt i förhållande till vårt syfte. Efter det analyserade och tolkade vi vårt material. 
Detta gjorde vi genom att använda oss av meningskategorisering, vilket innebär att intervjun 
kodas i kategorier. Vi försökte få en balans mellan citaten och den övriga texten för att läsaren 
själv skulle få bilda sig en uppfattning om resultatets innebörd, men även att våra tolkningar 
tar över. 
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Resultat  

Dans är glädje 
Förskollärarnas associationer till ordet dans var väldigt spridda, men något de alla var helt 
eniga om var att ”Dans är ju glädje, roligt.” 
 
De förskollärare som inte har samarbetat med en danspedagog tänkte till exempel på rytmer 
och rörelse, både med och utan musik. De tänkte också på olika sorters dans som foxtrot och 
ringdanser till jul. En av förskollärarna tänkte på färger och en annan tänkte på att dansa 
tillsammans med någon.  
 
Även bland de förskollärare som haft något samarbete med danspedagog nämndes rörelse och 
rytm, liksom färger. Men de associerade även till musik, takt och ton, samt känslor. En av 
förskollärarna tänkte på ungdomar som dansar street och jazzdans, men även på pardans och 
danslek. En annan menar att: ” Dans är ju mycket”. 
 
De likheter vi kan se mellan de två grupperna var att de tänkte på dans som rytmer, rörelser, 
pardans och danslek, men även färger. Skillnaden var att förskollärarna som haft kontakt med 
en danspedagog även tänkte på känslor och ungdomar som dansar jazzdans och street.  

Dans används, men inte medvetet 
Samtliga förskollärare anser att de använder dans på något sätt i verksamheten, men inte i 
särskilt stor utsträckning och då inte medvetet för själva dansens skull. En av förskollärarna 
utan erfarenhet av samarbete med danspedagog uttrycker detta: ”Inte så mycket, vi rör oss till 
musik… Jag har inte tänkt i de termerna, men det är ju klart, vi har ju ringdanser och lekar 
som är dansinspirerade. Men jag har inte tänkt på det som dans”. Förskollärarna berättar att de 
har disco ibland där barnen får dansa, de använder sig av rörelsesånger, ringdanser vid jul och 
andra högtider, och där en av förskollärarna arbetar har de även dansat afrikanska danser.  
 
Även en av förskollärarna som har samarbetat med en danspedagog påtalar att de inte 
använder sig av dans medvetet: ”Vi har rörelse en gång i veckan, ...men jag kan inte direkt 
säga att det är dans…” Exempel på hur dans används i verksamheten är bland annat disco, 
rörelsesånger, vid sångsamlingar, ringdanser, och ibland startas en skiva med musik som 
barnen då dansar till.   
 
Vi kan se många likheter i hur dans används mellan de två grupperna. Dessa är att de låter 
barnen dansa fritt till musik vid till exempel disco, samt använder sig av ringdanser och 
rörelsesånger. De som inte har haft något samarbete med en danspedagog nämner också att de 
dansat afrikanska danser och de som haft ett samarbete berättar att de dansar på 
sångsamlingarna.  

Dans används gärna mer 
De förskollärare som inte har någon erfarenhet av samarbete med danspedagog var alla 
positiva till att använda sig av dans i verksamheten. De tyckte att det skulle vara spännande 
och roligt att jobba med till exempel dans och uttryck. De ser också att det finns många 
möjligheter att använda sig av dans i den dagliga verksamheten. De menar till exempel att 
dans kan användas när de ”jobbar” med gymnastik, drama, matematik och musik, och att det 
då ger variation. En förskollärare nämnde att lunchsamlingar och andra samlingar var ett bra 
tillfälle för att dansa, och att man även kan hålla till utomhus. Ytterligare en förskollärare 
menar att: ”Så visst finns det, bara man är fokuserad på att använda dans, möjligheter i 
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vardagen, bara man väljer att se det och tänker aktivt”. En förskollärare menar att man måste 
ta tillvara på det barnen är intresserade av, och spinna vidare på det man ser i barnens lekar.    
 
Även de förskollärare som har erfarenhet av samarbete med danspedagog var positiva till att 
använda sig av dans i verksamheten. En av dem uttrycker att hon skulle vilja arbeta med dans 
i mycket högre utsträckning än vad de gör på hennes förskola just nu. En annan förskollärare 
menar att man kan använda sig av avslappningsövningar med barnen. Enligt henne är det 
också viktigt att pedagogerna i förskolan stimulerar barnen till att dansa, då hon inte tror att 
det är något som de kommer på själva. Barnen måste ha tillgång till material, som till exempel 
sjalar, att dansa med och man måste se till att det finns fria ytor där de kan dansa.  
 
Ett annat tillfälle att använda dans som framkommer är när de vet att barnen ska sitta stilla en 
längre stund. ”…för att man barnen ska kunna sitta still... så måste de få röra på sig…” 
understyrker en av förskollärarna. Vidare menar hon att man kan koppla dans till mycket av 
det som står i läroplanen, bland annat mobbning, social träning och bearbeta känslor.  
Ytterligare en av dem framhåller: ”Vi har ju världens läge, dels har vi nära hit till lokalen och 
får ha hela gymnastiksalen för oss själva”.  
 
Att använda sig av dans i förskoleverksamheten är samliga förskollärare positivt inställda till. 
De skulle vilja arbeta mer med det, och även integrera dans i många av läroplanens delar. 
Skillnaden mellan grupperna är att förskollärare med erfarenhet av dansprojekt anser att 
barnen bör få tillgång till material och fria ytor att dansa på. Förskollärare utan erfarenhet av 
dansprojekt menar att man som pedagog måste spinna vidare på barnens intressen och lekar.  

Kunskap saknas, andra prioriteringar i verksamheten försvårar 
De förskollärare som inte samarbetat med en danspedagog menar att den största anledningen 
till att de inte använder sig av dans i verksamheten är att de saknar kunskap och inspiration. 
Detta understryks av en av dem: ”Man behöver mer inspiration och fortbildning”. En annan 
av förskollärarna menar att man utan denna kunskap känner sig utlämnad och osäker och tar 
då inte så gärna tag i det. Flera av dem menar att om de går en utbildning får de hjälp och stöd 
och kan ställa frågor. De får då en grund att utgå ifrån som de sedan kan utveckla vidare. 
Samtliga förskollärare uttrycker att de skulle arbeta med dans i större utsträckning än vad de 
gör nu om de hade mer kunskap inom ämnet.  
 
Förskollärarna känner också att de behöver inspiration. De menar att tips, idéer och 
inspiration från någon som kan, skulle ge dem vad som saknas för att påbörja aktiviteter i 
barngrupp. Detta framhåller en av dem: ”Det handlar om inspiration. Går du en kurs om 
någonting, jamen då är det jättekul, man har lite kött på benen att starta någonting. Det som 
man inte har jobbat med är ju lite svårt att få idéer om hur man ska starta det.”  Vidare menar 
de att det är lättare att veta hur man ska göra om man sett hur någon annan gjort. Men de 
påtalar även andra orsaker till varför de inte använder sig av dans. En av förskollärarna 
berättar att det kan handla om att andra prioriteringar ligger i fokus, t ex matematik och språk. 
Och en annan menar att det kan bero på att ingen på avdelningen har dans som intresse eller 
att man har fastnat i gamla invanda spår.   
 
Även de pedagoger som har samarbetat med en danspedagog menar att anledningen till att de 
inte använt sig av dans i verksamheten till stor del beror på att de inte haft den kunskap och 
den inspiration som behövs. En av dem uttrycker detta väldigt tydligt: ”Alltså det jag känner 
är att man har ju inte den här kunskapen som en danspedagog har.”   
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Många av förskollärarna talar om att det är en stor fördel om några stycken inom arbetslaget 
också är intresserade av dans, för att kunna hjälpas åt med idéer och kunna resonera kring 
aktiviteter. ”Det vill till att alla i arbetslaget har gått fortbildning i dans, eller har ett intresse 
för att det ska ges tid åt det och verkligen genomförs”. En av dem påtalar att det kan vara 
svårt att hitta en bra lokal att dansa i, att lokaler som tidigare hyrts inte längre är tillgängliga. 
Lokalen kan även locka barnen att göra annat som att t ex. klättra i ribbstolar. Detta berättar 
en av förskollärarna: ”Tidigare har vi haft gymnastik i salen och vi tror att barnen påverkas av 
det, de funderar varför de inte får klättra och så, även om vi har berättat det för dem.”  
 
En förskollärare uttrycker att barngruppens sammansättning kan ha betydelse. Hon menar att 
det kan vara lättare att ha dans med barnen i en 3-5 årsgrupp än i en småbarnsgrupp, då man i 
den senare måste ta mer hänsyn till vad barnen klarar av samt deras rutiner, som t ex sovtider. 
Men hon är ändå positiv och framhåller: ”…man ska inte säga att det inte går, men det kräver 
lite extra av oss pedagoger” 
 
De likheter vi kan se här är att kunskap och inspiration saknas samt att ingen i arbetslaget har 
dans som intresse. De skillnader som framkommer är att de förskollärare som inte har haft 
något samarbete med danspedagog även påtalar att det finns andra prioriteringar i fokus, 
medan de som har erfarenhet av samarbete framhåller att det kan vara problem med lokaler 
samt att barngruppens sammansättning kan påverka.   

Dans gynnar utveckling och lärande 
Samtliga tre förskollärare som inte har samarbetat med en danspedagog berättar att dansen har 
betydelse för barnens kroppsliga utveckling, De menar att barnen genom dansen lär känna sin 
kropp, får bättre kroppskontroll, bättre kroppshållning och koordination. Detta uttrycks av en 
av dem: ”Jag tänker liksom att få kroppsuppfattning och den här kontrollen över sin kropp”.  
De anser även att barnen i dansen får träna sin grov- och finmotorik och sin rytmkänsla.  
 
De som inte samarbetat med danspedagog framhåller också att dansen har stor betydelse för 
barns begreppsbildning och språk. En av dem uttrycker detta: ”På samma sätt kan man ju få 
den här rytmen när man dansar som är grundläggande när man ska lära sig få ett bra språk till 
exempel”. 
 
De förskollärare som har samarbetat med en danspedagog anser också att dansen har 
betydelse för barnens kroppsliga utveckling samt begreppsbildning. En av dem framhåller: 
”Ja, alltså, det är ju det här med kroppsuppfattningen, att få en uppfattning om vad den kan 
göra och vad den inte kan göra”. 
 
De förskollärare som har samarbetat med en danspedagog menar att dansen också har stor 
betydelse för barnens sociala utveckling och att barnen lär sig många sociala färdigheter 
genom den. Till exempel menar de att barnen utvecklar sina förmågor att samspela med 
andra, att vänta på sin tur, att lyssna på andra och att ta emot instruktioner. De får också 
möjlighet att känna gemensam glädje tillsammans med andra. En av dem påtalar även att 
barnen genom dansen får möjlighet att bearbeta och gestalta olika känslor samt att de lär sig 
att det är okej med beröring. Hon framhåller: ”...jag tror det är jätteviktigt med beröring i 
vårat stressade samhälle…” Vidare menar hon att dansen även kan öka barnens 
självförtroende vilket leder till att deras hämningar släpper och att de vågar mera. Detta 
understryker även en av de andra förskollärarna: ”Det är så häftigt att se de barn som är tysta 
och så, de lever upp i dansen”.  
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Alla av de förskollärare som samarbetat med en danspedagog anser att dans har betydelse för 
barns fantasi och kreativitet. En av dem uttryckte detta:  
 

Jamen alla de där delarna hör ju ihop med fantasin, med dans och drama och att kunna 
berätta och hitta på. De går in i varandra. Barn som har bra fantasi kan ju lättare anamma 
en sån här sak än de som inte har någonting alls. De här bitarna, som fantasin, behöver vi 
ju jobba med för det har de glädje av hela livet.  

 
En annan av dem menar att man som vuxen kan ha svårare att använda sin fantasi och vara 
kreativ, men att man ändå ska försöka komma med idéer. En förskollärare framhåller, vad 
gäller de vuxna i förskolan: ”Vissa vågar släppa loss lite mer och andra har det svårare att 
göra det” Några av förskollärarna uttryckte att de tyckte det var skönt att komma bort från 
prestationer och krav, eftersom det inom dansen inte finns rätt eller fel rörelser eller känslor. 
De menar också att man som vuxen måste låta barnen fantisera och hitta på saker, samt att 
man ska ta tillvara på det som barnen visar intresse för. Barnen ska inte vara låsta, de ska 
känna att allting är tillåtet, att ingenting är fel. 
 
Här kan vi se att samtliga förskollärare är eniga om att dans har betydelse för utveckling och 
lärande. Både de som inte har haft något samarbete med danspedagog och de som har det 
påtalar att dansen gynnar den kroppsliga och den språkliga utvecklingen, samt 
begreppsbildningen. De förskollärare med erfarenhet av samarbete med danspedagog 
framhåller, förutom detta, även att dansen har betydelse för barnens förmåga att bearbeta 
känslor, deras fantasi och kreativitet samt sociala utveckling. 

Danspedagogen - bra inspirationskälla! 
Samtliga förskollärare som inte haft någon kontakt med danspedagog var väldigt positiva till 
ett sådant samarbete. Dels för barnens skull, för att de trodde att barnen skulle tycka att det 
var roligt. Men även för att de själva skulle få tips och idéer om hur de skulle kunna använda 
sig av dans med barnen. En av dem uttrycker detta: ” Har man bara hjälp och stöd och får 
ställa frågor så…från början…sedan kan man ju utveckla. Man får en liten kick själv, som 
pedagog, att arbeta vidare”. Detta påpekas även av en annan förskollärare: 
 

Man behöver tips hela tiden, och speciellt om man har arbetat 15 år. Det är så bra när det 
kommer någon och tipsar oss. Vissa grejer är det som – varför har jag inte kommit på det 
tidigare? Man behöver ofta få se någon göra något för att sen göra själv. 

 
Samtliga förskollärare som har samarbetat med en danspedagog anser att danspedagogen har 
betytt mycket för deras uppfattning om dans. En av dem uttrycker vilken inspiratör 
danspedagogen kan vara: ”Ja men hela hennes sätt att vara, hon är ju så speciell, hon ger så 
mycket glädje. Man riktigt längtar…är det inte min tur att följa med barngruppen nu tänker 
man”. Hon berättar också att även pedagogerna deltar i danserna med barnen och att detta gör 
att det blir lättare att använda aktiviteterna när inte danspedagogen är med. En annan av dem 
tyckte att hon fått en kick av att se danspedagogens arbete med barnen och de aktiviteter hon 
använde sig av. 
 
Samtliga uttryckte att de lärt sig väldigt mycket och fått flera tips och idéer av 
danspedagogen. Bland annat har de fått tips på övningar där barnen måste samarbeta samt 
övningar som tränar motoriken på ett roligt sätt, vilket en av förskollärarna framhåller: ”Man 
kan ju använda de här idéerna som hon har vad gäller att röra sig högt och lågt, in och ut med 
fötterna och att gå med armbågen först och lillfingret, näsan, magen”. 
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Ett annat tips de har fått är hur de på ett enkelt sätt kan fånga barnens uppmärksamhet med 
fingerdockor. Hur man på ett roligt sätt kan placera ut barnen i ett rum berättar en 
förskollärare: 
 

Sen använder hon en trollstav också när hon ska placera ut barnen på golvet, det har varit 
kanon och barnen tycker det är jätteroligt när hon kommer där med trollstaven, det blir 
som magiskt allting. Jag menar annars hade väl vi bara satt ut dem; ”du får sitta här och 
du får sitta här. 

 
En förskollärare påpekade att tempot delvis är ganska lugnt under tillfällena med 
danspedagogen. Detta är något hon anser positivt eftersom allting annat ska gå så fort i dagens 
samhälle. Hon menar att barn behöver tid att smälta sina intryck och uttryck. Det är något som 
hon kommer att använda sig av mer. En annan förskollärare menar att barnen genom dansen 
kan få möjlighet att komma i kontakt med en annan typ av musik än vad de är vana vid. Hon 
uttrycker detta: ”Sån här musik som danspedagogen använder, lyssnar säkert barnen aldrig på 
hemma, om nu inte föräldrarna är väldigt musikintresserade”. Hon tror också att musiken kan 
inbjuda barnen till att göra nya rörelser.    
 
Något annat som förskollärarna kommer att ta med sig från danspedagogen är att det inte 
finns några rätt och fel, att man får göra på sitt sätt och att det finns flera ”rätta” sätt. Varje 
människa får dansa på sitt eget sätt. 
 
De likheter vi kan se här är att samtliga förskollärare var positiva till att samarbeta med en 
danspedagog samt att de ansåg att det skulle ge mycket inspiration, tips och idéer. De 
förskollärare som haft ett samarbete med en danspedagog påtalade även flera tips och idéer 
som de fått genom samarbetet samt att de själva fått möjlighet att vara med och dansa vilket 
varit betydelsefullt. De har även kommit i kontakt med en annan typ av musik och lärt sig att 
det i dansen inte finns några rätt och fel.  
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Diskussion 

Validitet och Reliabilitet 
Vare sig det handlar om kvantitativ eller kvalitativ forskning ska all datainsamling ske så att 
materialet blir trovärdig och relevant. Trovärdigheten är ett av de största problemen med 
kvalitativa studier och som forskare måste man kunna visa att de data man samlat in och de 
analyser man gjort är trovärdiga. De som läser eller på annat sätt använder sig av resultaten 
ska kunna se att materialet är insamlat på ett sådant sätt att det är seriöst och relevant för den 
aktuella problemställningen (Trost 1997).   
 
Det är viktigt att man uppnår en god validitet, dvs. att man har undersökt det man hade för 
avsikt att undersöka. Validiteten är god om forskaren har lyckats skaffa fram ett bra underlag 
för att göra en trovärdig tolkning av den intervjuades livsvärld (Patel & Davidsson 2003). 
Detta anser vi att vi har gjort i vår undersökning. Vi började med att göra en litteraturstudie 
för att skapa oss en förförståelse. Sedan genomförde vi våra intervjuer, vilka gav oss svar som 
var kopplade till vårt syfte. Vi tycker att de metoder och de tillvägagångssätt som vi valt 
under arbetets gång har hjälpt oss att besvara vårt syfte och vår frågeställning. Detta gör att 
validiteten kan anses vara tillfredsställande.  
 
En god reliabilitet innebär att undersökningen utförts med tillförlitlighet, och bör i en 
kvalitativ undersökning ses mot det underlag som ligger till grund för den unika situation som 
uppstår vid undersökningstillfället. Ett sätt att öka reliabiliteten är att använda sig av 
bandspelare vid intervjuer, eftersom man då får verkligheten lagrad. Man kan lyssna på 
verkligheten i repris och försäkra sig om att informationen har uppfattats korrekt (Patel & 
Davidsson 2003). Vi spelade in alla intervjuer och lyssnade på dem flera gånger för att vara 
säkra på att vi uppfattat de intervjuades svar rätt. Vi anser att vi kunde ha fått en högre 
reliabilitet om vi hade intervjuat fler förskollärare, eftersom vi då hade fått ett bredare 
spektrum och kanske fler uppfattningar om dans i förskolan.  

Metoddiskussion 
Vi gjorde sex intervjuer, anledningen att det blev det antalet var att två personer valde att inte 
medverka i studien. Undersökningens syfte avgör hur många intervjuer som ska göras (Kvale 
1997). Vi tycker att de svar vi fått besvarat syftet även om vi hade fått ett bredare underlag om 
fler intervjuer utförts. Vi hade inte tänkt lämna ut frågorna i förväg därför att vi ville ha 
förskollärarnas spontana tankar och åsikter. En av förskollärarna önskade dock att få frågorna 
innan intervjun, dessa e-postades då till henne. De övriga fick inte tillgång till frågorna förrän 
vid intervjutillfället. I efterhand kan vi se att det inte utgjorde någon markant skillnad i svaren. 
Tre av intervjupersonerna kände vi till sedan tidigare och de andra hade vi inte mött förut. Vi 
tror inte att detta hade någon betydelse för hur de svarade på frågorna.  Fyra av intervjuerna 
gjordes på förskollärarnas arbetsplats, i ett enskilt rum där det inte fanns några 
störningsmoment. De återstående två intervjuerna utfördes i ett omklädningsrum i en 
gymnastiksal. Trots att det utövades aktiviteter i salen tror vi inte det hade någon betydelse för 
intervjupersonerna, eftersom de var koncentrerade på intervjuerna. Vid tre av intervjuerna var 
vi alla tre närvarande och de övriga tre genomfördes med en intervjuare. Fördelar med att vara 
tre intervjuare var att vi kunde ställa följdfrågor som de andra inte skulle ha ställt. En annan 
fördel var att vi alla fick en uppfattning om intervjun och dess innehåll som var användbart 
vid tolkningen av materialet. En nackdel kan vara att den intervjuade känner sig i underläge 
även om denna har gett sin tillåtelse till det. Vi tycker dock inte att de vi intervjuade verkade 
påverkade av detta.  
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Resultatdiskussion 
 
Dans är glädje 
I vårt resultat kan vi se att förskollärarnas associationer till ordet dans är spridda. Förutom 
rörelse, rytm och musik nämndes även olika sorters danser, känslor och färger, danser som 
förknippas med olika högtider samt glädje. Hjort (1993) framhåller att dans som kultur, konst 
och historia har varit och är ett fundamentalt inslag i människors liv och att den levt, 
förändrats och utvecklats med de människor som brukat den, deras moden och ideal. Vi kan 
se att det finns både likheter och skillnader i åsikterna hos förskollärarna, men vi tror inte att 
det har att göra med om de haft något samarbete med danspedagog eller inte. Vi tror att 
skillnaden beror på att förskollärarna har mött dans på olika sätt och i olika situationer. De har 
olika erfarenheter och förhållanden till dans. Har man dåliga erfarenheter av dans kan 
associationerna bli negativa medan de blir mer positiva om man har goda erfarenheter. Utifrån 
vårt resultat drar vi slutsatsen att samtliga förskollärare har positiva erfarenheter till dans.  
 
Dans används, men inte medvetet 
Utifrån resultatet av vår undersökning kan vi se att samtliga förskollärarna använder sig av 
dans i verksamheten, men att det inte sker medvetet och då inte som konstnärligt verktyg, utan 
som pedagogiskt verktyg. Vi ser det som positivt att förskollärarna ändå använder sig av dans 
på något sätt i alla fall. Det var dock ingen skillnad mellan de två grupperna, vilket förvånade 
oss då vi trodde att de som haft kontakt med danspedagog skulle använda sig mer medvetet av 
dansen i verksamheten. Vi trodde att de skulle bli inspirerade av danspedagogen och använda 
sig av det hon gjort med barnen. Vad detta beror på vet vi inte, men vi tror att det kan ha att 
göra med att de inte tycker sig vara lika duktiga som danspedagogen, eller inte riktigt vågar 
starta ett sådant projekt i verksamheten. Vi tror också att det kan bero på att andra saker 
prioriteras högre.    
 
Dans används gärna mer 
Samtliga förskollärare, både de som haft samarbete med danspedagog och de som inte haft 
det, skulle gärna vilja använda dans i sin verksamhet i större utsträckning och de kan se 
många möjligheter att göra det. Vi kan dock se vissa skillnader i förskollärarnas tankar om 
hur det skulle kunna användas. De som inte har samarbetat med en danspedagog framhåller 
många tillfällen i den dagliga verksamheten, som till exempel samlingar och tillsammans med 
andra ämnesoråden, medan de som har samarbetat med danspedagog nämner att de vill 
använda sig av övningar som denne har använt. Vi kan dra slutsatsen att de känner sig 
inspirerade av danspedagogen och vill själva följa upp de läroprocesser som denne startat. 
Skillnaderna kan även bero på att människor tänker och ser saker på olika sätt och har olika 
erfarenheter.  
 
Kunskap saknas, andra prioriteringar i verksamheten försvårar 
Anledningarna till varför förskollärarna inte använder sig mer av dans skiljer sig åt en del 
mellan de två grupperna, även om de är eniga på några punkter. Det de är eniga om är att de 
inte har nog med kunskap, samt att ingen i arbetslaget har dans som intresse. Detta tror vi är 
ganska vanligt på de flesta förskolor. Inte på någon förskola där vi har arbetat eller gjort 
praktik har vi stött på dans på något annat sätt än som rörelser till barnsånger. Vi tror att 
kunskapen om hur man kan arbeta med detta ämne i den dagliga verksamheten är för liten. 
Den av regeringen tillsatta aktionsgruppen menar att det finns brister utbildningsmässigt i de 
yrkesgrupper som arbetar med barn och kultur och att det måste satsas mer på 
kompetensutveckling och utbildning av dessa. De lärare som idag arbetar inom förskola och 
skola har olika grundutbildning och kompetens samt olika intresse av att arbeta med kultur 
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och estetiska läroprocesser (SOU 2006:45a). Vi håller absolut med aktionsgruppen om detta 
och tycker att det är synd att det är så. Vi hade inte själva kommit in kontakt med dans förrän 
vi läste den här kursen på universitetet och hade nog inte gjort det annars. För oss var kursen 
valbar, men vi anser att den borde vara obligatorisk för alla som ska arbeta med barn i 
förskola och skola. Det är ett bra sätt att få kunskap om hur man kan arbeta med dans och man 
får tips, idéer och inspiration. Har man inte kunskapen som behövs är det inte så lätt att dra 
igång ett projekt. Det är lättare att göra det om man sett någon annan göra först, speciellt om 
det är ett okänt ämne det handlar om. Aktionsgruppen anser att det bör satsas mer på kurser 
om barn och barnkultur inom lärarutbildningen (SOU 2006:45a). Vi anser precis som 
aktionsgruppen att det behövs fler kurser om barn och kultur inom lärarutbildningarna och 
mer fortbildning och kompetensutveckling för de som redan arbetar inom förskolan. Vi tror 
att det skulle leda till att fler förskolor skulle använda sig av dans i verksamheten.  
 
Övriga anledningar till varför de inte använder sig av dans i verksamheten skiljer sig åt mellan 
de två grupperna. De förskollärare som inte samarbetat med danspedagog nämner att det finns 
andra prioriteringar som också ska uppfyllas, medan de som haft samarbete framhåller 
barngruppens sammansättning och svårigheter att hitta lokaler. Aktionsgruppen framhåller att 
de små barnen har fått sämre tillgång till samhällets kulturliv på grund av att barngrupperna 
har blivit större och färre pedagoger per barn. Men även på grund av långa avstånd till 
exempelvis bibliotek och samlingslokaler för att se på film, teater, dans och lyssna på musik. 
Detta tror vi också är ett vanligt fenomen på de flesta förskolor i landet, så har det i alla fall 
varit på de förskolor där vi har varit på praktik eller jobb. Barngrupperna är stora, 
kommunerna har sina prioriterade mål som ska arbetas mot, det kan vara svårt att få tag i en 
lokal som passar att dansa i. Det är inte alltid lätt att hitta tid för att hinna med det som man 
skulle vilja göra. Ibland måste vissa saker prioriteras bort och då blir det ofta det man inte 
känner sig säker på. Man kan integrera dansen i mycket annat som man arbetar med, som till 
exempel matematik och språk, vilket förskollärarna påpekar. Vad gäller barngruppens storlek 
anser vi att det inte heller behöver vara ett hinder. För det första anser vi att även riktigt små 
barn kan vara med i dansen på sitt eget sätt, och för det andra behöver inte alla dansa 
samtidigt. Man kan dela upp gruppen i mindre grupper och låta dem dansa vid olika tillfällen. 
Samtliga förskollärare behöver inte heller vara med samtidigt. Många förskolor har inte 
tillgång till lokaler eller dansstudios, men vi anser att man kan hitta andra vägar och 
möjligheter för att kunna utöva dans. Så varför inte tömma ett större rum på möbler eller vara 
ute på gården? Vi anser att det handlar mycket om att se möjligheterna och inte hindren och vi 
håller med förskolläraren som uttryckte: ”Så visst finns det, bara man är fokuserad på att 
använda dans, möjligheter i vardagen, bara man väljer att se det och tänker aktivt.”   Enligt 
oss ska barn få uppleva kultur på många sätt. Det är tråkigt att sitta med den tolkningen, att 
det är ekonomi som styr barns utbildning och att de därmed får mindre tillgång till 
upplevelser, material, tid och kompetent och utbildad personal.  
 
Vi tror att skillnaden mellan förskollärarnas uppfattningar beror på att förskollärarna som har 
samarbetat med danspedagog har fått en uppfattning om hur det går till när man använder sig 
av dans och vad man behöver för lokaler och vilka barn som kan vara med. De som inte har 
haft samarbete vet kanske inte vad som krävs och ser då inte dessa hinder utan ser istället vad 
i verksamheten som hindrar.    
 
Dans gynnar utveckling och lärande 
Samtliga förskollärare anser att dans möjliggör för utveckling och lärande. Framför allt vad 
gäller kroppslig utveckling, som att lära känna sin kropp, ökad kroppskontroll, hållning, 
koordination, grov- och finmotorik samt rytmkänsla. Detta är något som även Wigert (1982), 
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Jonsson (1983) och Grönlund (1988) framhåller. Mycket av detta kände vi själva när vi 
dansade. Enligt oss är dansen ett utmärkt sätt att lära känna och bli medveten om sin kropp 
och vi tror att detta i sin tur leder till bättre självkänsla. Vi anser att barn bör få möjlighet att 
experimentera på olika sätt med sin kropp, att på så sätt hitta nya rörelser och vägar. Vi tror 
också att dans har en positiv inverkan på barns kroppsliga utveckling. Att lära känna sin kropp 
och att ha kontroll över den tror vi precis som Jonsson har betydelse för barnens trygghet och 
självförtroende.  
 
Förskollärarna ansåg även att dans har betydelse för barns begreppsbildning och 
språkutveckling. Duncan menade att man genom dans kunde nå intellektet och öka 
mottagligheten för estetiska upplevelser, att dansen inte bara var ett mål i sig (Boman 1993). 
Boman (1986) menar att man erhåller grunden även för alla andra studier genom att utöva 
dans, eftersom man då får en kunskap om sig själv. Har man kunskap om sig själv, tror vi att 
det även är lättare att lära sig annan kunskap.  Vi tror att det är lättare att läsa och lära sig 
teoretisk kunskap om man även får använda sin kropp. Att det blir en balans mellan det 
teoretiska och det kroppsliga. Rousseau menar att kunskap erhålls genom handling, och inte 
genom ord (Stensmo 1994). Enligt Pestalozzi var rörelse ett viktigt inslag i skoldagen och han 
ansåg att alla färdigheter tar sin utgångspunkt i kroppens naturliga rörelser (SOU 1997:157). 
Comenius menade att det fanns olika typer av elever som kunde delas in i olika kategorier 
som skolan och didaktiken måste anpassa sig till (Kroksmark 2003). Vi anser att barn lär på 
olika sätt, men att man lär bättre genom att använda sin kropp på så många sätt som möjligt, 
helst med flera sinnen. I dansen får man möjlighet att använda flera sinnen, som till exempel 
hörsel, syn och känsel.  
 
De förskollärare som haft kontakt med en danspedagog ansåg att dansen även har betydelse 
för barnens förmåga att bearbeta känslor. De menade också att dansen ökar självförtroendet 
vilket gör att barnens hämningar släpper och att de vågar mer. Skolverket menar att barn 
måste få möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar och idéer och att dans är ett bra sätt att 
göra det. Enligt Dans i skolan (1990) får barn, genom dans, möjlighet att uttrycka känslor som 
är svåra att formulera verbalt samt lär sig att kommunicera med andra utan att använda ord. 
Enligt Wigman är dansen ett språk, ett konstnärligt uttryck som förmedlar vad som rör sig i 
människans inre (Karina & Sundberg 1989). Thulin (2007) menar att det kan vara riskfyllt att 
utföra något självständigt i en kreativ handling. Det krävs mod att kasta sig in i något okänt 
och göra något som i själva agerandet visar konkret att jag finns. Det kan finnas risker med att 
visa upp sig på ett nytt sätt, att bli kritiserad eller tom förlöjligad. Men hon menar att det 
oftast blir motsatsen. Människor blir inspirerade och uppmuntrade till att själv bli modigare. 
När man är kreativ och öppnar upp för och tar emot det skapade, möter man sig själv och det 
bidrar till stärkt självförtroende. Vi anser också att dans har betydelse för barns kognitiva och 
emotionella utveckling, men att det krävs ett kontinuerligt arbete med det för att man ska 
känna sig trygg och våga visa sina tankar och känslor. Vi anser att man ska använda dans som 
uttrycksform kontinuerligt så att barnen kan öppna sig och våga berätta något med sin kropp. 
Vi håller med Thulin om att det krävs mod att kasta sig in i någonting okänt, men om man 
använder dansen kontinuerligt i verksamheten blir det till slut inte okänt längre för barnen, 
och då blir de modigare och vågar uttrycka sig mer. Vi tror att det krävs att barnen är trygga 
för att de ska våga uttrycka tankar och känslor, som kan vara svåra att uttrycka på andra sätt. 
Vi hävdar att det är väldigt viktigt att alla barn får möjlighet att komma till tals, vare sig det är 
det talade eller det kroppsliga språket.    
 
Förskollärarna i denna grupp kunde även se att dansen har betydelse för barnens sociala 
utveckling. Att lära sig att lyssna på andra, att ta emot instruktioner, att vänta på sin tur, att 
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kunna röra vid andra och låta någon annan röra en, samt att samspela och känna gemensam 
glädje med andra. Dans sker enligt Wigert (1982) i ett socialt sammanhang och hon menar att 
den har en viktig socialiserande betydelse. Jonsson (1983) menar att det enskilda barnets 
jaguppfattning stärks genom att barnet rör sig tillsammans med andra, samt att den sociala 
miljön och den meningsfulla aktiviteten är viktiga komponenter för att barnet ska kunna 
utveckla sina individuella förutsättningar i frihet och under eget ansvar. Wigert (1982) menar 
att barn genom dans lär sig att förstå och umgås med sin omgivning på ett roligt, sinnligt och 
effektivt sätt. Även vi tror att dans har stor betydelse för barns sociala förmågor, och det är 
något som är viktigt att lära sig för att klara sig i samhället. Att kunna samarbeta med andra, 
ta hänsyn, vänta på sin tur och lyssna på andra är egenskaper som barnen bör få lära sig tidigt, 
och dans är ett bra sätt att göra det.  I dansen får barnen en förståelse för varandra och 
beröring sker på ett naturligt sätt, vilket en av förskollärarna påpekade.  
 
Fantasi var något som förskollärarna, som samarbetat med danspedagog, också berörde. De 
menar att dansen har betydelse för barnens fantasi och kreativitet, och att man i förskolan 
måste arbeta med de bitarna, eftersom det är något som barnen har glädje av hela livet. En 
förskollärare menar att man som vuxen kan ha svårare att använda sin fantasi och vara 
kreativ. Det framkommer också att förskollärarna anser att det inte finns något rätt eller fel i 
dansen och att de tyckte att det var skönt. Thulin (2007) framhåller att människan föds med 
förmågan att vara kreativ och skapande, och att människor får kunskap om sig själva genom 
lek, utforskande och skapande. Detta leder, enligt henne, till att man utvecklar sin självkänsla. 
Vygotskij (1995) menar att hjärnan tar hjälp av erfarenheter och fantasin för att skapa något 
nytt och arbetar kreativt och skapar nya situationer och ett nytt beteende. Enligt honom är det 
de kreativa processerna som gör människan till en varelse som är framtidsinriktad. Laban 
menade att dansen är en kreativ process och att den ska utveckla fantasin (Digerfeldt 1990). 
Även Jonsson (1983) och framhåller att man bör stimulera barns fantasi, och hon menar att 
det i dansen hela tiden finns plats för barnens fantasi och skapande. Vi anser att det är 
jätteviktigt att man låter barnen använda och utveckla sin fantasi eftersom man har glädje och 
nytta av det hela livet. Det vi känner är att när man blir äldre får man allt sämre fantasi. Det 
har vi själva erfarit under kursens gång. Det har varit svårt att släppa sina hämningar och bara 
fantisera fritt. Vi anser också att det är otroligt viktigt att man som pedagog tillåter barnen att 
fantisera samt att man tar vara på deras kreativitet och fantasi istället för att hämma den. Men 
vi känner någonstans att vi, tack var kursen, börjar våga tänka utanför ramarna och de 
bestämda tysta reglerna, och vi hoppas att fler pedagoger börjar göra det. Vi tycker, precis 
som de förskollärare som vi intervjuat, att det inte finns något rätt eller fel i dans och 
detsamma gäller i många andra situationer. Varje människa har sin egen personliga 
uppfattning och känsla om hur saker och ting är och ska vara. Att lära sig att rätt och fel inte 
existerar inom estetiska uttrycksformer är nödvändigt för att skapa förståelse och sympati för 
varandra. Det lär barnen att de är unika och kan göra saker och problemlösningar på olika sätt.  
 
De förskollärare som haft kontakt med danspedagog kunde se att dansen gynnar även andra 
områden i barnens lärande än det kroppsliga, begreppsmässiga och det språkliga. Vi tror 
också att de själva kunnat se sådan utvecklig hos de barn de arbetar med. En av förskollärarna 
uttrycker detta: ”Det är så häftigt att se de barn som är tysta och så, de lever upp i dansen”. 
Detta tror vi beror på att de har erhållit sig kunskap om dansen och dess betydelse under den 
tid de samarbetat med danspedagogen. Samt att de även fått möjlighet att se hur barnens 
sociala färdigheter övas i dansen. De som inte har haft kontakt med danspedagog har inte 
erhållit den kunskapen och därför framkommer det inte i deras svar. De likheter som vi ser i 
deras svar tror vi beror på att de har den kunskapen sedan tidigare och att det är mer självklart 
för dem, till exempel detta med den kroppsliga utvecklingen. All rörelse är bra för den.  
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Något som förvånade oss var att ingen av förskollärarna tog upp hälsoperspektivet med dans. 
I dagens samhälle är stillasittande vanligt och därför är det bra att barnen aktiverar sig, och vi 
anser att dansen är ett bra och roligt sätt att få barnen att röra på sig. Baumgarten (2006) 
menar att fysisk aktivitet till stor del redan existerar i barns liv, både direkt och indirekt 
genom olika idrottsgrenar som de utövar på fritiden samt via media och olika sportevenemang 
i samhället. Det är dock oftast tävlan i dessa idrotter, och det är många barn som inte tycker 
om att idrotta när det ska vara tävling. Han anser att det bör läggas mer tonvikt på icke-
tävlande samt utforskande och varierade aktiviteter där poäng, tider och rekord inte existerar. 
Dans är enligt Baumgarten en möjlighet till frihet, där barnen får chans att fokusera på sina 
egna kroppar, dess rörelser och uttryck, istället för på andra ting. Dessa andra ting är 
exempelvis bollar som gör att barnens fokus enbart ligger på bollen och inte på dem själva. Vi 
tycker absolut att barnen ska få vara i gymnastiksalar och hänga i repen, hoppa på 
studsmattor, leka med bollar, krypa i tunnlar, och tävla, för det tycker de är roligt och det är 
också en träning. Men vi anser att de även bör få komma bort från det tävlande momentet som 
ändå kan finnas i den miljön, och då är dansen ett bra komplement. Enligt oss borde det inte 
vara så svårt att variera mellan dessa alternativ. Båda alternativen främjar i alla fall hälsan.   
 
 
Danspedagogen – bra inspirationskälla! 
Samtliga förskollärare som inte haft någon kontakt med danspedagog var positiva till att få 
komma i kontakt med en sådan, och ansåg att det skulle vara väldigt givande. Detta tror vi 
beror på att de känner att de skulle få mycket inspiration och kunskap om hur de skulle kunna 
använda dans i den dagliga verksamheten på förskolan, och få utveckla sig själva i sin 
yrkesroll och möta nya utmaningar. Det finns enligt aktionsgruppen danskonsulenter runt om i 
Sverige som bland annat har till uppgift att stärka dansens ställning bland annat genom att 
bredda intresset och öka kunskapen om dans, samt genom att skapa regionala nätverk mellan 
till exempel utövare, studieförbund, institutioner, skolor och högskolor. Barn och unga är en 
viktig målgrupp för danskonsulenternas verksamhet och samarbete med skolan, workshops 
för barn och unga samt fortbildning för lärare är vanliga projekt. De förskollärare som haft 
samarbete var väldigt positiva och såg gärna en fortsättning. De kände också att de fått 
mycket tips och idéer på hur de kunde arbeta med dans. Aktionsgruppen menar att man måste 
hitta former för långsiktiga samarbeten mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Kulturlivet 
kan, enligt gruppen, vara ett stöd för förskolornas och skolornas arbete och kan tillföra 
kompetens och kreativa arbetssätt. Vi kände också efter vår kurs att vi fick mycket kunskap 
om hur vi kunde använda oss av dans.  
 
Vidare menar aktionsgruppen att den diskussion som pågår om kultur i skolan i mycket högre 
grad även bör involvera förskolan. De har fått uppfattningen att de mindre barnen i och 
utanför förskolan inte omfattas av samma kulturella ambitioner från samhällets sida som de 
äldre barnen. Förskolan behöver enligt aktionsgruppen stora förstärkningar för att små barns 
rätt till kultur och eget skapande ska kunna tillgodoses (källa www.regeringen.se).  Detta är 
något som vi också kan känna igen. Vi har upptäckt att det faktiskt pågår projekt där barnen i 
skolan får komma i kontakt med dans. Till exempel har vi hört talas om skolor som hyr in 
danspedagoger en hel dag i veckan som arbetar med både lärare och elever. Det vi funderar 
över är varför man inte kan starta sådana projekt i förskolan. Då skulle förskollärarna kunna 
tillägna sig den kunskap och den inspiration som de saknar för att kunna använda dansen på 
ett mer medvetet sätt och som ett konstnärligt verktyg. Vi har själva erfarenhet av hur mycket 
inspiration och kunskap man kan få från en danspedagog, och vi önskar att alla som arbetar 

http://www.regeringen.se
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inom förskola och skola skulle få möjlighet att samarbeta med en danspedagog någon gång 
och få bilda sig en egen uppfattning om dans i förskolan.   
 
Sammanfattning 
Utifrån vårt resultat kan vi se att förskollärarnas uppfattningar om dans i förskolan är väldigt 
positiva. Vi har funnit att deras uppfattningar har liknat varandra i många avseenden, men att 
det även funnits vissa skillnader, beroende på om de haft något samarbete med danspedagog 
eller inte. Vi trodde dock att vi skulle se fler skillnader i uppfattningarna än vad vi gjorde och 
så hade fallet kanske blivit om vi hade intervjuat fler förskollärare.  
 
Fortsatt forskning  
Det finns lite forskning om dans i förskolan, därför skulle vi gärna se mer forskning om det. 
Det skulle till exempel vara intressant att undersöka vilka uppfattningar barn har om dans i 
förskolan och hur de upplever det. Det skulle också vara intressant att studera hur ett 
samarbete eller projekt mellan förskolor och danspedagoger ser ut och fungerar, med tanke på 
ekonomiska aspekter, politikers och föräldrars involvering och syn på dans inom 
verksamheten. En annan aspekt skulle kunna vara att följa en danspedagog som arbetar i ett 
projekt med en förskola och ta reda på hur denne tänker om dansens betydelse för barns 
utveckling och lärande, samt få en inblick i hur arbetet går till. Det skulle också vara 
spännande att göra en liknande undersökning som denna men då i större skala, och se om 
resultatet skulle skilja sig från det resultat som vi fått fram här. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till pedagoger som har eller har haft kontakt med danspedagog 
 
 
• Vad tänker du på när du hör ordet dans? 
 
 
• Vad är dans för dig? 
 
 
• Vad har du för tankar om att arbeta med dans i förskolan? 
 

o Vilken betydelse har kontakten med danspedagogen haft för er? 
 
 
• Vad anser du, vad gäller dansens betydelse för barns utveckling och lärande? 
 

o På vilket sätt anser du att barnen utvecklas genom dans? 
o Vad anser du att barnen lär sig genom dans? 
o Hur anser du att barnen lär sig genom dans?? 
o Varför anser du att barnen lär sig genom dans? 

 
 
• Hur kommer det sig att ni arbetar med dans i er förskola? 
 

o Vem tog kontakt? 
o Varför? 

 
 

• Kommer ni att fortsätta använda er av dans i förskolan efter att kontakten med 
danspedagogen är slut? / Har ni fortsatt att arbeta med dans i förskolan efter att 
kontakten med danspedagogen tar slut? 
 

o Hur kommer ni att göra då? 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor till pedagoger som inte har haft kontakt med danspedagog 
 
 
• Vad tänker du på när du hör ordet dans? 
 
 
• Vad är dans för dig? 

 
 

• Vad har du för tankar om att arbeta med dans i förskolan? 
 
 

• Vad anser du, vad gäller dansens betydelse för barns utveckling och lärande? 
 

o På vilket sätt anser du att barnen utvecklas genom dans? 
o Vad anser du att barnen lär sig genom dans? 
o Hur anser du att barnen lär sig genom dans?? 
o Varför anser du att barnen lär sig genom dans? 
 
 

• Hur kommer det sig att ni inte använder er av dans i er förskola? 
 
 
• Hur ställer du dig till om att barnen på din förskola skulle få regelbunden 

dansundervisning av en utbildad danslärare? 
 

o Varför? 
 
 

• Hur ställer du dig till att själv få undervisning av en utbildad danslärare? 
 

o Varför?  
 
 
 
 
 
 
 


