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Abstrakt 

Denna uppsats är en kvalitativ studie om danspedagogers upplevelser av 

barngruppsstorlekens betydelse vid dansundervisning. Studiens centrala frågeställningar 

berör således hur barngruppsstorleken påverkar danspedagogernas lektionsupplägg samt 

vilka möjligheter och begränsningar som synliggörs i stora respektive små 

barndansgrupper. Undersökningens utgångspunkt är teorier om barndans, 

barngruppsstorlekens betydelse i förskolan samt ramfaktorteorin. Datainsamlingen har 

skett genom kvalitativa forskningsintervjuer med sex personer, varav samtliga har 

erfarenheter av dansundervisning för barn i åldrarna 3-6 år. Intervjuerna har 

transkriberats och analyserats genom kodning. Resultatet visar att samtliga 

danspedagoger anpassar sina danslektioner efter antalet barn i gruppen och det står klart 

att de i en mindre grupp oftare är mer flexibla med lektionsinnehållet medan de i en 

större grupp har en tydligare struktur. Det framkommer att vad som anses vara en lagom 

stor barndansgrupp är subjektivt och varierar beroende på situationen.  

 

Nyckelord; barndans, barngruppsstorlekens betydelse, ramfaktorteori 
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1. Inledning  

Forskning visar att dans kan bidra till barns kognitiva utveckling på ett positivt sätt 

(Faber, 2017). Det framkommer även i läroplanen att förskolan ska sträva efter att varje 

barn får möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, så 

som exempelvis dans (Skolverket, 2016b). Förutom att dansämnet idag är centralt i 

förskolan erbjuder även många dansskolor numer danskurser för barn i förskoleåldern. 

Faber (2017) poängterar att efterfrågan på dans för barn har ökat och i samband med 

detta kombinerar i dag många danspedagoger sin undervisning på privata dansskolor 

och kulturskolor med undervisning i förskola/skola. 

 

Stora barngrupper i förskolan har varit föremål för samhällsdebatt (Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson, 2016) och Skolverket (2016a) har betonat hur 

barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.  

Forskning visar bland annat hur förskollärare förändrar sitt arbetssätt i större 

barngrupper och de lyfter exempelvis svårigheter med att fördjupa sig i specifika 

målområden i de större barngrupperna (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 

2015).  

 

I denna studie kommer barngruppsstorlekens betydelse, i barndansundervisning, vara 

den centrala utgångspunkten. Studien är begränsad till danspedagoger som undervisar 

barn i åldrarna tre till sex år och det urvalet är baserat på att gruppstorleken har visat sig 

ha större betydelse för yngre barn samt att barngruppsstorleken för dessa åldrar är en 

pågående diskussion inom media, forskning och myndigheter (Williams et al., 2016; 

Skolverket, 2016a).  

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om danspedagogers upplevelser av 

barngruppsstorlekens betydelse i dansundervisning.  

 

3. Frågeställningar 

• Hur påverkar barngruppsstorleken danspedagogens lektionsupplägg?  

• Vilka möjligheter och begränsningar synliggörs i små respektive stora 

barndansgrupper? 
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4. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas den teoretiska utgångspunkten samt tidigare forskning och 

litteratur som utgör grunden för denna studie. Tidigare studier om barngruppsstorlekens 

betydelse i förskolan har varit utgångspunkt, då många av dessa kan relateras till 

danspedagogers undervisning i barndans både i förskoleverksamhet och på dans- och 

kulturskolor. Bakgrunden presenteras i fyra olika huvudområden: teoretisk 

utgångspunkt, barndans, liten respektive stor grupp, gruppstorlekens betydelse samt 

övriga samverkande ramfaktorer. 

 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är ramfaktorteori. Wahlström (2016) 

poängterar att en ramfaktorteoretisk utgångspunkt innebär ett samband mellan ramar, 

process och resultat. Hon beskriver även hur ramfaktorteorin på så vis utgör en 

basmodell för att förstå att olika faktorer påverkar undervisningens resultat på olika sätt 

i olika situationer.  

 

Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren anses vara ramfaktorteorins grundare. Dahllöfs 

arbete ”Skoldifferentiering och undervisningsförlopp” (1967) var först med att 

presentera det ramfaktorteoretiska tänkandet och fem år senare la Lundgren fram sin 

doktorsavhandling ”Frame factors and the teaching process” (1972), vilket enligt 

Lindeblad, Linde och Naeslund (1999) var en vidareutveckling och empirisk verifiering 

av Dahllöfs tidigare arbete. Därefter kom ramfaktorteorin att bli ett mycket centralt 

verktyg, framförallt i relation till dagens omvandling av skola och samhälle (Broady & 

Lindblad, 1999). Således har ramfaktorteorin även kommit att bli en modell för att 

undersöka konsekvenser av politiska beslut om utbildning och undervisning och den har 

fått betydelse för skolpolitiskdebatt då den bidragit till ett ökat medvetande om hur 

statligt reglerade beslut, så som exempelvis gruppstorlek och resurser, samspelar med 

undervisningens resultat (Linde, 2012; Lindblad et al., 1999).   

 

Vidare beskriver Linde (2012) hur ramfaktorteorin syftar på vad som är möjligt och inte 

möjligt att göra i undervisning med hänsyn till de rådande begränsningarna – det vill 

säga ramfaktorerna. I likhet med detta beskriver även Broady (1999) att ramfaktorer, 
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enligt Lundgrens avhandling 1972, innebär de faktorer som utanför lärarens kontroll 

påverkar undervisningssituationen. En ramfaktorteoretisk utgångspunkt är således 

centralt vid utbildnings- och undervisningsplanering och Lindström och Pennlert (2012) 

poängterar att en analys av ramfaktorer kan bidra till att ge läraren insikter i vad som är 

möjligt att genomföra. De lyfter att flera olika ramfaktorer är av vikt vid denna typ av 

analys, bland annat gruppstorlek, tid, personal och lokaler.  

 

I denna studie är barngruppsstorleken den ramfaktor som kommer att vara central. Hur 

ledarens undervisning påverkas av barngruppsstorleken är således denna studies 

huvudsakliga utgångpunkt. Även andra samspelande ramfaktorer så som det fysiska 

utrymmet, sammansättning av barn, tid samt lärarens kompetens kommer att belysas.  

 

4.2 Barndans 

Isadora Duncan, som föddes i San Fransciso men vars karriär började i Paris, var en 

revolutionär artist i början av 1900-talet som hade ett stort intresse för 

barndansundervisning. Duncan ansåg att den klassiska balettekniken var emot naturen, 

hon ansåg att barn i stället skulle få dansa som barn och hennes undervisning präglades 

således av barnens fria rörelse och skapande (Boman, 1986). Den svenska 

danspedagogen Anna Behle studerade hos Duncan under början av 1900-talet och hon 

inspirerades senare till att öppna en egen ”Duncanskola” i Stockholm (Boman,1986). 

Gabo Falk var en av Behles första elever och Boman (1986) betonar att Falk troligtvis 

är den person som därefter har haft störst inflytande över barndansens utveckling i 

Sverige. Under 40-talet utvecklade hon en metod som bestod av dans – och 

rytmikövningar som tilltalade barnens fantasi och som också var väl anpassade till små 

barns förmåga. Denna metod präglar än i dag den svenska barndansundervisningen 

(Boman, 1986).  

 

Wigert (1982) beskriver hur den svenska barndansen ofta förväxlats med utbildning i 

den klassiska balettens teknik. Hon förespråkar själv, i likhet med Duncan, en friare 

undervisningsmetod och menar att man kan dela in barndansundervisningen i tre 

stadier: det första stadiet består av övningar som syftar till att öka 

kroppsmedvetenheten, det andra stadiet syftar till att öka rumsmedvetenheten och i det 

tredje stadiet används övningar som arbetar med rörelsens uttrycksmässiga aspekter.  
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Faber (2017) beskriver hur det är först på senare år som allt fler dansskolor börjat 

erbjuda dans även för de mindre barnen. Hon betonar att forskning visat att dans bidrar 

till barns utveckling på ett positivt sätt, vilket i sin tur har skapat en ökad efterfrågan på 

barndans.  I likhet med hur Duncan förespråkade en friare dans ser vi i dag hur många 

dansskolor presenterar sina barndanskurser för de mindre barnen som mycket lekfulla 

och roliga. Vissa dansskolor använder även benämningen ”danslek” för kurser 

anpassade för barn i åldrarna tre till sex.  

 

Den ökade medvetenheten om barndansens gynnande effekter har också präglat 

förskolans verksamhet och läroplan. Förskolans läroplan betonar att verksamheten ska 

sträva efter att varje barn får möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer, så som exempelvis dans (Skolverket, 2016b). Detta har i sin tur lett till 

att många danspedagoger idag kombinerar sitt arbete på dansskolor med att undervisa i 

dans ute i förskoleverksamheten.  

 

I samband med att efterfrågan på barndansen ökat har även ett ökat behov av kunskap 

inom ämnet synliggjorts, vilket i sin tur har bidragit till mer tillgänglig utbildning inom 

dans för små barn (Faber, 2017). I dag förekommer ämnet barndanspedagogik i allt 

större utsträckning på högskolor och universitet även i Sverige.  

 

4.3 Liten respektive stor grupp 

Sverige är ett av de länder där antalet barn i förskolan har ökat men gruppstorleken är en 

komplex fråga och varken i nationell eller internationell forskning finns en definition på 

vad en liten respektive stor grupp i förskolan innebär (Pramling Samuelsson, Williams, 

Sheridan & Hellman, 2016). Således finns det heller inte definierat inom specifikt 

barndansundervisning.   

 

Upplevelsen av gruppstorleken beror på vems perspektiv som är utgångspunkten och 

studien av Pramling Samuelsson et al. (2016) visar att förskollärarnas uppfattning om 

det ideala antalet barn i en grupp varierar från person till person. Upplevelsen av 

gruppstorleken är också relaterat till många andra faktorer som exempelvis 

förskollärarens kompetens, sammanhang, innehåll och sammansättning av barn 

(Williams et al., 2016). Således samspelar dessa faktorer med gruppstorlekens 
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betydelse, som därmed är situationsbunden.  

 

Sammanfattningsvis visar Pramling Samuelsson et al. (2016) studie att de allra flesta 

förskollärare poängterar att de önskar en mindre barngrupp än deras befintliga. Studien 

visar även att förskollärare definierar en välfungerande grupp som en grupp där det 

finns balans mellan kön, ålder, social bakgrund och etnicitet.  

 

Trots att det inte finns någon definition för vad en liten respektive stor grupp innebär 

finns det relativt mycket forskning kring barngruppsstorleken i förskolan. Däremot finns 

det, i relation till detta, få studier som fokuserar på barngruppsstorlekens betydelse vid 

dansundervisning.  Samtidigt poängterar många dansskolor vikten av antalet barn i 

grupperna. Wigert (1982) anser att tolv barn är lagom till specifikt 

barndansundervisning. Hon poängterar att detta är ett lämpligt antal att hålla kontakt 

med samt att det även gör det möjligt att dela in barnen i mindre grupper av varierad 

storlek. Enligt hennes tidigare erfarenheter är det i vissa situationer även möjligt att 

undervisa upp till 18 barn i en bra lokal, däremot menar hon att fler barn än så är svårt 

om undervisningen ska vara meningsfull (Wigert, 1982).  

 

4.4 Barngruppsstorlekens betydelse 

Barngruppsstorleken är en ständigt återkommande diskussion då den på många sätt 

påverkar barnen såväl som pedagogerna. Alvestad et al. (2014) betonar att förskollärare 

ofta upplever problem i stora barngrupper då de får mindre tid för att möta varje barns 

individuella behov. Deras egen studie visade även att förskollärarna ansåg att de 

behövde tydligare struktur i de större barngrupperna, vilket ledde till mindre utrymme 

för barnens egen fantasi och spontanitet. Williams et al. (2016) betonar även att det ofta 

sker förenklingar av övningar i de stora grupperna, då det centrala fokuset istället blir att 

alla ska hänga med och att ingen tröttnar. På så vis anser förskollärare att de måste 

förändra sitt arbetssätt i de större barngrupperna och de menar att det kan bidra till att 

alla barn inte alltid får möjlighet att utvecklas, vilket i sin tur orsakar förskollärarna 

stress (Pramling Samuelsson et al., 2015).  

 

I en liten barngrupp finns det mer tid för alla barns individuella utveckling vilket också 

kan bidra till att de får ett annat inflytande i verksamheten. Det finns dock situationer då 
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en grupp med få barn missgynnas då det kan innebära att de blir begränsade i vissa 

aktiviteter som är beroende av ett större antal barn. Williams et al. (2016) betonar hur 

vissa aktiviteter kräver ett visst antal barn för att skapa dynamik och exempelvis väljer 

ibland förskollärare att avstå från aktiviteter som rörelse och rytmik då de bedömer att 

de har för få barn i gruppen för att få fart på den typen av aktivitet. Således kan en liten 

respektive stor barngrupp både gynnas och missgynnas beroende på situationen. 

 

4.5 Övriga samverkande ramfaktorer 

Gruppstorleken är en ramfaktor som påverkar undervisningen. Däremot finns det, som 

nämnt tidigare, flera andra ramfaktorer som samspelar med gruppstorlekens betydelse. 

Nedan lyfts några som kommer att belysas i denna studie: det fysiska utrymmet, 

sammansättning av barn samt pedagogens kompetens och tid.  

 

Den fysiska utformningen av den plats eller lokal som en grupp befinner sig i samspelar 

med gruppstorleken (Munton et al., 2002). I specifikt dansundervisning har utrymmet 

och lokalen en stor betydelse. Ett trångt utrymme med en stor barngrupp kan begränsa 

undervisningen mycket. Samtidigt kan en väldigt stor tom yta missgynna gruppkänslan 

och därmed skapa en otrygg känsla hos vissa barn som i stället föredrar att sätta sig i ett 

hörn i rummet (Wigert, 1982).  

 

Sammansättningen av barn samspelar också med gruppstorleken. Med sammansättning 

av barn menas exempelvis barnens åldrar, andelen barn med behov av särskilt stöd samt 

andelen barn med annat modersmål än svenska (Skolverket, 2016c). Pramling 

Samuelsson et al. (2015) beskriver bland annat hur det kan vara svårt att ge de äldre 

barnen det de behöver i en större grupp med fler yngre barn och att det kan innebära att 

de äldre barnen inte får den utmaning som de skulle behöva. Wigert (1982) betonar att 

det är svårt att anpassa tempot efter olika åldrar i barndansundervisningen. Därmed blir 

ofta lektionstempot antingen för långsamt för de större barnen eller så högt att de 

mindre barnen inte hänger med och i stället drar sig undan. Forskning kring 

barngruppsstorlekens betydelse i förskolan lyfter även personaltäthet som en avgörande 

faktor för kvaliteten (Pramling Samuelsson et al., 2015). Samtidigt visar Asplund 

Carlsson, Kärrby och Pramling Samuelsson (2001) studie att det i förskolan är mer 

centralt att för barn med särskilda behov att få vara i en liten barngrupp, än en större 
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barngrupp med fler vuxna (Pramling Samuelsson et al., 2015).  

 

En annan avgörande faktor är pedagogens kompetens. Pedagogisk forskning har visat 

att yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att utveckla 

elevers lärande (Lindström & Pennlert, 2012) och Skolverket (2016a) anser att 

pedagogens kompetens är avgörande för hur stor barngruppen bör vara. Således kan 

även danspedagogens kompetens, baserat på exempelvis tidigare erfarenhet och 

utbildning, vara en avgörande faktor för vilken barngruppsstorlek som är lämplig vid 

dansundervisningen. 

  

Slutligen lyfts även tid som en faktor som samspelar med gruppstorleken. Lite tid 

tillsammans med en stor barngrupp minskar möjligheten för enskilda barn att bli sedda 

och uppmärksammade (Skolverket, 2016a). Wigert (1982) anser att 

danslektionslängden för de större barnen i förskolan kan vara upp till 40 minuter medan 

det för de mindre oftast räcker med 20-30 minuter. Lindström och Pennlert (2012) 

beskriver att det kan ta tid att lära sig något men att det i timplanen ger en begränsade 

tid för varje ämne, vilket även blir centralt i förskolan.  Långa pass med 

dansundervisning för barn i förskoleåldern kan däremot även vara en nackdel då de inte 

orkar hålla koncentration under en lång tid.  

 

Det är inte bara själva undervisningstiden som påverkar resultatet utan även 

danspedagogens planeringstid. Lindström och Pennlert (2012) betonar att det är 

avgörande hur mycket tid pedagoger får för planering, utvärdering, reflektion och 

kompetensutveckling.  

 

5. Metod 

I detta metodkapitel presenteras en redovisning och motivering av metodval, 

tillvägagångssätt vid urvalet samt hur analysering av datainsamling gått till. Slutligen 

lyfts etiska överväganden och avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i relation till studien. 
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5.1 Val av metod 

En kvalitativ forskning är, till skillnad från en kvantitativ, tolkande och mer inriktad på 

ord än siffror (Bryman, 2011). Föreliggande studie syftar till att få en ökad kunskap om 

danspedagogers upplevelser av barngruppsstorlekens betydelse i dansundervisning och 

därmed har en kvalitativ forskningsansats blivit central. För att få en djupare förståelse 

för deltagarnas upplevelser har datainsamlingen skett genom kvalitativa 

forskningsintervjuer, som till skillnad från kvantitativa är mindre strukturerade och mer 

flexibla (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att det essentiella vid 

en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå världen från intervjupersonernas 

synvinkel och det är således det centrala i föreliggande studie.  

 

5.2 Intervjuer  

De kvalitativa forskningsintervjuerna som genomförts är semistrukturerade (Bilaga 1). 

Precis som Bryman (2011) beskriver innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren 

förbereder en intervjuguide som innehåller specifika teman som ska beröras. Detta 

innebär inte nödvändigtvis att frågorna måste komma i den ordning som intervjuguiden 

är utformad och det kan även dyka upp frågor som inte finns med i intervjuguiden. Den 

konstruerade intervjuguiden för denna studie innehåller fem övergripande teman och 

utifrån dessa konstruerades mellan två till tre mer fördjupande frågor med öppna svar, i 

syfte att ge utrymme för de intervjudeltagande att svara med egna ord. ”Tratt-teknik” 

har också präglat upplägget av intervjun vilket innebär att frågorna som ställts 

inledningsvis har varit stora och öppna för att så småningom gå över till att bli mer 

specifika (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna har också spelats in, vilket godkändes 

av personerna innan de deltog. Bryman (2011) poängterar att en inspelning av 

kvalitativa intervjuer är central eftersom att man strävar efter att fånga 

intervjupersonens svar i hens egna ordalag. Det inspelade materialet har sedan 

transkriberats.  

 

De första fyra intervjuerna genomfördes på fyra olika platser. Intervjupersonerna fick 

själva vara med och påverka valet av plats för intervju, då det var av vikt att det var en 

lugn och trygg plats för dem. Två av intervjuerna genomfördes däremot över telefon.  

Kvale och Brinkmann (2011) betonar att telefonintervjuer har en rad fördelar och de 

betonar bland annat att de skapar möjligheter att tala med människor som är geografiskt 



 

9 

 

avlägsna, vilket var fallet i denna studie. En nackdel med telefonintervjuerna var dock 

att det inspelade materialet var av sämre ljudkvalitet än de andra som skedde ansikte 

mot ansikte, vilket bidrog till att transkriberingen av dessa två intervjuer tog längre tid. 

 

5.3 Urval  

Bryman (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval är en central metod vid kvalitativa 

intervjuer. Han betonar att denna urvalsprocess innebär att forskaren gör sitt urval 

baserat på personer som är relevanta för forskningsfrågorna och som finns tillgängliga 

samt nära till hands för forskaren. Han lyfter även snöbollsurvalet, en annan 

återkommande urvalsprocess inom kvalitativ forskning, som innebär att man genom 

sociala kontakter får kontakt med ytterligare respondenter. Denna studies syfte är att få 

en ökad kunskap om danspedagogers upplevelser av barngruppsstorlekens betydelse vid 

dansundervisning. Således var det centralt att komma i kontakt med danspedagoger som 

har erfarenhet av undervisning med barn i åldern tre till sex år. Därmed har en 

kombination av ovanstående metoder används vid urvalsprocessen. Till en början 

användes bekvämlighetsurvalet då fyra personer, som är kända av mig sedan tidigare, 

kontaktades då de har den erfarenhet och kunskap som är relevant för studien. Därefter 

användes snöbollsurvalet, för att komma i kontakt med ytterligare respondenter.  

 

Totalt har sex personer intervjuats. Syftet med intervjuerna var att få så bred och 

detaljerad information som möjligt. Personerna som valts ut har både olika utbildningar 

samt olika mycket erfarenhet av barndansundervisning, vilket har tolkats som positivt 

då de kan bidra med olika uppfattningar och synpunkter. Samtliga intervjupersoner har 

erfarenhet av barndansundervisning för barn i åldrarna tre till sex år, både på privata 

dansskolor, kulturskolor och i förskollverksamheten. Däremot är endast fyra av dem 

utbildade danspedagoger, varav ingen av dem har gått samma utbildning. De två andra 

personerna, utan specifik danpedagogutbildning, har däremot annan relevant utbildning. 

En av dem är utbildad förskollärare och hen har därefter även läst kurser, både på 

universitet och privat, med fokus på barndanspedagogik. Den andra personen är 

utbildad dramapedagog men hen har också en gedigen utbildning inom dans då hen har 

läst flertal kurser med fokus på dans och barndanspedagogik. De sex intervjudeltagarna 

har mellan cirka 1-40 års erfarenhet av barndansundervisning.  
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5.4 Bearbetning och analysmetod  

Datamaterialet som analyserats består av de sex transkriberade intervjuerna. Gemensamt 

för alla tillvägagångssätt vid analysen av kvalitativ forskning är att de alla har en 

tolkande approach till datainsamling (Dalen, 2015). För att bearbeta och analysera det 

insamlade datamaterialet används kodning. Bryman (2011) beskriver att kodning utgör 

startpunkten för de flesta former av kvalitativa analyser av data. Cohen, Manion och 

Morrsion (2011) betonar att det finns många olika tillvägagångssätt vid kodning och de 

lyfter bland annat fram Strauss och Corbins (1990) metod. De beskriver att deras 

kodningsprocess innehåller tre olika nivåer av kodning och samtliga moment har 

använts i föreliggande studie; öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. 

  

Cohen at al. (2011) poängterar att ovanstående tillvägagångssätt även är väsentligt inom 

grundad teori. Grundad teori är en vanlig metod inom kvalitativ forskning, skapad på 

olika sätt av Glaser och Strauss i slutet av 60-talet, (Bryman, 2011). Patel och 

Davidsson (2011) betonar att det som särskiljer grundad teori är att metoden utgår från 

empiri och att den formulerar en lokal teori som främst har täckning för det unika fallet. 

Forskningsprocessen ska därmed inledas med så få förutfattade meningar som möjligt 

och en total öppenhet (Hartman, 2001; Salminen-Karlsson, 2002). I relation till detta har 

denna studie präglats av förutfattade meningar, teorier och problemformuleringen växte 

fram genom ett nytt angreppssätt på tidigare forskning. Således är föreliggande studie 

inte grundad teori. Ramfaktorteorin och tidigare forskning har präglat studien och den 

blir därmed också central vid analysen.  

 

En grundläggande del av kodningsprocessen är jämförelse (Dalen, 2015) och de sex 

intervjupersonernas svar har jämförts i syfte att synliggöra likheter och skillnader. Detta 

är den första delen i kodningsprocessen som också beskrivs som ”öppen kodning”. 

Bryman (2011) beskriver hur Strauss och Corbins (1990) syn på öppen kodning innebär 

en process som går ut på att man bland annat bryter ner, studerar, jämför och 

kategoriserar.  
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Tabell 1. Exempel på den öppna kodningen 

Öppen kodning steg 1  Öppen kodning steg 2 

”Och ju äldre barnen blir desto mer barn kan man 

ha i gruppen. I förskoleklass tillexempel kan man 

öka till kanske 15.” 

Ålder 

”En grupp som jag har haft längre där kan det ju 

komma in nya elever och då har jag inga problem 

med att gruppen är stor i sig.” 

Sammansättning av barn 

”Till exempel när man är på förskolor och så har 

det hänt faktiskt att vi har varit tvungna att ändra 

gruppstorleken efter rummet.” 

Fysiska utrymmet 

”Ah, om man har möjlighet att förbereda sig för 

det så gör ju det en stor skillnad.” 
Tid 

”Ja, jag tror att jag föredrog mindre grupper i 

början - så var det nog men det var nog mer att 

jag var mer osäker, nu har jag så mycket material 

i ryggen.” 

Lärarens kompetens 

 

Efter den öppna kodningen beskriver de att en ”axial kodning” blir central och de 

förklarar att en axial kodning syftar på att man försöker skapa kopplingar mellan de 

kategorier och mönster som den öppna kodningen visade. Med detta i åtanke lästes både 

de transkriberade intervjuerna samt anteckningarna från den öppna kodningen 

upprepande gånger, i syfte att synliggöra nyckelkategorier. Totalt blev fyra 

nyckelkategorier synliga och dessa presenteras mer ingående i resultat och 

diskussionsdelen: 1. Intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar om 

barngruppsstorlek, 2. Ramfaktorer som samspelar med barngruppsstorleken, 3. 

Möjligheter och begränsningar i små respektive stora barndansgrupper, 4. Anpassningar 

efter barngruppsstorleken.  Avslutningsvis genomfördes en ”selektiv kodning”. Denna 

typ av kodning innebär att man försöker att välja ut en kärnkategori och sedan 

systematiskt försöker relatera den till andra kategorier, därmed blir kärnkategorin det 

centrala fokus utifrån vilket alla andra kategorier integreras (Bryman, 2011). I 

föreliggande studie blev kärnkategorin ”situationsbunden”, då det synliggör den röda 

tråden i resultatet – vilket tydliggörs i senare resultat samt diskussionsdel.  

Tabell 2. Exempel på kodningsprocessen  

Öppen kodning Axial kodning Selektiv kodning 

Ålder, sammansättning av barn, 

fysiska utrymmet, tid, lärarens 

kompetens  

Ramfaktorer som samspelar med 

gruppstorleken 

Situationsbunden  
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5.5 Etiska överväganden  

Under hela forskningsprocessen har etiska frågor varit en central aspekt. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver hur god forskningssed bland annat innebär att 

forskningen måste präglas av ärlig – och öppenhet. Därmed är det exempelvis av vikt att 

tala sanning om sin forskning och öppet redovisa metod och resultat. Vetenskapsrådet 

(2017) betonar också att forskaren har ett ansvar gentemot de människor som medverkar 

i forskning, samt de som indirekt kan påverkas av forskningsresultatet. Eftersom att 

datainsamlingen i denna studie består av intervjuer med personer som delar med sig av 

mycket information kring deras egna upplevelser har det varit mycket viktigt att 

ständigt ha de etiska aspekterna i åtanke, så att det inte på något sätt förekommer skada 

för deltagarna.  

 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) beskriver att fyra följande etiska principer 

gäller för svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inledningsvis fick deltagarna först ett 

missiv (Bilaga 2) med information om studien och dess syfte, vilket är forskarens 

uppgift enligt informationskravet. Det framkom även i missivet att allt deltagande är 

helt frivilligt och det kan när som helst kan avbrytas utan att det behöver motiveras. 

Deltagarna fick därefter ge ett skriftligt godkännande om de ville medverka, vilket blir 

centralt vid samtyckeskravet.  

 

I linje med konfidentialitetskravet är alla medverkande i studien garanterat anonyma då 

all information behandlas konfidentiellt och inga namn på varken intervjupersoner, 

geografiska platser, dansskolor eller förskolor nämns i text. Danspedagogernas ålder 

och hur många års erfarenhet varje individ har framkommer heller inte exakt i texten 

eftersom att det skulle kunna bidra till att möjliggöra en identifiering av personerna.  

Slutligen kommer all datainsamling endast användas i denna studie, enligt 

nyttjandekravet, vilket även deltagarna informerades om.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

För att forskningsresultatet ska vara av god kvalitet är både god validitet och reliabilitet 

av vikt. Begreppen är centrala inom både kvantitativ och kvalitativ forskning. Däremot 

menar Patel och Davidson (2011) att begreppen får olika innebörder, inom de olika 
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forskningsinriktningarna. Enligt dem innebär validitet inom kvantitativ forskning att 

undersöka det man avser att undersöka och de förklarar att god reliabilitet, inom 

kvantitativ forskning innebär att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. Även 

Bryman (2011) betonar att tillämpningen av validitets – och reliabilitetskriterier på 

kvalitativa undersökningar har diskuterats då det enligt vissa forskare inte anses relevant 

eftersom begreppen i första hand rör mätning, vilket oftast inte är det främsta intresset 

för kvalitativa forskare. 

 

Patel och Davidson (2011) beskriver hur validitet inom kvalitativ forskning i stället 

gäller hela forskningsprocessen och ambitionen är att upptäcka företeelser, tolka och 

förstå innebörden av livsvärlden. Enligt dem kan därmed god validitet i kvalitativ 

forskning yttra sig i att forskaren förmår att tillämpa och använda sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen samt att hen lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig 

tolkning av den studerades livsvärld. I föreliggande undersökning har en genomgång av 

såväl tidigare forskning som övrig litteratur inom ämnet gjorts, i syfte att gynna 

förförståelsen innan intervjuerna genomfördes. Under intervjuerna har flera följdfrågor 

ställts i syfte att få en tydlig förståelse och en så detaljerad information som möjligt av 

deltagarna. Intervjuerna har, som nämnt tidigare, spelats in och därefter transkriberats. 

Det har således varit möjligt att gå igenom datainsamlingen vid ett flertal tillfällen för 

att på så vis få en djupare förståelse för deltagarnas egna berättelser.   

 

Patel och Davidsson (2011) beskriver även hur reliabiliteten får en annan betydelse i 

kvalitativ forskning, då det som kan anses vara av låg reliabilitet för en kvantitativ 

forskare inte nödvändigtvis behöver vara det för en kvalitativ. Dalen (2015) menar att 

reliabilitet i kvantitativa studier förutsätter att metoderna för insamling och analys, på 

ett acceptabelt sätt, ska kunna kontrolleras av andra forskare. Detta blir däremot mer 

komplicerat i kvalitativ forskning, då forskarens roll är situationsbunden och 

föränderlig. Detta bidrar till svårigheter att eftergranska resultatet men genom att vara så 

transparent som möjligt i beskrivningarna av de enskilda leden i forskningsprocessen 

kan man gynna möjligheterna för en annan forskare att ta på sig ”forskarglasögon” i ett 

tänkt genomförande av studien (Dalen, 2015). Med detta i åtanke har en så detaljrik 

information som möjligt presenterats i föreliggande studie, i syfte att vara så transparent 
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som möjligt för läsarna.  

 

Inom kvantitativ forskning diskuteras generaliserbarhet ofta i relation till validitet och 

reliabilitet. Däremot upplevs det ofta som problematiskt inom kvalitativa studier (Patel 

& Davidsson, 2011). Bryman (2011) betonar att då kvalitativa forskare ofta genomför 

exempelvis intervjuer med ett litet antal individer är det omöjligt att generalisera 

resultatet. Eftersom intervjuerna i denna studie syftar till att få en så detaljerad 

insamling som möjligt med få deltagare kan inte studiens resultat generaliseras. 

Huvudfokus är således att beskriva de sex intervjupersonernas uppfattningar. 

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Resultatet presenteras 

i både löpande text och genom citat från intervjupersonerna. Resultatet har delat in i 

fyra olika teman som framkom genom kodningsprocessen: intervjupersonernas 

erfarenheter och uppfattningar om barngruppsstorlek, ramfaktorer som samspelar med 

barngruppsstorleken, möjligheter och begränsningar som synliggörs i små respektive 

stora barndansgrupper samt anpassningar efter barngruppsstorleken. 

 

6.1 Intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar om 

barngruppsstorlek 

Samtliga intervjupersonerna har alla olika erfarenheter av barngruppsstorlekar i 

dansundervisning. Gemensamt beskriver de att barngruppsstorleken varierat beroende 

på situationen. Barngruppsstorleken har således ofta sett olika ut från termin till termin 

och det beror bland annat på var undervisningen skett – det vill säga om de har jobbat 

med dansundervisning i förskolan, på kulturskolor eller på privata dansskolor. Ett par av 

intervjupersonerna har mindre erfarenhet av dansundervisning i större barngrupper 

medan ett par av dem inte har lika mycket erfarenheter av mindre barndansgrupper. 

Sammanfattningsvis visar deras olika erfarenheter att de har haft mellan 2 till 24 barn i 

deras olika barndansgrupper.  

 

När intervjupersonerna ombeds beskriva vad de anser är ett idealiskt och önskvärt antal 

barn i en grupp blir det tydligt att denna uppfattning är subjektiv; svaren ser olika ut och 

det varierar mellan 10 till 24 barn per grupp. Gemensamt beskriver även alla 
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intervjupersoner att de upplever att vad som anses vara en lagom stor barngrupp 

varierar, då det samspelar med många andra faktorer så som exempelvis barnens ålder, 

sammansättning av barn i gruppen, tid, det fysiska utrymmet samt danspedagogens 

kompetens. 

 

6.2 Ramfaktorer som samspelar med barngruppsstorleken 

I analysen framkom fem ramfaktorer som de mest centrala i samspelet med 

gruppstorleken. Ramfaktorerna som danspedagogerna lyfter är följande; barnens ålder, 

sammansättning av barn, tid, fysiskt utrymme samt danspedagogens kompetens.  

 

6.2.1 Ålder 

Intervjupersonerna poängterar att de anser att barnens ålder är en avgörande faktor i 

samspelet med barngruppsstorleken. En av dem anser att det är lättare att ha större 

grupper från det att barnen börjat förskoleklass, det vill säga från och med det året 

barnen fyller sex år. Personen beskriver att hen normalt föredrar ungefär tio barn i en 

barndansgrupp men menar på att det i en grupp med barn som fyllt, eller fyller sex år, är 

möjligt att ha upp till 15 barn och ändå bibehålla kvalitet på undervisningen. En annan 

intervjudeltagare påpekar i relation till detta att hen anser att ju äldre barnen blir desto 

bredare åldersspann kan man ha.  Däremot beskriver flera av intervjudeltagarna att de i 

barndansundervisningen anser att åldersindelningen 4-6 år är alldeles för bred och de 

poängterar att de föredrar mer specifika åldersindelningar.   

 

En intervjuperson lyfter att hen anser att det är för stor mognadsskillnad på en fyraåring 

och en sexåring för att det ska bli bra kvalitet på undervisningen. Hen lyfter fram 

följande kring anpassningar efter barnen i åldersgruppen 4-6 år: 

 

”...Och om man gör det efter sexåringens behov och talar till gruppen som en 

sexåring förstår, då förstår inte dom yngsta fyraåringarna. En sån grupp tycker 

jag är jättejobbig, det är jättejobbigt. Nu skulle jag med erfarenhet och så 

naturligtvis kunna möta dom och rädda en sådan situationen men det är inte en 

situation som man kan ha över tid tycker jag. ” 
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En annan av intervjudeltagarna betonar att hen anser att åldersindelningen 4-6 år är 

missgynnande för barnens möjlighet till utveckling: 

 

”Jag får ju göra såna övningar då som fungerar med både och. Men det är ju 

inget jag ser i längden är utvecklande. Det är mera att det blir en rolig dansklass 

om du förstår vad jag menar. Dom tycker att det är roligt att komma dit men det 

är inte så jag tycker att man ska hålla på termin efter termin. för då utvecklas 

man inte, det är inte rättvist mot barnen - tycker inte jag i alla fall.” 

 

En tredje intervjudeltagare berättar att det har fungerat bra när hen vid tillfälle haft 

något enstaka yngre barn i en 5-6-års grupp. Vilket delvis kan bero på det specifika 

barnets individuella utvecklingsnivå, men också på att det endast är ett mindre barn att 

anpassa sig efter. En fjärde intervjudeltagare uttrycker att hen upplever att det är mer 

utmanande att ha barn i åldrarna 3-4 år och att hen därför föredrar färre barn i den 

åldersgruppen. 

 

6.2.2 Sammansättning av barn  

Gemensamt påpekar alla intervjudeltagare att sammansättningen av barn i gruppen 

samspelar med gruppstorlekens betydelse.  Några av dem påpekar bland annat att det 

har betydelse om barnen och danspedagogen känner varandra sedan tidigare. En av dem 

hävdar att det är möjligt att ha en större barngrupp om barnen känner varandra sedan 

tidigare och hen betonar exempelvis att det är lättare att undervisa större grupper i 

förskoleverksamheten –  där alla barn redan är vana vid att samspela med varandra. I 

relation till detta anser även en av danspedagogerna att det är möjligt att ta in fler nya 

barn i en barngrupp hen känner och undervisat sedan tidigare. På så vis menar personen 

att det är möjligt att i de situationerna ha en relativt stor grupp med upp mot 18 barn. 

Samtidigt betonar hen att en så stor grupp med endast nya barn är en väldigt stor 

utmaning då man i början av undervisningstiden spenderar mycket tid på att lära känna 

barnen. Samtidigt beskriver även en annan av intervjupersonerna att det är lättare att 

undervisa en större grupp om barnen har erfarenhet av dansundervisning sedan tidigare 

och då är vana vid de olika momenten. Hen förklarar även att det märks tydligt om 

barnen går eller har gått på förskola eller inte. I förskolan har de bland annat fått träna 

på turtagning och på så vis har de en förförståelse för detta även under danslektionen.  
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Samtliga intervjudeltagare tycker att mindre grupper är gynnande för barn med särskilda 

behov då det bidrar till att de har mer tid för anpassning efter de barnens specifika 

behov. Samtidigt lyfter två av dem att det ibland kan finnas fördelar, även för barn med 

särskilda behov, att få ta del av en större grupp. En av dem beskriver bland annat att det 

kan vara centralt för vissa barn med särskilda behov att få uppleva en känsla av 

gruppdynamiken som kan uppstå i lite större grupper, som i sin tur kan skapa en känsla 

av ”fart och fläkt”. Den andra personen menar att vissa barn med särskilda behov kan 

smälta in på ett annat sätt i en större grupp. Hen konspirerar kring tanken att barn med 

koncentrationssvårigheter kan gynnas av att ta del av en större grupp, då de inte ges 

samma utrymme vilket bidrar till att de istället hänger med på vad många andra gör och 

de kan på så vis lättare bli en del av gruppen.  

 

Slutligen hävdar även en av intervjupersonerna att det ibland är svårt att definiera vad 

det är i sammansättningen av barngruppen som gör att gruppen känns utmanande att 

hantera. Personen beskriver att det inte alltid behöver handla om antalet barn, huruvida 

barnen känner varandra sedan tidigare eller om det finns barn med funktionsvariationer, 

utan att det snarare kan bero på att vissa konstellationer skapar en gruppdynamik som är 

mer eller mindre svår att hantera. Hen betonar: 

 

”Det kan vara en dynamik som skapas i gruppen som gör att det bara är väldigt 

svårt att fokusera på det man gör. Och då behöver inte det ha med mängden barn 

att göra utan snarare på konstellationen av barn.” 

 

6.2.3 Tid 

Intervjupersonerna betonar att de anser att tiden för undervisningen samspelar med 

barngruppsstorleken. Enligt dem är veckodagen samt tid för dansundervisningen en 

avgörande faktor. En av dem berättar om sina tidigare erfarenheter av 

barndansundervisning på fredagseftermiddagar och betonar hur hen upplevde att barnen 

i dessa grupper hade betydligt svårare för att koncentrera sig. I relation till detta 

beskriver även en annan av intervjupersonerna att hen föredrar att undervisa i barndans 

på helgerna eftersom att barnen då är mer utvilade och inte har behövt häkta direkt från 

förskolan. En tredje person beskriver också att en danslektion med en mindre 

barndansgrupp kan upplevas som väldigt lång och intensiv för barnen. Hen beskriver 
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det som följande: 

 

”..Och det blir en lång lektion för barnen, det är många saker man gör en och en. 

Hästar från stallen och såna här grejer och svanar och allt vad vi gör. Vissa saker 

är ju en och en och då blir det för mycket för barnen då får dom liksom inte den 

vila emellan. Då blir det som ett workoutpass liksom.” 

 

En annan intervjuperson betonar också att hen ibland anpassar danslektionernas längd 

utefter hur väl det fungerar i gruppen. Fungerar det mindre bra kan lektionerna ibland 

avslutas tidigare än planerat och fungerar det mycket bra kan lektionstiden ibland bli 

något längre än planerat.  

 

Slutligen beskriver även intervjupersonerna att tiden för planering spelar en avgörande 

roll. De betonar att det underlättar mycket att få tid för att förbereda lektionsupplägget 

utefter antalet barn i gruppen.  

 

6.2.4 Fysiskt utrymme 

Flera av intervjupersonerna lyfter även att de ibland har anpassat barngruppsstorleken 

efter det fysiska utrymmet. De menar på att de såklart föredrar en rymlig danssal där 

barnen får möjlighet att ta ut sina rörelser och kan röra sig fritt, men betonar samtidigt 

att en allt för stor sal kan bidra till att gruppen blir svår att kontrollera. Några av dem 

beskriver, i likhet med detta, att de har erfarenhet av barndansundervisning i 

gymnastiksalar – vilket samtliga lyfter som en större utmaning. De poängterar att det är 

svårare att fånga barnens fokus i denna typ av sal.  En av intervjupersonerna beskriver 

följande kring det fysiska utrymmet:  

 

”..Och sen är det inte bra med för stor sal heller, det vet du säkert. För stor sal är 

inte bra för barndans för man måste kunna känna rummet och i en stor gympasal 

gör man inte där. Så när jag har gympasalar så brukar jag ha några såna här 

bänkar och så liksom dela av salen.” 

 

6.2.5 Danspedagogens kompetens 

Flera av intervjupersonerna betonar att de med hjälp av erfarenhet har fått mer kunskap 

som underlättat vid undervisning av större barndansgrupper. Samtidigt är det endast en 

av dem som uttrycker att hens uppfattning om vad som är ett lämpligt antal barn i en 
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barndansgrupp har ändrats över tid. De andra poängterar att de, trots mycket mer 

erfarenhet, fortfarande föredrar samma barngruppsstorlek som de gjorde även i början 

av din danspedagogskarriär.  

 

En av dem beskriver det som följande: 

 

”Jag har nog lärt mig att hantera stora barngrupper lite bättre med åren för att 

man har varit tvungen i vissa situationer.” 

 

6.3 Möjligheter och begränsningar som synliggörs i små respektive stora 

barndansgrupper 

Fyra av sex intervjupersoner beskriver att de anser att en grupp men fler än tolv barn är 

för stor. Samtidigt betonar samtliga att de inte föredrar en allt för liten grupp. Enligt fyra 

av personerna framkommer det att de anser att mellan fyra och fem barn är på gränsen 

till en för liten grupp. De två andra poängterar att de tycker att mellan sex och åtta barn 

är för litet. Gemensamt förklarar dem att det krävs mer energi från danspedagogen i de 

allra minsta grupperna och att det även missgynnar gruppkänslan samt möjligheten att 

exempelvis träna på olika formationer, samarbetsövningar och turtagning. En av 

danspedagogerna betonar även att det kan bli en aning obekväm situation som ledare i 

en mycket liten barndansgrupp, eftersom att det blir mer av som en privat interaktion 

med barnen än en känsla av att man undervisar en grupp. 

 

Danspedagogen beskriver även följande kring vad hen anser är en för liten 

barndansgrupp: 

 

”Om de är fyra-fem barn då tycker jag att det är fungerande men 

gruppdynamiken blir inte lika bra och i barndansen blir man lite begränsad till 

vilka övningar man kan göra och så. Sen tycker jag att liksom mellan sex och tio 

barn är också en ganska liten grupp men en bra liten grupp, på ett positivt sätt 

liten. ” 

 

Några av intervjupersonerna betonar att undervisningen i de allra minsta grupperna ger 

en känsla av privatundervisning och enligt en av danspedagogerna skulle detta kunna 

vara gynnande om man ser på barndansen som ett sätt att utveckla danstekniken mer 
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djupgående. Således menar hen på att det ger en möjlighet att hjälpa varje barn 

individuellt och korrigera dem fysiskt. Samtidigt menar en annan av intervjupersonerna 

att barnen är för små för den typ av undervisning och anser att det är gynnande för barn 

först i åtta-nio års åldern.  

 

Majoriteten av danspedagogerna lyfter däremot många faktorer som kan vara främjande 

med en ”positivt” liten grupp. De poängterar bland annat att det bidrar till att alla barn 

ges mer utrymme och får möjlighet att både synas och höras. En liten barndansgrupp 

innebär också, enligt flera, att barnen kan få ett annat inflytande över lektionsupplägget 

vilket en av intervjupersonerna uttrycker kan ”boosta” barnens egen kreativitet.  

 

Trots att det råder en delad uppfattning om vad en stor barngrupp innebär bekräftar 

majoriteten av intervjudeltagarna att de anser att en ”för stor” grupp kan missgynna 

barnen och undervisningen, då de inte finns tid för att synliggöra varje individuellt barn 

på ett önskvärt sätt. Några av dem beskriver bland annat hur framförallt blyga och 

försiktiga barn kan bli åsidosatta i en för stor grupp, då de inte finns tid för att 

synliggöra dem på samma sätt som i en mindre grupp. De beskriver också att man som 

ledare i en större barndansgrupp endast blir en instruktör, då man inte hinner få någon 

personlig kontakt med barnen.  

 

Några av dem har erfarenhet av att undervisa större barngrupper tillsammans med 

assistenter eller andra vuxna och en av dem beskriver det som följande:  

 

”Så är man fler vuxna så kan man ju vara en större grupp men jag tycker att 

även om man är många vuxna så blir gruppdynamiken annorlunda i fall det är 

för många barn. Då kan inte barnen integrera med varandra på samma sätt. Då 

blir det lite mer som att vara på typ en julgransplundring med sin familj eller 

så.” 

 

Samma person poängterar även att hen inte ser att det är stimulerande för barn i fyra-

fem års åldern av att vara del av en barngrupp med fler än tolv barn, då det är tillräckligt 

med intryck för dem att hantera. I relation till detta hävdar en annan av 

intervjupersonerna att hen anser att en större grupp kan främja en bättre koncentration 

då det kan bidra till att barnen lyssnar bättre. Några av dem betonar även att en större 
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barngrupp kan främja en känsla av energi i gruppen och de menar att det kan vara en 

positiv upplevelse för barnen att få prova på att vara en del av en stor barndansgrupp. 

En av danspedagogerna beskriver följande kring främjande faktorer i större 

barndansgrupper: 

 

”Ja, liksom känslan av att vara många och gör något tillsammans. Liksom göra 

en rörelse tillsammans det är ju liksom maffigt för dom och energin höjs när de 

är fler. Det blir mycket dynamik mellan dom, än om de är få då blir det liksom 

lärare och elev. Vuxen – barn istället för barn – barn.” 

 

 Samtidigt lyfter en annan av dem att en större grupp också kan bidra till grupperingar, 

som i sin tur kan leda till att vissa barn upplever känslan av utanförskap.  Hen menar på 

att det är lättare att åtgärda och synliggöra detta i mindre grupper.  

 

6.4 Anpassningar efter barngruppsstorleken 

Samtliga intervjudeltagare förklarar att det är en större utmaning att låta barnen ha 

inflytande över lektionsinnehållet i en grupp med många barn. Det beskriver att det 

exempelvis beror på att det är svårt att lyssna på alla barns olika viljor men också på 

grund av att många övningar tar längre tid i de större grupperna – vilket i sin tur innebär 

att man har mindre utrymme för barnens egna önskemål. En av danspedagogerna 

poängterar: 

 

”Om man undervisar äldre barn så är det ju dansundervisning hela tiden men om 

man undervisar barn så handlar det ju också mycket om att få barnen att fungera 

i gruppen och må bra och så. Och det tar ju lite tid för varje barn. Så även om 

det inte är övningar som går snabbare så känner jag att det tar lite mer tid att ha 

många barn samtidigt helt enkel.” 

 

I barndansundervisningen är bland annat diagonalövningar ofta ett återkommande 

moment. Diagonalövningar innebär att barnen exempelvis dansar en och en, eller i par, 

diagonalt över golvet. Ju fler barn det är i gruppen desto längre tid tar 

diagonalövningarna. Således lyfter samtliga deltagare att en stor barngrupp hinner med 

färre moment än en liten. Flera av dem poängterar att de utgår från en tydligare struktur 

i de större barngrupperna och de menar att man som lärare förlitar sig mer på sitt eget 

lektionsmaterial och är mindre flexibel. De menar även att det är centralt att ha färre och 
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tydligare instruktioner i en stor barndansgrupp. 

 

Samtliga intervjupersoner anser att man hinner att göra fler övningar i de mindre 

barngrupperna. En av dem beskriver situationen som följande: 

 

”Om det är få barn så går det mesta snabbare. Till exempel att gå över golvet i 

grupp eller en och en och så, sådana övningar går mycket snabbare. Så därför 

behöver man ha fler övningar om det är få barn.” 

 

En annan beskriver: 

 

”Är det en mindre grupp så anpassar jag mer under lektionen efter hur det går.  

Hur eleverna vill själva delvis. Hur jag tycker jag; ah men den här övningen får 

vi nog göra om. Eller den här övningen tyckte de var väldigt rolig. Att jag kan 

färga liksom lektionsupplägget efter eleverna och sen ha med det under 

terminen. Med större grupp då är jag så fokuserad på att hålla ihop gruppen i sig 

och då är det de materialet jag har.”  

 

Personen beskriver i relation till ovanstående att barnen i en mindre grupp hinner 

repetera mer och samtidigt också lära sig fler steg och övningar än i en större grupp. 

Personen betonar därmed hur det innebär att en terminsplanering i en liten - respektive 

stor barngrupp skiljer sig åt. Vidare förklarar hen hur man ofta behåller samma 

lektionsmaterial längre under en termin i de större grupperna, då de inte hinner gå 

vidare lika snabbt i och med att övningarna tar längre tid när de är fler barn. På så vis 

anpassas lektionsupplägget enligt samtliga intervjupersoner genom att man har med fler 

övningar i en mindre barndansgrupp och samtidigt är mer flexibel kring valet av dem.  

 

Flera av intervjupersonerna betonar även att det finns många övningar som passar mer 

eller mindre bra med en liten – respektive stor barndansgrupp. En av personerna hävdar 

bland annat att det i små grupper inte fungerar att jobba med formationer och 

ringdanser, som är återkommande moment i barndansen, och därmed anpassas 

lektionsupplägget utefter det. Flera av intervjupersonerna påpekar även att de ibland 

avstår från improvisationsövningar i större barngrupper då de anser att det i större 

utsträckning blir rörigt när de är för många. De menar att de föredrar dessa typer av 

friare övningar i de mindre grupperna. Samtidigt lyfter ett par att de kan uppleva 



 

23 

 

problem med improvisationsövningar i små grupper och att de ibland undviker dessa 

eftersom att det kan göra vissa barn obekväma när de känner sig iakttagna av både 

ledaren och de andra barnen i rummet, medan man i en stor grupp i större utsträckning 

smälter in bland alla andra. 

 

7. Diskussion  

I följande kapitel kommer resultat att diskuteras med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Likheter och skillnader mellan studies resultat och tidigare forskning 

kommer att lyftas. Resultatet kommer även att relateras till ramfaktorteorin. Val av 

metod kommer också att diskuteras och slutligen presenteras förslag på vidare 

forskning.  

 

7.1 Likheter som synliggörs i relation till tidigare forskning 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de i en mindre barndansgrupp hinner göra fler 

övningar och många av dem betonar även att det innebär att de kan låta barnen ha mer 

inflytande över lektionsupplägget. Detta resultat går att koppla till tidigare forskning, 

med fokus på barngruppsstorlekens betydelse i förskolan, där även förskollärare betonar 

att de i större barngrupper har mindre tid för att möta varje barns individuella behov 

Alvestad et al. (2014) studie visade hur barn i större barngrupper fick mindre utrymme 

för egen fantasi och spontanitet. Det framkommer även på liknande sätt i denna studie 

där intervjupersonerna förklarade att de i mindre barngrupper kan ta in barnens egna 

önskemål och låta dem ha mer inflytande över lektionsinnehållet, medan de i större 

grupper får utgå från en tydligare struktur. Samtliga intervjupersoner betonar därmed att 

de är mer flexibla i en mindre grupp, där de kan anpassa lektionsupplägget under 

lektionens gång. Flera av dem beskriver att det blir centralt med en tydligare struktur 

och högre tempo i de större barngrupperna, för att på så vis se till att alla hänger med 

och att lektionen flyter på utan mycket avbrott. I likhet med detta visar även den tidigare 

forskningen på att förskollärare anpassar lektionsupplägget till de större grupperna 

genom att förenkla övningar då de framförallt behöver fokusera på att alla ska hänga 

med.  

 

Genom analysen av intervjupersonernas svar framkommer det att de oftast upplever att 

finns mer möjligheter att främja barns utveckling och egen kreativitet i en mindre 
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barndansgrupp. Som nämnt tidigare synliggörs det både i denna studie och tidigare 

forskning att det finns begränsat med tid för varje individ i en större barngrupp 

(Alvestad et al., 2014). Samtidigt blir det också tydligt att intervjupersonerna i denna 

studie kan synliggöra vissa begräsningar i mindre grupper och tidigare forskning visar 

även att förskollärare ibland väljer att avstå från aktiviteter som just rörelse och 

dynamik om de anser att de har en för liten barngrupp (Williams et al.,2016). I relation 

till detta beskriver även flera av intervjupersonerna i denna studie att fler barn kan bidra 

till en livfull energi och en positiv upplevelse av att få vara del av en stor grupp med fart 

och fläkt. De menar på att det kan vara en svår utmaning att få till samma känsla och 

energi i en liten barndansgrupp. De betonar att det i sådana situationer är avgörande att 

som ledare tillföra och bidra med mer energi själv - vilket många av dem upplever som 

krävande ibland.  

 

Samtliga intervjupersoner poängterar, utöver barngruppsstorleken, flera andra 

ramfaktorer som de anser samspelar med gruppstorleken. De beskriver hur dessa 

begränsar eller främjar dansundervisningen, samt hur de får betydelse för 

undervisningsplaneringen. Det fysiska utrymmet är en ramfaktor som samtliga 

intervjupersoner nämner som avgörande för vad som är möjligt att göra med en 

barndansgrupp och de menar på att de behöver anpassa sitt lektionsinnehåll efter 

rummet. Tre andra ramfaktorer som däremot blev än mer centrala var barnens ålder, 

sammansättning av barn samt dansledarens kompetens.  

 

Enligt Pramling Samuelsson et al. (2015) har åldersindelningen en central betydelse i 

relation till gruppstorleken då de krävs anpassningar efter barnens olika mognadsstadier. 

Likt detta beskriver Wigert (1982) att det kan vara en utmaning att hitta en balans i 

undervisningsnivån för en barndansgrupp med bredare åldersspann. Flera av 

intervjupersonerna i denna studie betonar att de på grund av barnens utvecklingsnivå i 

de olika åldrarna föredrar striktare åldersindelning, för att på så vis kunna utgå från en 

nivå som är lämplig för samtliga i gruppen. De beskriver således att en för bred 

åldersspann i barndansgrupperna missgynnar barnens möjlighet till utveckling. Det 

framkom däremot att de upplever att de i en liten barngrupp är lättare att ha lite 

blandade åldrar, eftersom att det där finns mer tid och utrymme för anpassning efter alla 

individer. Samtidigt är de inget de uttrycker är önskvärt. Danspedagogerna föredrar ett 
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lagom antal barn i gruppen i en mer åldersspecifik indelning.  

 

Sammansättning av barn är också en ramfaktor som ofta är utanför danspedagogernas 

kontroll. I denna studie lyfter intervjupersonerna att förutom ålder har betydelsen av 

sammansättning med barn bland annat att göra med om barnen känner varandra sedan 

tidigare eller om det finns barn med särskilt behov av extra stöd. Asplund Carlsson et al. 

(2001) beskriver att det är centralt med mindre grupper för att kunna tillgodose barn 

med särskilda behov och i relation till detta beskriver även intervjupersonerna i denna 

studie att de föredrar mindre grupper om de har barn med särskilda behov, för att kunna 

ha tid att anpassa även efter dem. En intervjuperson lyfter däremot att det ibland varken 

är barnens ålder, eller behov av särskilt stöd, som bidrar till gruppstorlekens betydelse. 

Utan hen menar att en viss konstellationen av barn kan vara avgörande och således blir 

det återigen tydligt att vad som anses vara en lagom stor barngrupp är situationsbunden. 

 

Lindström och Pennlert (2011) beskriver hur lärarens kompetens och engagemang är 

ramfaktor som är avgörande för skolans kvalitet och det framkommer även i denna 

studie att danspedagogerna kompetens väger tungt i relation till hanteringen av 

barngruppsstorleken. Flera av intervjupersonerna betonar att de genom erfarenhet har 

fått mer kunskap om hur de kan hantera en större barndansgrupp. Samtidigt beskriver de 

att deras uppfattning om vad som är en lagom stor barngrupp inte ändrats väsentlig, 

trots deras utveckling. Samtliga intervjupersoner lyfter att de i mindre grupper hinner 

med fler övningar samt att de ofta improviserar och anpassar de mindre barngruppernas 

lektionsinnehåll under lektionens gång. Det kan därmed tolkas som att dansledarens 

kompetens är minst lika avgörande i en liten barngrupp eftersom att det uppenbarligen 

kräver mer lektionsmaterial samt en förmåga att kunna anpassa och hitta övningar som 

passar en specifik grupp i den stunden.  

 

7.2 Skillnader som synliggörs i relation till tidigare forskning 

Att endast jämföra denna studies resultat med tidigare forskning kring förskollärares 

uppfattning om barngruppsstorlek kan dock bli problematiskt eftersom att en 

förskollärare och en danspedagogs arbetsuppgifter i många avseenden skiljer sig åt. 

Förskollärare arbetar mot läroplansmålen som berör fler ämnesområden än exempelvis 

en danspedagogs kursplan i barndansundervisning. Förskollärare spenderar ofta många 
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timmar i sträck tillsammans med sina barngrupper medan danspedagoger har en mycket 

mer begränsad tid tillsammans med sina grupper. Intervjupersonerna i denna studie 

beskriver att det vanligtvis har ungefär 40 minuters lektioner och de träffar oftast sina 

barngrupper en gång i veckan. Däremot kan deras undervisning variera då de ibland får 

i uppdrag att endast ha ett eller ett fåtal danstillfällen i exempelvis förskolan eller vid 

något annat slags evenemang. Genom intervjupersonernas svar framkommer det att 

gruppstorleken också samspelar med syftet med dansundervisningen. Är syftet att ha en 

rolig och mycket fartfylld lektion kan en något större barngrupp vara att föredra. Syftar 

undervisningen till att vara mer utvecklande under en längre tid där man vill ha 

möjlighet att lära känna barnen på ett individuellt plan kan däremot en mindre grupp 

vara att föredra.  

 

Genom analysen framkommer det även att flera av de ramfaktorer som ofta diskuteras i 

relation till förskolan får mindre betydelse för danspedagogerna. Personaltäthet är ett 

exempel på detta (Lindström & Pennlert, 2012; Pramling Samuelsson et al., 2015). Få 

av danspedagogerna lyfter att en brist på personal samspelar med gruppstorlekens 

betydelse. Några få av dem beskriver att de arbetat tillsammans med assistenter i vissa 

specifika situationer men endast en av dem poängterar att hen ansåg att det var 

avgörande för undervisningskvaliteten när hen undervisade större barngrupper. 

  

Tid är ett annat exempel på en ramfaktor som får olika betydelser för förskollärare och 

danspedagoger. I relation till förskolan diskuteras ofta en tidsbrist som en missgynnande 

faktor för förskolans kvalitet (Pramling Samuelsson et al., 2015). Danspedagogerna 

betonar att de i större grupper får mindre tid att ge varje barn individuellt stöd, men 

samtidigt är det ingen av dem beskriver att det är önskvärt med längre 

dansundervisningstid tillsammans med barnen.  

 

7.3 Sammanfattande slutsats av diskussion  

Syftet med studien har varit att få en ökad kunskap om danspedagogers upplevelser av 

barngruppsstorlekens betydelse i dansundervisning. Hur lektionsupplägget påverkas 

utefter antalet barn i gruppen samt vilka möjligheter och begränsningar som synliggörs i 

stora respektive små barndansgrupper blev därmed de centrala frågeställningarna. 

Studiens resultat visar att barngruppsstorleken har betydelse för danspedagogerna och 
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resultatet tyder även på att samtliga intervjupersoner anpassar lektionsupplägget efter 

antalet barn i gruppen. De är ofta mer flexibla med lektionsinnehållet i de mindre 

grupperna medan de håller sig till en tydligare struktur i de större.  

 

Genom kodningsprocessen framkom kärnkategorin ”situationsbunden”, då denna 

kategori tydligt blev en röd tråd genom hela studiens resultat.  Exempelvis beskriver 

samtliga intervjupersoner både för – och nackdelar med små respektive stora grupper 

och det framkommer att upplevelsen av barngruppsstorlekens betydelse är både 

subjektiv och situationsbunden. Det blir även centralt att intervjupersonerna synliggör 

olika ramfaktorer som samspelar med gruppstorlekens betydelse och ramfaktorerna har i 

sin tur ofta olika betydelser för de olika individerna. Upplevelsen av dessa ramfaktorer 

får även olika betydelser för individen själv beroende på vad som är syftet med 

barndansundervisningen och på så vis är även övriga ramfaktorer situationsbundna. 

Slutligen blir det centralt att det är av vikt att som danspedagog ha ramfaktorer i åtanke 

vid lektionsplaneringen. Sammanfattningsvis kan denna studies resultat bidra till en 

ökad kunskap för framförallt danspedagoger om hur barngruppsstorleken kan påverka 

lektionsupplägget. 

 

7.4 Metoddiskussion  

Bryman (2011) poängterar att semistrukturerade intervjuer är en fördelaktig metod om 

man som forskare har förhållandevis specifika teman som ska beröras men samtidigt 

vill ge intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Därmed 

konstaterades det snabbt att semistrukturerad intervju var lämplig som 

datainsamlingsmetod för att få information om danspedagogernas upplevelser av 

barngruppsstorlekens betydelse i dansundervisning. Även i efterhand står det klart att 

metoden var passande eftersom att det blev centralt med flertal följdfrågor, som enligt 

Bryman (2011) kan förekomma i semistrukturerade intervjuer. Följdfrågorna ledde i sin 

tur till intressanta och oväntade svar, med informationsrika detaljer, som inte hade 

kommit fram genom exempelvis en enkätundersökning. 

 

Lindblad et at. (2011) betonar att det är centralt att fokusera på variation inom vissa 

givna ramar och på så vis menar de på att det är av vikt att fokusera på lärares 

individuella uppfattningar om de olika ramfaktorerna. Därmed kan urvalet av 
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intervjupersoner ses som en styrka då det bidrog till en variationsbredd då det var ett 

brett åldersspann och samtliga intervjupersoner hade mycket olika erfarenheter som i 

sin tur bidrog till olika synvinklar och en intressant jämförelse. Kodningsprocessen, som 

senare användes som analysverktyg, kan också ses som en styrka då den underlättade 

sammanställningen av de transkriberade intervjuerna och bidrog till studiens resultat. 

 

Sammanfattningsvis finns det mycket styrkor i metodvalen då de bidrog till att ge svar 

på studiens syfte. Däremot hade studien i vissa aspekter kunnat stärkas ytterligare. 

Exempelvis hade observationer kunnat fungera som en kompletterande metod till 

intervjuerna. Genom att observera danspedagogerna i olika stora barngrupper hade 

troligtvis förståelsen för deras beskrivningar av sina upplevelser under intervjuerna 

främjats. Därmed hade även triangulering, som bland annat innebär att flera olika 

datainsamlingsmetoder tillämpas, kunnat bidra till en fylligare bild och en rikare 

tolkning (Patel & Davidson, 2011). På så vis hade triangulering även kunnat gynna 

studiens validitet. Studiens reliabilitet hade också kunnat främjas av denna typ av 

triangulering eftersom att det eventuellt hade kunnat bidra till en mer begriplig och 

tydlig beskrivning för läsarna. Däremot hade observationerna varit väldigt tidskrävande, 

då samtliga intervjupersoner undervisar på olika geografiska platser.  

 

Triangulering kan även innebära att fler forskare deltar i undersökningen, vilket därmed 

genererar fler perspektiv och olika tolkningar som berikar studien (Patel & Davidson, 

2011). Att vara neutral och objektiv i undersökningen är avgörande för dess kvalitet 

men samtidigt betonar Bryman (2011) att det inte går att få någon fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning. Med detta i åtanke hade det varit en fördel att 

genomföra studien tillsammans med ytterligare en person, eftersom att den personen 

hade kunnat komplettera med ett annat perspektiv.  

 

Ytterligare en aspekt som hade kunnat berika studien hade varit att genomföra en 

pilotstudie. Eftersom att intervjupersonernas svar innebar en del oväntade och 

överraskande infallsvinklar hade det varit en fördel att genomföra en pilotstudie i syfte 

att undersöka intervjuguidens lämplighet. Den utformade intervjuguiden fungerade väl 

då den bidrog till att få svar på studiens syfte. Däremot hade en pilotstudie troligtvis 
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kunnat göra den ännu tydligare och samtidigt bidra till bättre förberedelse inför de 

följdfrågor som blev aktuella (Bryman, 201; Patel & Davidson, 2011). 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har det tydligt framkommit att danspedagogerna anpassar sitt 

lektionsupplägg efter barngruppsstorleken. Däremot har denna studie inte utgått från ett 

genusperspektiv, vilket hade kunnat vara av intresse i vidare forskning. Det hade således 

kunnat vara centralt att undersöka om och på vilket sätt danspedagogerna anser att 

gruppstorlekens betydelse samspelar med antalet flickor och pojkar i en grupp. Det hade 

därmed även varit av intresse att studera danspedagogernas anpassningar i små 

respektive stora barngrupper, utifrån ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Pedagogens tidigare erfarenheter 

- Vad har du för tidigare erfarenhet av barndansundervisning?  

- Ungefär hur många barn brukar du ha i en barndansgrupp? 

- Vad anser du är ett lämpligt antal barn i en barndansgrupp? 

 

Pedagogens syn på en stor barngrupp 

- Vad anser du vara en stor barngrupp?  

- Finns det situationer/tillfällen då du ansett att en barngrupp är för stor? Och 

hur hanteras i så fall detta?  

- Finns det situationer då gruppen gynnas respektive missgynnas av att vara stor?  

 

Pedagogens syn på en liten barngrupp 

- Vad anser du vara en liten barngrupp?  

- Finns det situationer/tillfällen då du ansett att en barngrupp är för liten? Och 

hur hanteras i så fall detta? 

- Finns det situationer då gruppen gynnas respektive missgynnas av att vara 

liten?  

 

Gruppstorlekens betydelse för lektionsupplägget 

- På vilket sätt påverkar gruppstorleken ditt lektionsupplägg? 

- Behöver du göra några andra anpassningar efter antalet barn i gruppen och i så 

fall vilket sätt? 

 

Pedagogens syn på andra faktorer som samspelar (ramfaktorer) 

- Finns det andra faktorer som samspelar med gruppstorleken, som påverkar 

lektionsupplägget? Och i så fall vilka?  

- Vilka faktorer anser du gynna respektive missgynna barngruppen? 
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Bilaga 2 

Missiv  

 

Hej, 

 

Jag heter Anna Fritiofsson och jag studerar på Gävle Högskola. Denna termin skriver 

jag min C-uppsats och jag har valt att skriva om barngruppsstorlekens betydelse i 

dansundervisning. Syftet med studien är att undersöka huruvida danspedagoger 

förhåller – och anpassar sitt lektionsupplägg efter gruppstorleken. Studien syftar därmed 

även till att undersöka om pedagogerna uppfattar att gruppen gynnas respektive 

missgynnas av dess storlek.  

 

Jag vänder mig nu till dig, som har erfarenhet av barndansundervisning för åldrarna 3-6 

år, då din kunskap är mycket värdefull för min studie. Jag vore väldigt tacksam om du 

vill ställa upp och träffa mig för en intervju. Intervjun kommer att ta ungefär 30-45 

minuter och med din tillåtelse kommer den även att spelas in.  

 

Vetenskapsrådets etiska regler kommer att följas. All information du deltar med dig av 

kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på varken personer, dansskolor eller 

förskolor kommer att nämnas. Således kommer resultatet presenteras på ett sätt som 

omöjliggör identifiering. Naturligtvis är också deltagandet helt frivilligt och väljer du att 

delta kan du när som helst avbryta din medverkan.   

 

Jag hoppas att du vill delta. Om du har några frågor eller funderingar, kring intervjun 

eller studien i sin helhet, kontakta mig gärna! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Anna Fritiofsson, 076-6** **** 

annafritiof@hotmail.com 

 

Handledare: 

Paula Larsson 

paula.larsson@hig.se 

mailto:annafritiof@hotmail.com
mailto:paula.larsson@hig.se

