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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur barn i förskola respektive 

grundskola uttrycker känslor genom dans/lek och rörelse och få en inblick i 

skillnader/likheter i känslouttrycken mellan könen. Vi valde att göra deltagande 

observationer av dansundervisning med observatörer. Med detta menas att vi 

aktivt deltog i undervisningen och observerade relevanta händelser medan en 

observatör iakttog. I vårt huvudresultat framkommer hur flickor tar mer initiativ 

än pojkar i både förskola och grundskola. I grundskolan visade det sig att 

flickorna var de som tog första initiativet till att visa en känsla medan pojkarna var 

de som oftast utvecklade rörelserna. I förskolan såg vi tydligt hur pojkarna tydde 

sig till varandra medan flickorna arbetade individuellt. En viktig slutsats är att 

flickor oftast var de som tog första initiativet medan pojkarna var mer avvaktande. 

Enligt vår tolkning var den stora skillnaden mellan förskola och grundskola var att 

förskolebarnen var mindre färgade än grundskolebarnen av samhällets åsikter och 

värderingar om vad bland annat dans innebär.  
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Inledning/bakgrund 

 

Måndagen den 31 augusti år 2009 startade kursen Dans, lek och rörelse 15 hp på 

Umeå universitet. Då hade vi som blivande förskollärare och grundskollärare 

ingen aning om vad som väntade och vad dans egentligen innebar. Våra tidigare 

erfarenheter av dans i skolan är att pojkarna ofta har en negativ inställning till 

dans. Under danslektionerna i kursen fick vi lära oss att dans var så mycket mer 

än bara den klassiska pardansen. Vi fick möjligheten att pröva på att uttrycka oss 

på olika sätt genom dans, lek och rörelse. Vi anser att dans är en uttrycksform där 

man använder kroppen som redskap och där musiken ofta är av stor betydelse. 

Ståhle (2010) förklarar begreppet dans på följande vis: 

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

har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form 

och utförs i viss tid och visst rum. 

I slutet av kursen fick vi till uppgift att själva planera och genomföra en 

danslektion för en grupp barn. En av oss deltog i en grupp där dansen skulle 

handla om rymden och barns känslor. Danslektionen innebar att barn skulle få åka 

till olika planeter i rymden och samla ihop material till en maskin som inte 

fungerade. För att få dessa material var barnen tvungen att klara av vissa uppdrag 

som innebar att visa känslor (se bilaga 1). Efter kursens avslut så fortsatte gruppen 

att göra fler föreställningar för barn, detta för att intresset fanns att fortsätta och att 

vår kursansvarige lärare samlade empiri under kursen för ett kommande projekt. 

När detta projekt pågick hade vi börjat kursen Musik för barn i tidigare åldrar, 15 

hp. Musikkursen blev startskottet för examensarbetet, vilket innebar att vi redan 

då bestämde oss för att skriva om dans. Under musikkursen fanns det en 

sångpedagog som visade på hur känslor spelar in i all undervisning. Thulins 

(2007) ord ”Det är genom kroppen vi upplever känslor” fanns som en 

inspirationskälla för oss. Detta inklusive projektet om rymddans gav oss idén att 

undersöka och ge oss en djupare förståelse i hur barn uttrycker känslor genom 

dans. När vi talar om känslor menar vi begreppet emotion. Emotion för oss 

innebär hur du som människa visar känslor och uttrycker dem. Öhman och 

Persson förklarar: 
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emotion (franska émotion 'oro', 'sinnesrörelse', till émouvoir 'sätta i rörelse', 

'uppröra', av latin emo´veo 'skaka', 'rubba'), känsla, tillstånd som rädsla, vrede, 

glädje eller sorg. Utmärkande för emotioner är att de har ett objekt, t.ex. något 

man är rädd för. Detta förutsätter en mer eller mindre utförlig kognitiv tolkning av 

situationen, som t.ex. fastställer att ett hot föreligger (Öhman & Persson, 2010). 

För att koppla emotion till dans så menar Danshögskolan/Statens kulturråd (1999) 

att genom dansen och rörelser kan känslor uttryckas. Känslan kan även påverka 

dansen och dess rörelser. Innan vår sista verksamhetsförlagda utbildning(VFU) 

fick vi vägledning av vår blivande handledare. Vi fick en bra grund att börja på 

som därefter ledde till att vi kunde planera och utföra våra deltagande 

observationer under VFU:n. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det att: 

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

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 

verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2006:7). 

 

Något som väckte vårt intresse var Wahlströms (2003) citat angående en grupp 

vuxnas syn på flickor och pojkars beteende i den pedagogiska verksamheten. 

Detta citat ger dig som läsare en inblick till vad som ska problematisera vårt syfte. 

Flickor i sandlådan bakar kakor som de spar och vi får smaka på. 

Pojkar bygger bomber och granater som de hoppar på. 

Flickor tränas in i birollen och att uppfylla andras behov. 

Pojkar övar ständigt på huvudrollen. 

Flickor hörs knappt i skolan – vart tog rösten vägen? 

Pojkar kan förmanas med sitt namn 35 gånger i timmen. 

Flickor – lugna, snälla, hjälpsamma.  

Pojkar – stör, bråkar, retas, slåss och tar. 

Flickor förstår bättre och kan vänta lite.  

Pojkar måste ha omedelbar behovstillfredsställelse. 

(Wahlström, 2003:3) 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur barn i förskola respektive 

grundskola uttrycker känslor genom dans/lek och rörelse, och få en inblick i 

skillnader/likheter i känslouttrycken mellan könen. 

 

 

Frågeställningar 

 

 Hur uttrycker flickor och pojkar känslor i dans/lek och rörelse i förskolan 

och grundskolans dansundervisning? 

 Vad finns det för likheter och skillnader på hur barn i förskola respektive 

grundskola uttrycker känslor genom dans/lek och rörelse?  
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Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet vill vi presentera den vetenskapliga litteratur och forskning som 

vi har använt oss av. Litteraturen visar på forskning som utförts inom känslor 

(emotioner), kön, genus och dans. Vi kommer även att presentera relevanta delar 

ur styrdokumenten. För att få litteraturgenomgången så tydlig som möjligt så har 

vi valt att dela upp den i två områden; känslor och dans respektive kön och dans.  

 

Känslor och dans 

Litteraturen som ingår i detta avsnitt är bland annat inriktad på känslor utifrån 

litteratur som kan kopplas till både känslor och dans. Vi har valt att strukturera det 

på detta sätt eftersom känslor har stor inverkan på dansen, vilket Lindqvist 

(2010:124) styrker. ”Det specifika med dansen är att hela kroppen och dess 

rörelser står i förbindelse med inlevelse, känslor, uttryck och stämningar”.  

Lek, dans och känslor 

Danshögskolan/Statens kulturråd (1990) betonar att dans och lek hjälper barn att 

få en större kroppsförståelse. En viktig del i barns förmåga att träda in i andra 

känsloroller är leken. Harris (1995) menar att leken utvecklar, lär och låter barn 

utforska känslor och uttryck som de tidigare inte varit så bekanta med. Syftet med 

Harris bok, Barn och Känslor, är att skapa en förståelse för läsaren om barns 

känslor. Detta kan i sin tur leda till att barn lär sig att uttrycka till exempel känslor 

ännu bättre. Enligt Harris kan leken få barnen att utveckla sin fantasi, fantasin kan 

också frambringa känslor som barnen egentligen inte har. I och med detta har 

barnen en förståelse av känslan och de kan gestalta hur den ser ut. Enligt 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är leken och barns fantasi en viktig del i 

utvecklingen:   

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 2006:6) 

Tidigare forskning som Harris (1995) tar upp, visar att barn som är tre till fyra år 

lätt kan uppfatta vilken känsla som passar till en speciell situation. Detta kopplas 

också till barns tidigare erfarenheter om känslor. I åldrarna fem till sex år är barns 
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lek väl utvecklad med fasta mönster, menar Bjørkvold (2005). Barn i åldrarna tre 

till fyra år har däremot inte kommit lika långt i utvecklingen av leken. Samtidigt 

som barn i åldrarna tre till fyra år är mindre påverkade av samhällets normer så 

har barn som är fem till sex år börjat ta in samhällsintryck och dess regler, koder 

och värderingar. Bjørkvold (2005) betonar att barn mognar olika fort. Denna 

mognad sker både socialt, emotionellt, motoriskt och intellektuellt. Harris (1995) 

menar att barn i yngre åldrar, upp till cirka fem år, uttrycker sina känslor i ansiktet 

utan att vara fullt medvetna om detta. De vet inte heller hur man kan dölja en 

känsla med en annan. Med detta menar Harris att barn i de yngre åldrarna inte kan 

skilja mellan sina låtsaskänslor och de riktiga känslorna.  

När barnen börjar i grundskolan är det vuxnas syn på kunskap och värderingar 

som också speglar sig i undervisningen. Grundskolan har ett krav på att barn ska 

formas till en samhällsfungerande individ. Detta är något lärare gör genom att visa 

på goda exempel (Bjørkvold, 2005).  Harris menar (1995), att barn i åldern sju till 

åtta år börjar förstå vilka emotionellt laddade känslor som har ett samband med 

varandra. Ett exempel som boken tar upp är när en pojke blir ledsen när han blir 

slagen. Det är känslor som alla barn upplever, men det är först vid tidigare 

nämnda ålder som barn förstår att man kan uppleva flera känslor samtidigt.  

Bjørkvold (2005) visar hur barnkultur, förskolan, och skolkultur skiljer sig åt. Till 

exempel byts kreativitet ut mot reproduktion i skolan. Detta innebär att istället för 

att skapa något eget ska du som utövare kopiera andras redan skapade verk. 

Istället för att ha rytm och rörelse så ska du som elev i grundskolan ha takt och 

motorik. I förskolan månar pedagogerna om att barnen lär sig genom rörelse 

medan man i grundskolan ska sitta still för att lära sig (Bjørkvold, 2005).   

Eftersom leken är en viktig del av den pedagogiska verksamheten så måste barnen 

få möjlighet att uttrycka sin fantasi. Harris (1995) menar att självmedvetenhet är 

en viktig del i processen för att kunna uttrycka sina emotionella känslor. Vidare 

menar författaren att barn som fantiserar enkelt kan låtsas att det finns te i en tom 

kopp. Som i exemplet där barn låtsas dricka te, tränar de på sin 

föreställningsförmåga. Föreställningen innebär att barn fantiserar om något som 

inte är verkligt. Därefter visar författaren på hur barn kan fantisera och önska 

något som de i själva verket inte vill ha. Detta kopplar Harris till känslor och 

barns förmåga att gestalta dessa. Med gestaltning av känslor menas att uttrycka en 

emotionell känsla som vi egentligen inte upplever. Vidare menar AAsebø och 
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Melhuus(2007) i boken Rum för barn rum för kunskap att kroppen blir ett verktyg 

för kommunikation. Författarna menar till exempel att ett barn som kryper ihop, 

iklädd svarta kläder, föreställer en häxa. Barn får genom hela livet lära sig hur 

man kan gestalta olika uttryck genom kroppen. Kroppsförståelsen är en stor del 

för barn att utveckla sin identitet. För att utveckla kroppsförståelsen krävs fysisk 

aktivitet. Den fysiska aktiviteten skapar en viktig del i kommunikation med 

omvärlden för förskolebarn (AAsebø & Melhuus, 2007). Hur barn använder 

kroppen som språkredskap förmedlar ett helhetsintryck. Barn använder kroppen 

för att visa känslor, tankar och rörelser som blir ett sammanfattande intryck. 

Under en samlingsstund, som författarna har observerat i förskolan, pratar barnen 

om spöken. Detta leder till att barnen börjar leka spöken med varandra. Genom att 

gestalta spöken och dess känslomässiga uttryck, får barnen en kombinerad bild av 

vad ett spöke är. AAsebø och Melhuus menar att detta exempel visar på hur 

kroppen förmedlar ett budskap tillsammans med språket. Processen utformar i sin 

tur estetiska kvaliteter. Estetiska kvaliteter innebär ett skapande i olika 

uttrycksformer. Med ovanstående exempel menar författarna att barn genom 

kroppsuttryck kan få fram sin tankar och åsikter. Människan har förmågan att 

använda sig av kroppsrörelser för att påverka sig själv och sin omgivning. 

Kroppen har signaler som talar om för oss när vi är spända, med detta menas att 

om du som utövare är för spänd i kroppen blir uttrycken försvagade och svårare 

att definiera (Thulin, 2007). Enligt AAsebø och Melhuus(2007) så är 

kroppsspråket, det vill säga hur vi människor använder kroppen som uttrycks- och 

kommunikationsform, något som inte alla barn har utvecklat lika mycket. Vissa 

barn har svårigheter att uttrycka sig med kroppen.  

Grönlund(1994) har gjort en studie som visar på hur barn bearbetar känslor i dans. 

Studien handlar om att barn med tidiga störningar får ett verktyg till att uttrycka 

känslor genom dans. Med störningar menar författaren bland annat barn med 

rörelsehinder. Grönlund och en dansterapeut/specialpedagog valde att göra studier 

i dans, eftersom barnen var trötta på vanlig sjukgymnastik. Pedagogerna ansåg att 

dansen var ett bra verktyg för arbeta med barnen i grupp. Enligt Grönlund stärker 

dansen jag- känslan. Barn som i studien hade det svårt att uttrycka känslor fick 

genom dansen kontakt med sina känslor. Studien hjälpte också barnen att uttrycka 

sina emotionella känslor. Barnen fick likaså lättare att framföra sina viljor och 

önskningar. Grönlunds studie har beröringspunkter med annan litteratur om dans. 

Danshögskolan och Statens kulturråd (1990) menar att barn i dansundervisning 
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borde få lära sig hur man uttrycker känslor och tankar, både som individ men 

också som en enhetlig grupp. Thulin (2007) anser det är viktigt för överlevandet 

att kunna uttrycka en känsla genom rörelse. Författaren syftar på att olika känslor 

har olika betydelser för individen. Exempel på dessa känslor är aggression, glädje 

och sorg. Danshögskolan/Statens kulturråd (1990) menar att den emotionella 

känsloaspekten i dans blir en uttrycksform för tankar, idéer och känslor. Genom 

dans och rörelser kan känslor uttryckas och känslan kan även påverka dansen och 

dess rörelser, till exempel skutta av glädje eller skaka av rädsla. Utvecklar man 

sitt dansspråk så får du som utövar dans medel till uttryck av olika känslor. I Dans 

i skolan framkommer det att dansen blir ytterligare ett sätt för elever att uttrycka 

sig. Vissa känslor kan vara svåra eller inte accepterade att uttrycka i tal och skrift, 

därför är dansen en viktig uttrycksform i skolan (Danshögskolan/Statens 

kulturråd, 1990).  

Läroplanerna 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94) och förskolans läroplan (Lpfö 98) styrker att det viktigt att elever får 

möjlighet att uttrycka och uppleva olika estetiska former. I Lpo 94 står det att:  

 

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

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 

pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig 

(Utbildningsdepartementet, 2006:7) 

 

Liknande skrivelser finns i förskolans läroplans (Lpfö 98). Där står: 

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

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Utbildningsdepartementet, 

2006:9).  

Grönlund (1994) menar även att estetiska ämnen kan vara bra att använda sig av i 

terapeutiska sammanhang. Vi ser att det inte framkommer i grundskolan och 

förskolans styrdokument. Med olika slags estetiska terapier såsom dansterapier, 

konstterapier, bildterapier och musikterapier kan man på ett bra sätt komma åt 
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känslor som många människor i vanliga fall har svårt att visa. Barn som har svårt 

att uttrycka sig med ord kan genom dansen få ett till redskap för kommunikation, 

påpekar Danshögskolan och Statens kulturråd (1990). Vidare menar de att 

kroppskontakt, exempelvis att hålla någons hand, leder till ökad 

kroppsmedvetenhet och stärkt självkänsla. Grönlund (1994) framhäver att dans är 

en icke verbal aktivitet, därför är dansen ett bra verktyg för barn som har svårt att 

uttrycka sig på annat sätt. Andra sätt att uttrycka sig på kan till exempel vara tal 

och skrift. För att kunna kommunicera behövs en social aspekt vilket innebär att 

man genom möten med andra människor umgås och dansar tillsammans, menar 

Danshögskolan och Statens kulturråd (1990). Kommunikation kan ske genom 

kroppen. Kommunikationen genom kroppen används till att förmedla budskap till 

individ och till grupp. Gruppen ger chans till utveckling, genom gemenskap och 

ökad sammanhållning (Danshögskolan/Statens kulturråd, 1990). Ett annat sätt att 

kommunicera på är genom den fysiska aktiviteten (AAsebø och Melhuus, 

2007:44). ”För förskolebarn är den fysiska aktiviteten det viktigaste sättet att 

bekanta sig med omvärlden och kommunicera på”.  

Känslor 

Eftersom känslor är en stor del av hur man kommunicerar kommer vi redogöra för 

känslornas roll och hur kännslor uttrycks i kroppen.  

I boken Alla dessa rum (Thulin, 2007), framgår att känslor upplevs genom våra 

kroppar. Vidare menar författaren att kroppen aldrig glömmer. Det vill säga att en 

fysisk händelse sparas i kroppen medvetet och omedvetet. Inne i kroppen lagras 

alla emotionella känslor som du någon gång upplevt. Även föreställningar av 

känslor som du inte upplever sparas i kroppen (Thulin, 2007). Ytterligare visar 

Grönlund (1994) i sin studie att tidigare upplevelser i vardagslivet kan sätta spår i 

hur vi människor använder våra muskler. Detta kan upptäckas i dansen, ur en 

positiv och negativ aspekt. Det positiva kan vara att den som utövar dans får en 

lindrande och helande effekt för själen. Det negativa kan vara om det uppkommer 

något från de förflutna som har en dålig inverkan på personen (Grönlund, 1994). 

Thulin (2007) har som exempel att vid beröring av andra människor finns inslag 

av makt, jämlikhet, närhet, avstånd och intimitet. Därför åsyftar författaren på att 

beröring är väldigt känsligt och laddat. Ett exempel som Thulin (2007) tar upp är 

om du lägger en hand mjukt på en axel, kan denna gest uppfattas som vänlig, men 

även som något negativt och överlägset. Detta kan i sin tur skapa starka känslor. 

Starka känslor eller emotioner kan vara blyg, arg, ledsen och upprymdhet 
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(jätteglad). Dessa uttryck, menar Carlander (2006), är vanliga känslouttryck. 

Carlander och Thulin (2007) redogör i sina böcker för hur känslor uttrycks. Att 

vara blyg kan innebära att man inte möter folks blickar, man agerar osäkert. 

Blygsamhet härstammar i skammen, menar Carlander (2006). Thulin (2007)  har 

inte redogjort för den blyga känslan. Däremot menar Thulin att sorgen innebär 

någon form av förlust, till exempel att du har förlorat hoppet om att få ett jobb. 

Sorgen medför en känsla av meningslöshet. Carlander (2006) menar att ledsenhet 

är starkt kopplad till sorg, till exempel dödsfall och separation, medan sorgen är 

starkt kopplad till aggression. Ilska är den vanligaste emotionellt starka känslan. 

Den arga känslan är stommen för alla andra emotionella känslor. Den arga 

känslan behövs för att du ska kunna sätta gränser i livet (Carlander, 2006). Thulin 

(2007) hävdar att aggression är en känsla som uppkommer genom hinder i livet. 

Ett exempel som Thulin tar upp är när barn mot sin vilja påtvingas en overall när 

de ska ut och leka. Glädjen däremot är kopplad till gemenskap. Författaren skriver 

att glädje inte får samma effekt utan gemenskap med andra människor(Thulin, 

2007).  Carlander (2006) anser att upprymdhet är en grundläggande emotionell 

känsla. Upprymdhet har starka samband med känslan av glädje. Glädje och humor 

är viktiga känslor för att klara av svåra situationer. Det är viktigt för människan att 

kunna se saker ur ett annat perspektiv. Glädje har förmågan att lägga andra 

känslor åt sidan för en stund. Ansiktet och dess mimik är det största interaktiva 

medlet för att upptäcka och förstå en känsla. Genom ansiktsuttryck kan människor 

förmedla exakt vilket emotionellt känslotillstånd som de befinner sig i. En känsla 

kan vara en vägledning för att veta vilket agerande som är nödvändigt i olika 

situationer (Carlander, 2006).  

Kön och dans 

Citatet om flickor och pojkar som nämns i slutet av inledningen i vårt arbete är 

grunden för Wahlströms (2003) bok. Citatet kopplas till pedagogers uppfattningar 

om flickor och pojkars beteende. Detta beteende är starkt kopplat till bland annat 

media och samhällets föreställningar om manligt och kvinnligt. Till exempel så 

framhävs pojkar och män som det starka könet i det flesta barnsagor som till 

exempel hjältar och riddare. För barn är det viktigt att ha både manliga och 

kvinnliga förebilder i sin omgivning. Detta skapar enligt Wahlström (2003) ett 

problem eftersom förskolan domineras av kvinnliga pedagoger.  
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Synsätt på kön 

På grund av föregående sida vill vi redovisa för vad de olika läroplanerna säger 

om kön, i både läroplanen för förskola och läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.  

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(Utbildningsdepartementet, 1998:4).  

Liknande synsätt finns också i läroplanen för grundskolan:  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Utbildningsdepartementet, 2006:4).  

Wahlström (2003) menar att förväntningarna på barn börjar redan vid födseln. 

Författaren anser att samhället har föreställningar om hur flickor och pojkar ska 

vara. Flickor förväntas vara små och ledsna vid födseln medan pojkar förväntas 

vara kraftfulla och arga. Flickor och pojkar som inte hamnar under de klassiska 

könsfacken blir ofta behandlade på ett annat sätt av pedagogerna. Pedagogerna 

vill inte synliggöra hur flickor och pojkar behandlas olika på grund av kön. 

Pedagogerna tror inte att de behandlar flickor och pojkar olika med de gör detta 

omedvetet. Dessa bemötanden leder i sin tur till att klyftorna mellan pojkar och 

flickor bara växer. I ett exempel framhäver författaren en pojke som väljer att gå 

på ett dansgymnasium, vilket är väldigt normbrytande eftersom dans anses vara 

för flickor. Wahlström framhåller också att pojkarna får både positiv och negativ 

uppmärksamhet av pedagogerna, som i sin tur leder till att flickorna får mindre tid 

och uppmärksamhet av pedagogerna. Svaleryd (2003) har en åsikt om att pojkar 

och flickor från födseln tilldelas olika roller i livet. Pojkar tilldelas egenskaper 

som högljudda, livliga och busiga. Flickorna ses av samhället som duktiga, tysta 

och kamratliga. Svaleryd har gjort observationer på barn som visar att pojkar och 

flickors beteende skiljer sig åt. Pojkar väljer att röra sig bort från gruppen och 

pedagoger, medan flickorna håller sig i närheten. Pojkarna leker vilda, aktiva 

lekar där de ofta jämför och bedömer varandras rörelser. Exempel på dessa lekar 
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kan vara riddarlekar och klätterlekar (Svaleryd, 2003). Lindqvist (2010) beskriver 

hur danslärares syn ser olika ut mellan könen. Hon menar att det klassiska 

synsättet som de ”fnissiga och blyga” flickorna och de ”stökiga” pojkarna är något 

att uppmärksamma. Vidare menar Lindqvist att åldern på pojkar och flickor har 

betydelse för deras inställning till dans. I förskoleåldern oroas inte barnen av 

deltagandet. Danslärarna i studien menar att flickor i större uträckning än pojkar 

försöker efterlikna danslärarens rörelser. Ytterligare framgår det att danslärarna 

som deltagit i undersökningen anser att flickor i större grad än pojkar försöker 

efterlikna rörelser (Lindqvist, 2010). I Lpo 94 står: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan utveckla och 

använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt 

som språk, bild, musik, drama och dans (Utbildningsdepartementet,2006:10).  

 

I förskolans läroplan framgår vikten av dans och lek tydligare för barn:   

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av. Leken är viktig 

för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande (Utbildningsdepartementet, 2006:6f.).  

Svaleryd (2003) menar att vi människor tänker att flickor inte har samma 

rörelsebehov som pojkar, därför ska flickor sitta tysta och stilla i klassrummet. 

Pojkar anses däremot har ett stort rörelsebehov och tillåts därför att röra sig och ta 

mer plats än flickor. Eftersom pojkar inte sitter still på samma sätt som flickor 

leder detta till många tillsägelser och det gör också att ännu mer fokus tas från 

flickorna. Wahlström (2003) påstår att pedagoger i förskola och skola använder 

sig av flickor som ”hjälpfröknar”. Detta innebär att flickorna ofta får springa 

ärenden och hjälpa både pojkarna och pedagogerna. Flickor får också ofta agera 

rollen som ljuddämpare för pojkarna. Med ljuddämpare menas att flickorna får 

sitta mellan högljudda och bråkiga pojkar för att skapa ett lugnare klimat i 

rummet. I skolan har det blivit en oroväckande trend att pojkarna är stökiga, 

högljudda och lågpresterande medan flickorna är lydiga, tysta och högpresterande. 

Detta är starkt kopplat till samhällets förväntningar på barn (Wahlström, 2003). 

Lindqvist (2010) nämner i sin avhandling om en pojke som uttrycker sina åsikter 

kring dans. Pojken tycker att balett inte är något för pojkar. Forskning om dans 

visar att dans ofta betraktas som en flickaktivitet. Detta på grund av att många 
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flickor utövar dans på fritiden. Eftersom dans framställs som något för flickor 

avskräcks både pojkar och flickor av detta. Kön reglerar barns handlingar, påstår 

AAsebø och Melhuus (2007). Genom hela vår livslängd får människor veta hur 

flickor ska bete sig respektive hur pojkar ska bete sig. Ett exempel som boken 

visar är när några flickor sjunger till ”Barbie girl”, detta sker på ett sensuellt och 

utmanade sätt. I ett annat exempel visar författarna på skillnader mellan pojkars 

och flickors presterande i idrott, pojkar förväntas kasta långt och bra medan 

flickor förväntas använda sig av så kallade ”tjejkast”. Vilka positioner barnen 

tilldelas är kopplat till den respons barnet får, menar Svaleryd (2003). Ett exempel 

författaren tar upp är när en mamma har klätt en liten flicka i pojkaktiga kläder. 

Exempel på pojkaktiga kläder kan vara mörka färger och bakåtvänd keps. Flickan 

blir då bemött på ett annat sätt av allmänheten, hon bemöts som en pojke 

(Svaleryd, 2003). Wahlström (2003) visar i sin bok hur pedagoger bemöter flickor 

och pojkar olika. Flickornas bemötande handlade om relationer, känslor och 

duktighet medan pojkarnas respons handlade om deras dåliga beteende.  

Kropp och kön 

Ett exempel Wahlström (2003) tar upp är massage som ett bra verktyg att arbeta 

med. Massage är viktigt för barn att komma i kontakt med. Det skapar en positiv 

beröring som låter flickor och pojkar öva på nära kontakt med varandra. I 

undersökningar som Lindqvist (2010) har gjort på danslärarnas syn på barn som 

deltagare, visar det sig att pojkar respektive flickor inte har några större problem 

med kroppskontakt mellan könen. Några danslärare i studien menar att flickor har 

kommit längre i sin kroppsutveckling än vad pojkarna har gjort. Flickorna har 

också en högre koncentrationsförmåga än vad pojkarna hade (Lindqvist, 2010). 

Samtidigt menar AAsebø och Melhuus (2007) att uttryck med kroppen oftast är 

könsbundna. När barn vill visa en elak eller en snäll känsla menar författarna att 

olika beståndsdelar såsom färger, ljud, rytmer och rörelser skapar en enhetlig bild 

av känslan. Wahlströms (2003) svar till hur kroppar är könsbundna är att 

författaren menar att det finns något som gör att flickornas kropp låser sig. 

Kroppen låser sig och gör att flickornas rörelser blir små och intetsägande. 

Lindqvist (2010) visar att flickornas negativa inställning till dans kan bero på att 

de blir sedda som objekt. Pojkarnas negativa inställning till dans kan förklaras 

med att dans ses som ett feminint kodat ämne och att dansen är förknippad med 

homofobi. Vidare presenterar författaren data som visar på hur danslärare 

uppfattar den positiva och negativa inställningen till dans, mellan könen. 
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Danslärarna anser att 90 % av flickorna har positiv inställning till dans, medan 

motsvarande siffra för pojkarna är 28 %.  

Wahlström (2003) menar att hur flickor beter sig kopplas till normen som säger 

att flickor inte ska ta för mycket plats. Detta innefattar talutrymme, 

kroppsutrymme och det mentala utrymmet. En konsekvens av detta blir också att 

flickor inte använder sina egna åsikter. Enligt Wahlström använder sig oftast 

flickor av samhällets åsikter som i sin tur gör att de inte vet vilka tankar som är 

deras egna. Därför försvinner ofta flickors egna idéer och framför istället 

samhällets ideala åsikter (Wahlström, 2003). Svaleryd (2003)  hävdar att flickor 

behöver få hjälp med att sluta tillfredsställa andra och istället tänka på sig själva. 

Detta kan i sin tur hjälpa flickorna att bygga upp ett starkare självförtroende 

(Svaleryd, 2003).  

Vi vill avsluta med Danshögskolan och Statens kulturråds ord om att dans i skolan 

kan skapa positiva relationer mellan könen (Danshögskolan/Statens kulturråd, 

1990).  

Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Vi har nu presenterat relevant litteratur inom områdena dans, kön och känslor. 

Inom området dans har vi lagt fram väsentligt material som visar på betydelsen av 

dans, både i skolan och utanför. Vi har också visat på teorier där dans anses vara 

betydelsefullt för individen och gruppen. Inom kategorin kön så har vi presenterat 

litteratur kring området kön samt flickor och pojkars olika bemötande. Författarna 

visar på omvärldens olika föreställningar om hur flickor och pojkar bemöts. Inom 

området känslor har vi presenterat en redogörelse om känslor, dess betydelse och 

innebörd.  
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Metod 

 

Vi har lagt upp allt arbete tillsammans, under hela examensarbetet, alltså inte delat 

upp arbetet mellan oss. Vi har valt att göra deltagande observationer där vi har 

använt oss av observatörer. Vi har även analyserat relevant litteratur. Deltagande 

observationer var ett självklart val för oss. Vi ansåg att detta är det enda sättet som 

vi verkligen kan se hur barn uttrycker känslor. Med deltagande observationer 

menar vi undervisning, där den som undervisar också observerar.  

Vi valde att utgå ifrån ”critical incidents”, vilket innebar observation av viktiga 

händelser (Johansson och Svedner, 2010:45f.). Även under deltagande 

observationer, som vi genomförde, valde vi att titta på intressanta beteenden hos 

barnen. Dessa beteenden var kopplade till känslor och kön. Under våra deltagande 

observationer av dansundervisning valde vi att använda oss av samma tema som 

under kursen Dans, lek och rörelse 15 hp, nämligen rymden och känslor. Eftersom 

vi, under deltagande observationer endast var två ledare, istället för sex ledare, så 

var vi tvungna att omstrukturera och anpassa innehållet (bilaga 2). Observatörerna 

var våra lokala lärarutbildare. Den lokala lärarutbildaren i grundskolan var en 

kvinna i fyrtioårsålder med ca 15 års erfarenhet. Den lokala lärarutbildaren i 

förskolan var en kvinna i femtioårsålder med ca 30 års erfarenhet. Anledningen 

till att vi valde dessa till våra observatörer var för att få så många olika vinklar och 

perspektiv som möjligt. Vi var medvetna om att deras åsikter, synsätt och 

kännedom om barnen kunde påverka observationerna. Men vi ansåg ändå att det 

kunde vara viktigt att ha med observatörer eftersom vi båda deltog i 

dansundervisningen.   

Forskningsetik 

I enlighet med etiska krav informerade vi om att vi tar hänsyn till varje individ 

som deltar (Johansson & Svedner, 2010).  Vi informerade både barn, föräldrar, 

målsman och lokal lärarutbildare. Informationen till barnen innebar en enkel 

förklaring på vad barnen skulle få vara med om och varför. Vi berättade för 

barnen att de skulle få dansa, och att det intressanta som hände under dansen 

skulle skrivas ner av deras lärare och av oss som ledde dansen.  

Föräldrarna och målsman för barnen i grundskolan informerades via ett veckobrev 

som skrevs på skolan i samråd med den lokala lärarutbildaren. Veckobrevet 

skickades ut varje fredag, så föräldrarna fick informationen en vecka i förväg. I 
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brevet stod det information om vilka vi var, vad vårt ungefärliga syfte var och 

våra frågeställningar. Föräldrarna fick tillgång till telefonnummer och e-

postadress om de hade några invändningar eller kommentarer.  

I förskolan fick föräldrarna och målsman muntlig information i början av VFU 

perioden. Informationen innebar vilka vi var, vad vårt ungefärliga syfte med 

undersökningen var och våra frågeställningar. Föräldrarna och målsman gav oss 

också tillåtelse att dokumentera barnen via fotografering. Föräldrarna och 

målsman fick tid till att fundera över detta och kunde komma med kommentarer 

och anmärkningar vid hämtning och lämning av deras barn.   

Samtliga pedagoger fick information och inflytande om hur forskningen skulle 

genomföras. Med inflytande menar vi att pedagogerna fick vara med och påverka 

när och var danslektionen skulle äga rum. Pedagogerna fick information om vad, 

hur och varför vi ville utföra danslektioner med barnen. Pedagogerna fick också 

tillgång till våra frågeställningar och syfte i god tid innan de skulle observera 

dansen. Vad den lokala lärarutbildaren skulle observera finns beskrivet under 

avsnittet procedur.   

Urval 

Vi valde att observera årskurs 2 i grundskolan och en förskolegrupp med barn i 

fyraårsåldern. Eleverna i årskurs två hade större möjlighet till dans i skolan, därför 

undersöktes denna grupp under fyra tillfällen medans i förskolan undersöktes 

barnen vid ett tillfälle. Varje tillfälle höll på i cirka sextio minuter. Varför vi valde 

just dessa grupper var av två anledningar. Första anledningen var för att vi ville se 

skillnader mellan åldrarna och den andra anledningen var att vi placerades på 

dessa platser under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och ville dra nytta 

av situationen till fullo. Båda VFU platserna ligger i Umeå kommun. Vi valde att 

studera två olika åldersgrupper eftersom vi hade en idé om att barnen har blivit 

mer påverkade av bland annat media i den högre åldern, medan barn som är fyra 

år kanske inte har hunnit påverkats lika mycket. Enligt Svaleryd (2003) är barn i 

förskolan mer som ”blanka ofärgade papper”. 

På förskolan valde vi att använda oss av barn från två olika avdelningar, detta för 

att få en så jämn kön/åldersfördelning som möjligt. Gruppen bestod av tolv barn, 

fem pojkar och sju flickor. Barnen var väl bekanta med varandra, men inte vana 

att göra aktiviteter tillsammans i gupp. Dans var också något som var helt nytt för 
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barngruppen. Innan barnen skulle få delta i dansaktiviteten hade de vid flera 

tillfällen fått ta del av de känslor som skulle presenteras under aktiviteten. Dessa 

känslor var: arg, ledsen, blyg och glad.  Barnen arbetade med känslorna via 

ansiktsutryck genom sång och rörelser. Anledningen till att vi valde dessa känslor 

var för att vi viste det var känslor som barnen hade varit i kontakt med. Den andra 

anledningen var för att gruppens tidigare arbete om rymden under Dans, lek och 

rörelse kursen använde sig av samma känslor (bilaga 1).  

På grundskolan fanns det tre stycken F-3 klasser. Detta innebär att i varje klass 

finns det ett visst antal förskoleklassbarn, ettor, tvåor och treor. Eftersom vi ville 

undersöka skillnaden mellan två olika åldersgrupper tog vi beslutet att rikta in oss 

på årskurs två. Detta innebar att vi valde alla tvåor och gjorde de till en gemensam 

grupp. Gruppen var vana med att ha aktiviteter ihop och är bekanta med varandra. 

Förutom deltagande observationer och observationstillfällen med LLU:are så har 

eleverna haft ytterligare tre danslektioner där de har fått arbeta med känslor. 

Dessa lektioner har observerats av lokal lärarutbildare medan Johannes har styrt 

lektionerna (bilaga 3). Barnen bestod av tolv deltagare varav sex flickor och sex 

pojkar. Vi kommer även använda oss av dessa deltagande observationer och 

observationer när vi undersöker resultatet. Eleverna i årskurs två hade större 

möjlighet till dans i skolan och skapade därför mer tillfällen till deltagande 

observationer än i förskolan. Anledningen till att eleverna i årskurs 2 hade fler 

möjligheter till dans, än barnen i förskolan, var för att Johannes fick ansvara över 

idrottslektionerna och dess innehåll. Sammanlagt så hade barnen i grundskolan 

haft fyra danslektioner varav en av dessa var rymdtemat, där även Emilia deltog. 

Förskolebarnen genomförde ett danstillfälle med rymdtemat där både Johannes 

och Emilia deltog.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Som ovan nämnt har vi använt oss av deltagande observationer och observationer 

av lokala lärarutbildare. Med deltagande observationer menar vi att vi aktivt har 

deltagit i aktiviteterna tillsammans med barnen och efteråt diskuterat och skrivit 

ner intressanta händelser kopplat till examensarbetets frågeställningar. 

Observationerna utfördes av våra lokala lärarutbildare, som sedan delgav oss 

deras reflektioner och tankar kring barnens agerande. Efter avslutad danslektion 

satt vi tillsammans ner med observerande lokal lärarutbildare, där vi redogjorde 
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intressanta händelser, för varandra. Efter samtalen med de lokala lärarutbildare 

satt vi två och antecknade alla intressanta händelser som vi upplevt. Parallellt med 

ovanstående så har vi läst relevant litteratur som behandlar dans, känslor och 

genus.   

Procedur 

Danslektionerna – deltagande observationer och observationer av lokala 

lärarutbildare 

Innan danslektionerna började planerade vi noggrant, gick igenom gamla 

planeringar och skapade en ny anpassad planering. Innan danstillfället träffades vi 

en timme innan där vi pratade igenom ramfaktorer det vill säga, antal barn som 

deltar, storleken på salen, musiken och gruppens förförståelse. Den lokala 

lärarutbildaren informerades i förväg om vad som skulle hända och vilka 

frågeställningar som vi var intresserade av att ta reda på. Dessa frågeställningar 

som både vi och den lokala lärarutbildaren skulle titta på var: Hur visar barnen 

känslor? Finns det någon skillnad/likheter mellan könen?   

Under danslektionerna (bilaga 2) hade vi planerat att den person barnen aldrig 

hade träffat skulle leda dansen, tanken med detta var att skapa ett spännande 

moment för barnen. Dansen började med ett överraskningsmoment där en galen 

professor springer in i rummet och vill ha hjälp av barnen. Professorn tar därefter 

över dansundervisningen och berättar för barnen vad de ska göra. Uppdraget för 

barnen blev att åka ut i rymden och besöka olika känsloplaneter. Detta behövdes 

för att barnen skulle hjälpa professorn med att starta en maskin.. 

              

Bild 1 ”Maskinen”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 2010 (Hemmagjord 

maskin som barnen skulle få att fungera) 
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Danslektionen har i huvudsak fyra viktiga moment, nämligen att vara arg, ledsen, 

blyg och glad. På den arga övningen fick barnen visa med kroppen hur man är 

arg. Vi gick igenom känslan i olika kroppsdelar, benen, armarna, huvudet och hela 

kroppen samtidigt. Sedan fick barnen gå igenom rummet med den arga känslan i 

kroppen. Andra övningen, då barnen skulle vara den ledsna känslan fick de en sjal 

till redskap. Sjalen var av ett tunt tylltyg som svävade lätt genom rummet. Barnen 

fick sprida ut sig i rummet och göra sin egen tolkning av den ledsna känslan. På 

den blyga stationen fick barnen gestalta känslan genom en lek. Leken innebar att 

barnen skulle smyga runt i rummet och gestalta blyghet med kroppen. När 

musiken stannande skulle barnen krypa ihop och vara blyga. Glad var den sista 

övningen som barnen skulle få uppleva. På stationen fick barnen delta i ett 

rymdkalas där barnen skulle skutta två och två igenom raketer. Raketerna bestod 

av barn som rörde sjalar upp och ner i luften. I danslektionen ingick även en 

uppvärmning och en avslappning (se bilaga 2). Som en avslutning på 

danslektionen hade vi ett samtal med barnen och frågade de vad man kan använda 

maskinen till. Efter danslektionen satte vi oss tillsammans med våra lokala 

lärarutbildare och delgav varandra intressanta händelser som vi uppmärksammat 

under dansens gång. Efter reflektionstiden satte vi oss två tillsammans och 

dokumenterade våra gemensamma reflektioner, upplevelser och händelser. Övriga 

lektioner i grundskolan var uppbyggda på likande sätt, se bilaga 3. 
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Resultat 

 

Under detta stycke kommer vi att redovisa resultat av våra deltagande 

observationer och observationer av våra lokala lärarutbildare. För att resultatet ska 

bli så tydligt som möjligt så har vi delat in det efter våra frågeställningar. Vi 

kommer att belysa och uppmärksamma relevanta händelser och beteende som vi 

uppmärksammade hos barnen. Vi kommer att börja med att redovisa för 

grundskolans resultat och sedan förskolans resultat. Vi avslutar med en 

sammanfattning av resultatet. 

Under varje frågeställning kommer vi redovisa för våra observatörers 

observationer. Vi kommer även att redovisa intressanta händelser från 

grundskolans övriga danslektioner, både deltagande observationer och 

observationer, som inte förskolebarnen haft. Observationer och övriga lektioner 

kommer vara i egna rubriker i frågeställningarna.  

Hur uttrycker flickor och pojkar känslor i dans/lek och rörelse i 

förskolan och grundskolans dansundervisning 

Deltagande observationer från temat rymden 

I grundskolan, årskurs två, under introduktionen var endast den manlige ledaren 

närvarande. Pojkarna satt alla bredvid varandra och pratade. När ledaren berättade 

att de hade fått ett brev satt flickorna tysta, framåtlutande och hade ögonkontakt 

med ledaren. Pojkarna lutade sig bakåt och undvek ledarens blick. Därefter kom 

den kvinnliga ledaren in i rummet och bad barnen sätta sig i en ring.  

I ringen satt flickor och pojkar blandat. Den kvinnliga ledaren bad barnen att hålla 

varandras händer. En pojke protesterade mot detta genom att kraftigt trycka sin 

arm mot kroppen. Den manliga ledaren frågade pojken varför han inte ville hålla 

handen och fick till svars: 

– Jag vill inte hålla någon flicka i handen! 

Den kvinnliga ledaren förklarade för pojken att alla måste hålla varandras händer 

för att raketen ska kunna lyfta. Pojken tog därefter tag i flickans hand. 

Under en nedräkning räknade alla barn ner tillsammans med ledarna. Efter det 

gjorde flickorna och några pojkar liknande rörelser som ledarna. De övriga 
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pojkarna svävade ut i rummet och ropade efter hjälp. Ledarna lät pojkarna 

fortsätta med detta eftersom vi som ledare ansåg att detta ingick i rymdfärden och 

ville inte strypa fantasin. Under den tredje övningen med samma karaktär räknade 

alla barn ner med ledarna tillsammans. Flickorna använde rörelser som liknade 

ledarnas. Ledarnas rörelser var att sitta på rumpan, skaka med benen och röra 

kroppen runt. Pojkarna rullade ut från ringen och rullade tillbaka när det är dags 

för landning. 

När den kvinnliga ledaren frågar hur en arg känsla ser ut så tar flickorna det första 

initiativet till att visa den arga känslan. Inte långt efter börjar pojkarna visa med 

kroppen hur en arg känsla kan se ut. Flickorna visar den arga känslan genom 

spända muskler och arga grimaser mot den kvinnliga ledaren. Pojkarnas arga 

rörelser var stora och ständigt i rörelse. Pojkarna hade mycket ögonkontakt med 

de andra pojkarna och riktade den arga känslan mot varandra. Flickornas rörelser 

var mindre och individuella, samtidigt som de riktade känslan mot ledaren.  

Barnen tog egna initiativ till känslan av att vara ledsen. Barnen visade med 

ansiktet hur man är ledsen genom sorgsna miner och blickar. I kroppen visade 

barnen genom nedåthängande axlar och lunkande långsamma steg. Både pojkar 

och flickor började snabbt agera. Agerandet innebar att barnen gick med 

framåtlutande axlar, snyftade högt och ledsna miner. När den kvinnliga ledaren 

gav barnen sjalarna så blev pojkarna stela och tittade förundrande på varandra. 

Flickorna tog egna initiativ och började slänga med sjalen i luften. När den 

manliga ledaren gick fram till pojkarna och började röra sjalen i luften började 

pojkarna göra liknande rörelser. Flickorna gjorde egna tolkningar av rörelserna 

och svepte både sjalen och rörde kroppen med långsamma rörelser.   

När den kvinnliga ledaren berättade att de skulle få leka en lek på den blyga 

planeten ropade vissa av pojkarna ut ett glädjerop. Flickorna satt tysta och väntade 

på vidare instruktioner. När leken började visade alla barn på stor 

inlevelseförmåga. När musiken stannade krympte alla barn ihop och är 

knäpptysta. Barnen gick försiktigt runt i rummet med händerna för ansiktet, vissa 

barn viskade på hjälp.  

När vi hade landat vid den glada planeten med grundskolebarnen hoppade den 

kvinnliga ledaren upp ur ringen och började dansa. Alla barn gjorde detsamma. 

När övningen skulle börja klumpade alla pojkar ihop sig till en grupp. Den 
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manliga ledaren valde då att sära på pojkgruppen så att gruppen blev mer 

könsblandad. Leken gjorde att alla barn visade stor glädje och hoppade runt i 

rummet. Efter övningen uttryckte en flicka: 

- Jag har aldrig varit på en så rolig fest förut! 

Barnen fick till uppgift att sprida ut sig i rummet. Flickorna höll sig centralt i 

rummet och i närheten av varandra. Pojkarna spred ut sig långt ifrån varandra. 

Flickorna låg helt stilla, tysta och avspända. Pojkarna rullade sakta emot varandra 

och det uppkom småskratt mellan dem. När ledarna gick runt och strök sjalar över 

barnen låg flickorna helt stilla med ögonen stängda. När den kvinnliga ledaren 

strök sjalen över pojkarna uppkom det småfniss. När den manliga ledaren gjorde 

detsamma låg pojkarna stilla med ögonen stängda. 

Under avslutningen frågade den kvinnliga ledaren barnen om vad man kunde 

använda maskinen till. Alla barn räckte upp handen vid detta tillfälle, men när väl 

frågan kom till vissa av barnen hade de inget att säga. Detta gällde både pojkar 

och flickor. Nedan kommer några av förslagen som grundskolebarnen gav: 

- En mackmaskin, sa en pojke. 

- Rädda fattiga barn, sa en flicka. 

- Hämta saker från rymden, sa en pojke. 

- Att lysa med, vilket maskinen faktiskt gjorde, sa en pojke.  

- Att rädda allt liv på jorden, sa en flicka.  

I förskolan satt samtliga flickor och pojkar stilla och lyssnade på den kvinnliga 

ledaren. Barnen var spända, eftersom det framgick att de aldrig tidigare har prövat 

dans i förskolan. Alla barn hade ögonkontakt med ledaren.  

Alla barn tog varandra i handen och stod i ringen. Barnen var könsblandade. 

Samtliga av barnen observerade och gjorde egna tolkningar av den manliga 

ledarens rörelser. Den kvinnliga ledaren gjorde andra typer av rörelser, men inget 

av barnen i kopierade den kvinnliga ledarens rörelser. Den kvinnliga ledarens 

rörelser innebar att sitta på rumpan och skaka med kroppen. Den manliga ledarens 

rörelser gick ut på att ligga på rygg och sprattla med armar och ben i luften. Under 

raketövningen gjorde förskolebarnen liknande rörelser som den manliga ledaren. 

Dessa liknande rörelser var, sprattla med benen i luften liggandes på rygg. Under 

samma sorts övning gjorde den manlige ledaren nya rörelser som innebar att sitta 
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rumpan och skaka med kroppen. Den kvinnliga ledaren gjorde samma rörelser 

som vid föregående övning. Alla barn gjorde rörelserna som gjordes vid den förra 

övningen, ligga på rygg och sprattla med armar och ben. Under en till av samma 

slags övning det vill säga raketuppskjutet, gjorde barnen samma rörelser som vid 

första övningen, medan ledarna gjorde andra nya rörelser. Det vill säga att barnen 

gjorde andra rörelser än ledarna.  

På den arga planeten var flickorna snabba på att identifiera och uttrycka den arga 

känslan, de agerade känslan emot sig själv och inte mot någon annan. Pojkarna 

var till en början lite reserverade men kollade sedan in den manlige ledarens 

rörelser. Därefter försökte pojkarna i förskolan efterlikna rörelserna och göra egna 

tolkningar av dem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

På den ledsna planeten så arbetade barnen en och en. Ledarnas rörelser i förskolan 

kopierades inte till en början. Vissa pojkar tappade fokus och började leka med 

sjalarna, men efter att de observerade ledarnas höga, låga och svepande rörelser så 

gjorde de likadant. Under övningen skiljde sig den manliga och den kvinnliga 

ledarens rörelser åt. Den manliga ledaren svepte sjalen upp och ner i luften medan 

den kvinnliga ledaren svepte sjalen runt omkring sig. Barnen valde att efterlikna 

den manlige ledarens rörelser.  

Bild 2 ”Arga känslan”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 2010 

(Förskolebarnen gestaltar den arga känslan) 
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När barnen landade på den blyga planeten skulle de ropa på en blyg rymdvarelse. 

Barnen ropade efter rymdvarelsen flera gånger och många av barnen trodde att 

varelsen skulle komma fram. Det uppkom idéer och funderingar på vart varelsen 

var, till exempel så lyfte en flicka på gardinen för att kolla om han var där. En 

pojke berättade att han hade sett rymdvarelsen ute i korridoren men att han var för 

blyg för att komma in till barnen. En flicka berättade att varelsen hade åkt till 

Finland och att det var därför han inte kunde komma till oss. Alla barn engagerade 

sig i leken. Barnen tassade försiktigt runt på tå i rummet. En pojke låg på golvet 

och skakade och skrek på hjälp: 

- Rymdvarelsen kommer och tar mig, jag är så rädd! 

Samtliga barn tar eget initiativ och ställer sig snabbt upp i ringen och börjar vicka 

på höfterna, vifta med armarna och dansa runt i ringen när de kom till den glada 

planeten. Den manliga ledaren delade in förskolebarnen i två könsblandade 

grupper. Flickorna valde ändå snabbt att arbeta med varandra, därför gick den 

Bild 3 ”Ledsna känslan”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 2010 

(Förskolebarnen gestaltar den arga ledsna) 
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kvinnliga ledaren och pratade med flickorna och frågade om de kunde tänka sig 

att arbeta med en pojke. Flickorna accepterade detta utan protest.   

En pojke gick fram till den kvinnliga ledaren och sa: 

- Jag tycker inte att det är kul på den glada planeten. Jag tycker inte dans är 

kul.  

 

 

 

Under avslappningen la sig flickorna på rygg, en bit ifrån varandra och slöt 

ögonen. Pojkarna la sig tätt intill varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

Alla barn låg tysta och stilla medan ledarna strök sjalar över dem. 

Bild 4 ”Glada känslan”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 2010 

(Förskolebarnen gestaltar den glada känslan) 

 

Bild 5 och 6”Avslappning”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 2010 

(Förskolebarnen under avslappningen) 
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Under avslutningen räckte alla barn upp handen när den manlige ledaren frågade 

vad man maskinen kan användas till. Förslag som förskolebarnen gav om vad 

maskinen kan användas till var: 

- Den kan lysa, sa en flicka. 

- En studsmattemaskin, sa en pojke. 

- En simmaskin, sa en pojke.  

- Den kan blinka, sa en flicka.  

- En sim- och havsmaskin, sa en pojke.  

 

 

 

Observationer från rymdtemat av de lokala lärarutbildarna 

Den lokala lärarutbildaren i grundskolan, årskurs två, observerade att pojkarna 

visade känslorna mot varandra medan flickorna uttryckte känslorna individuellt. 

Vissa av pojkarna i grundskoleklassen visade ett missnöje till att hålla flickorna i 

handen, även fast de varje vecka utövar massage på varandra. Den lokala 

lärarutbildaren var väldigt förvånad över att se detta beteende, pojkarna hade 

aldrig tidigare visat något problem med flickor och kroppskontakt. Den lokala 

lärarutbildaren i förskolan uppmärksammade barnens glädje och entusiasm i 

Bild 7 ”Den fungerar”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 

2010 (Förskolebarnen lyssnar på professorn) 
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dansen. Alla barn i förskolan var väldigt aktiva och lyssnade på ledarna och dess 

instruktioner. Den lokala lärarutbildaren ansåg att barnen tog egna initiativ till att 

visa de olika känslorna. Barnen försökte verkligen att visa känslan med hela 

kroppen, ansiktet, benen armarna och så vidare. Flickorna i förskolan vågade vara 

mer självständiga medan pojkarna behövde mer stöd från varandra när det gällde 

att dansa och röra sig.  

Övriga lektioner i grundskolan med Johannes 

Ledaren startar upp danslektionen med att ställa frågan: 

- Hur känns det i kroppen när man är ensam? 

- Jag känner mig glad när jag är ensam, svarar en pojke. 

- Jag känner mig ledsen när jag måste vara ensam, svarar en flicka.  

I slutet av en övning fick barnen välja vilken känsla de helst ville uttrycka. Alla 

barn valde motsatsen till rädd, skakig och stel. Ledaren frågade om vad barnen 

ansåg motsatsen vara. Till svars fick ledaren att motsatsen kunde vara glad, snabb, 

fartig och så vidare.   

Under introduktionen till första lektionen ropar flickorna av glädje när de får veta 

att de ska få dansa. Några av pojkarna ropar ut en negativ protest och visar detta 

med ihopsjunkna kroppar. Ledaren frågar pojkarna varför de säger nej till dans. 

Till svars får ledaren: 

- Jag kan inte stå på tå! 

Sedan frågar ledaren varför flickorna tycker att dans är så kul. Flickorna berättar 

att de brukar dansa på fritiden. Under en ”Följa-John”-övning fick barnen turas 

om att vara ledare över gruppen. Ledaren talade om för barnen att det var frivilligt 

att leda de övriga barnen. Ingen vågade ta över ledarskapet till en början. En pojke 

tar efter stund initiativet till att leda gruppen. Detta leder till att alla pojkar vågar 

leda gruppen. Flickorna tog aldrig något initiativ till att leda gruppen. Den lokala 

lärarutbildaren ansåg att det var roligt när så många barn vågade pröva att leda 

danslektionen. Pojkarna vågade uttrycka rörelsen mer kraftfullt, men rörelserna 

var alltid riktade mot någon annan pojke. Pojkarna hade väldigt mycket inlevelse 

och känsla i sina rörelser. Flickorna tog rörelserna på allvar och gjorde som de 

blev tillsagda. Flickorna brydde sig mer än pojkarna om vad för rörelser de gjorde 

och hur de såg ut, observerade den lokala lärarutbildaren. 
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Under avslutningen av första danslektionen säger en pojke att detta var en konstig 

och rolig dans. En övning gick ut på att ett barn skulle stå i mitten av rummet och 

leda de andra barnen. Ledaren visar barnen hur övningen skulle gå till. Efter 

introduktionen tar en pojke initiativet till att börja leda. Pojkarna skrattar åt 

varandra medan flickorna koncentrerar sig på övningen. Alla pojkar prövade på 

att leda, av flickorna var det en som prövade. Efter övningen frågade ledaren om 

det kändes ensamt att leda gruppen själv. Flickan som hade prövat på att leda 

svarade då: 

- Nej, för alla skrattade ju bara åt mig! 

Danslektionerna som har varit i skolan har visat den lokala lärarutbildaren att 

barnen behöver träna mer på att våga agera och visa rörelser som i sin tur kan 

bidra till en tryggare gruppkänsla.  

Under en annan övning fick barnen röra sig över rummet på diagonalen. 

Övningen gick ut på att vara rädd, skakig, stel och motsatsen till dessa. Pojkarna 

gör övningen medan de observerar varandra. Flickorna arbetar individuellt och 

observerar inte de övriga i gruppen. Flickorna gjorde rörelserna nära kroppen 

medan pojkarnas rörelser var större och de använde hela rummet. Pojkarnas 

tolkning av känslorna var lättare att se medan flickorna mindre rörelse var mer 

svårupptäckta.  Under en uppvärmning så är det än en gång en ”Följa-John”-

övning. Ingen vill ta rollen som ledare. När övningen pågått i några minuter vill 

en pojke pröva på ledarskapet. Han gör några rörelser, vilket leder till att fler av 

pojkarna vill pröva på att leda. Ingen flicka vill leda gruppen, men de kommer 

med olika förslag på vad för rörelser man kan göra. Under en danskull övning, där 

barnen skulle dansa så fort de blev tagna av kullaren vågade alla barn röra sig till 

musiken och testa olika rörelser. Den lokala lärarutbildaren observerade att under 

danslekar så valde flickor att enbart dansa med flickor och pojkar dansade bara 

med varandra. Under avslutningen fick barnen berätta för ledaren vad de hade lärt 

sig. Nedan kommer några av barnens tankar: 

- Om man rör sig så dansar man, sa en pojke. 

- Dans är kul, sa en pojke.  

- Vi har lärt oss olika känslor, sa en flicka.  

- Det finns många olika typer av dans, sa en flicka. 
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Vad finns det för likheter och skillnader på hur barn i förskola 

respektive grundskola uttrycker känslor genom dans/lek och 

rörelse? 

Deltagande observationer från temat rymden 

I grundskolan, årskurs två, satt samtliga barn tysta och följer den kvinnliga och 

vid detta tillfälle obekanta ledaren med blicken, under introduktionen. Under 

uppvärmningen hade alla barn fokus på den kvinnliga ledaren och lyssnande på 

vidare instruktioner. När uppvärmningen skulle börja ställde alla grundskolebarn 

upp sig snabbt i en ring. Under den fjärde raketfärden sitter till en början alla barn 

stilla. En pojke lyfter sedan upp armarna i luften och börjar låtsasstyra raketen. 

Efter detta lägger sig pojken på mage och håller fast sig i marken, pojken skriker: 

- Ah, det går så fort! 

De övriga barnen uppmärksammade pojkens agerande och försökte efterlikna 

pojkens rörelser. Ledarna fortsatte med samma rörelser som vid tidiga uppskjut  

d v s att ledarna satt på rumpan och skakade med hela kroppen. Alla barn lägger 

sig ner i ringen och håller sig fast i golvet. Många av barnen, pojkar och flickor 

ropade: 

- Hjälp, vi måste hålla fast oss! 

- Se upp där borta! 

- Jag orkar inte hålla fast mig längre! 

Det uppkom inga frågor och funderingar om vad maskinen gjorde, innan 

avslappningen.   

I förskolan ryggade vissa av barnen tillbaka och spärrade upp ögonen, detta 

gällde både pojkar och flickor. Alla barn blev förvånade när det kom in en annan 

helt okänd manlig ledare. Pojkarna hade stor lust att delge fakta om sig själva till 

exempel hur gamla de var. Flickorna var vid detta tillfälle helt tysta och lyssnade 

på vad den manliga ledaren hade att berätta.  
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Barnen gjorde samma rörelser som vid första uppskjutet, medan ledarna gjorde 

andra nya rörelser. Det vill säga att barnen gör andra rörelser än ledarna. 

                

 

Innan avslappningen kom det kommentarer om vad man kan använda maskinen 

till. Kommentaren kom av en flicka. Den fungerar ju inte, sa flickan.  

En annan flicka frågade den manlige ledaren: 

- Vad gör den för något? 

Den kvinnliga ledaren upprepade flickans fråga så att de övriga barnen verkligen 

skulle uppfatta frågan. Barnen börjar komma med förslag på vad maskinen kan 

användas till. Den manlige ledaren berättar för barnen att de själva ska få fundera 

på vad maskinen kan användas till. Detta fick barnen göra under avslappningen. 

 

Observationer från rymdtemat av de lokala lärarutbildarna 

Alla barn i grundskolan blev väldigt tagna över den kvinnliga, obekanta ledarens 

entré. Den lokala lärarutbildaren i grundskolan menar att detta skapade ett lugn 

bland barnen.   

Eftersom barnen i grundskolan var vana med att ha en kvinnlig ledare märktes det 

ingen speciell skillnad då den kvinnliga ledaren hade kommandot i den 

gemensamma danslektionen. Den lokala lärarutbildaren i förskolan märkte tydligt 

på barnen att de trivdes med att ha en manlig ledare, även fast detta aldrig hade 

förekommit i förskolan för dessa barn. Detta märktes eftersom barnen i förskolan 

oftast observerade den manliga ledarens rörelser istället för den kvinnliga.  

Bild 8 ”Raketen”, Digitalt foto av Johannes Ring; Emilia Karlsson, 2010 (Förskolebarnen 

åker raket) 
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Sammanfattning av resultatet 

I grundskolan använde barnen sig av sin fantasi för att uttrycka känslor. Man kan 

se stora skillnader på flickornas respektive pojkarnas rörelser. En gemensam 

iakttagelse från oss och den lokala lärarutbildaren i grundskolan var att pojkarna 

tog ut rörelserna och riktade dem mot varandra betydligt mer än flickorna. 

Flickornas rörelser var mindre och riktade till sig själva. Flickorna tog ofta egna 

initiativ till att visa rörelser under övningarna. Pojkarna var till en början 

avvaktande och valde att först observera. Under ”uppskjuten” var barnen 

initiativtagande och skapade egna rörelser, det vill säga att barnen inte gjorde 

samma rörelser som ledaren. Under övriga lektioner i grundskolan är pojkarna 

mest initiativtagande. Flickorna valde att delta istället för att leda. Det framgår 

också i det övriga lektionerna tydligt att pojkarna riktar sina rörelser mot 

varandra, medan flickorna riktar dem mot sig själva.  

I förskolan observerade barnen ledarnas rörelser och gjorde liknade rörelser, när 

de skulle gestalta en känsla. Flickor respektive pojkar tydde sig väldigt mycket till 

varandra, det vill säga att barnen i första hand valde att arbeta med någon av 

samma kön. Vi reflekterade att även i förskolan tog flickorna oftast det första 

initiativet till att göra rörelser, som också den lokala lärarutbildaren i förskolan 

uppmärksammade. Pojkarna observerade och iakttog innan de rörde sig. Under 

samtliga uppskjut gjorde alla barn liknade rörelser som ledaren hade introducerat 

under det första uppskjutet. Även när ledaren bytte rörelser höll barnen kvar vid 

den första rörelsen.    
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Diskussion och slutsatser 

 

Vi har valt att dela upp diskussionen utifrån undersökningens frågeställningar. 

Under varje frågeställning kommer vi att diskutera och analysera resultatet och 

koppla det till litteraturen. Under frågeställningarna har vi delat upp frågorna i två 

delar, känslor och dans respektive kön och dans. Vi valde att göra på detta vis för 

att göra diskussionen så tydlig som möjligt för våra läsare. 

 

Hur uttrycker flickor och pojkar känslor i dans/lek och rörelse i 

förskolan och grundskolans dansundervisning? 

Under danslektionerna fick barnen till uppgift att samla föremål från rymden. 

Intressanta liknelser observerades av oss och observerande lokala lärarutbildare. 

Under den ledsna planeten så hade alla flickor och pojkar lätt för att uttrycka 

känslan snabbt. Detta kan bero på att barnen var väl bekanta med känslan och 

hade då lätt för att visa hur känslan ser ut. Detta skedde både i grundskolan och i 

förskolan. Vi tror att den ledsna känslan är lätt för barnen att känna igen, eftersom 

den ofta används i olika rollekar. Harris (1995) menar att det är viktigt för barn att 

använda leken för att utforska känslor och uttryck. Samtidigt menar 

Danshögskolan/Statens kulturråd (1990) att dans och lek hjälper barnen att 

uttrycka känslor. Vi anser att dansen under våra deltagande observationer gav 

barnen ett medel till att visa hur de tror att känslan uttrycks. Enligt läroplanen för 

förskolan så ska barnen på ett lustfyllt sätt få använda leken till att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 

Lpfö98, 1998). Lindqvist (2010) styrker detta och menar på att dans och rörelse är 

kopplad till känslor och uttryck. Däremot menar Grönlund (1994) att det kan vara 

en fara med att uttrycka känslor genom dans. Författaren menar på att känslor som 

barnen upplever som negativa kan förstärkas under dansen och bidra till något 

negativt för barnets välbefinnande. Thulin (2007) påpekar att kroppen aldrig 

glömmer och därför kan händelser och känslor som en individ upplevt lagras i 

kroppen. Den ledsna känslan uppkommer när en individ har upplevt någon form 

av förlust, menar Thulin (2007). Carlander (2006) betonar vidare att den ledsna 

känslan är kopplad till aggression.  Därför kan det vara så att uttrycka den ledsna 

känslan skapar aggression och ilska hos barnen, tror vi. Vi tror ändå att dans är ett 

bra medel för både flickor och pojkar att få uttrycka sina känslor, även fast det kan 
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dyka upp känslor barnen upplever som negativa anser vi att det är ett bra medel 

för bearbetning. Våra erfarenheter från den här studien pekar på att barnen inte går 

så djupt in i känslan, i arbetet med dans och känslor. Däremot anser vi att barn 

som utför dans får en bättre förståelse i känslan och hur den kan uttryckas med 

kropp, skiftande ansiktsuttryck och rörelser.    

Gemensamt i de två observationsgrupperna var att den blyga känslan tycktes svår 

att identifiera för både flickor och pojkar. Barnen kopplade istället ihop känslan 

blyg med att vara rädd. Kan detta bero på att de tidigare inte varit så bekanta med 

känslan av att bara blyg? Vår teori är att barnen var förtrogna med känslorna arg, 

ledsen och glad medan känslan av att vara blyg var mer obekant. I de övriga 

lektionerna i grundskolan visade det sig att en känsla kan vara svår att uttrycka. 

Barnen uttryckte ord och rörelser, men de var inte alla gånger medvetna om 

innebörden av känslan. Harris (1995) menar att känslor måste bearbetas genom 

leken. Har inte barnen tidigare stött på känslan, i det här fallet den blyga känslan 

så blir det svårt för barnen att uttrycka den. Vidare menar AAsebø och Melhuus 

(2007) att barnen lär sig gestaltning genom leken.  

Den lokala lärarutbildaren i förskolan menar att både flickor och pojkar tog egna 

initiativ för att visa de olika känslorna. Detta var även något som vi 

uppmärksammade under våra deltagande observationer. Grönlund menar att 

dansen är ett redskap för barn att identifiera känslor. Dansen kan användas i olika 

terapeutiska sammanhang exempelvis dansterapier, menar Grönlund (1994). Vi 

vill uppmärksamma att det finns skillnader mellan dansterapi och 

dansundervisning. I dansterapi är syftet ofta bearbetning exempelvis av känslor 

som barn har svårt att uttrycka. Dansundervisning kan skapa redskap för barn till 

en ökad kroppsförståelse. Den stora skillnaden är alltså hur man använder dansen 

som redskap och vad man vill uppnå. Vi skapade ett forum för barnen, där de fick 

möjlighet att uttrycka känslor, både känslor som anses vara positiva och sådana 

som ses som negativa. Detta skedde verbalt men ändå med fokus på 

kroppsrörelserna. Danshögskolan och Statens kulturråd (1990) menar att barn som 

har svårt för att uttrycka sig genom dansen kan få ytterligare ett redskap till 

kommunikation. Vi tror att barnens initiativförmåga till att uttrycka och visa 

känslor berodde på att lek och dans stod i fokus. I resultatet framkommer det inte 

att flickor och pojkar uttryckte känslor för att de bar på den inom sig. Under våra 

danslektioner fick barnen möjlighet att agera olika känslor, detta innebar att 
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barnen fick gestalta dessa olika fiktiva känslor. Lindqvist (2010) menar att dans 

får kroppen och dess rörelser att stå i anslutning med känslor, uttryck och 

stämning.   

Vi kunde tydligt se hur flickorna hade lättare för att ta initiativ till att visa olika 

känslor, både i grundskolan och i förskolan. Vi uppmärksammade att pojkarna 

använde mycket fantasi för att uttrycka en känsla. De använde sig av rummet för 

att visa känslan ännu starkare. Flickorna var ändå de som tog initiativet till rörelse 

först, medan pojkarna var de som utvecklade rörelserna ytterligare. Vi ser i 

resultatet att flickorna tog initiativet till att uttrycka de olika känslorna utan att 

titta på ledarnas rörelser. Ett exempel är när flickorna i grundskolan började svepa 

med sjalarna runt om i rummet. I förskolan var flickorna snabba att identifiera och 

uttrycka exempelvis den arga känslan. I de övriga danslektionerna i grundskolan 

så tog pojkarna initiativ till att leda dansen, men vi kan däremot inte se något 

samband mellan detta initiativtagande, respektive uttrycket av känslor i dansen. 

Pojkarna i grundskolan och förskolan behövde mer stöd av ledarna och av 

varandra för att kunna uttrycka känslorna. Vi och de lokala lärarutbildarna 

uppmärksammade att pojkarnas känslor ofta var riktade mot andra pojkar, i både 

grundskola och förskola.  

Svaleryd (2003) menar att pojkar och flickors beteende skiljer sig åt. Författaren 

menar på att pojkar är högljudda, livliga och busiga medan flickor är duktiga, 

tysta och kamratliga. Wahlström (2003) har liknade åsikter om synen på flickor 

och pojkars olika beteenden, detta är något som vi presenterat i inledningen. Detta 

var även något vi såg under våra deltagande observationer. Pojkarna tog mer plats, 

både kroppsligt och ljudmässigt. Flickorna lyssnade på ledarna och gjorde som de 

blev tillsagda. I Lindqvists (2010) undersökning menar vissa danslärare att flickor 

i större uträckning än pojkar efterliknade danslärarnas rörelser. Vi såg däremot att 

flickorna hade lättare att själva kunna uttrycka och skapa rörelser som passade till 

situationen. I många tillfällen behövde pojkarna hjälp av ledarna för att komma 

igång. Kan detta grunda sig i hur samhället ser på flickor och pojkar olika? Vår 

syn på detta är att flickor ofta hamnar skymundan av pojkarna. Pojkarna förväntas 

ta mer plats än flickor. Sitter dessa förväntningar så djupt inpräglade i oss 

pedagoger, eller går det att förändra? Flickor förväntas vara duktiga, lydiga och 

högpresterande medan pojkar förväntas vara stökiga och lågpresterande, menar 

Wahlström (2003). AAsebø och Melhuus (2007) visar på hur förväntningar i 
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gymnastik skiljer sig mellan könen. Till exempel förväntas pojkar kasta långt och 

bra medan flickor förväntas kasta dåligt. Wahlström (2003) menar att flickor ofta 

är de som får spela biroll och pojkar ofta får agera huvudroll. Vi tror att 

förväntningar på flickorna och pojkarna skapade en situation där flickorna fick ta 

egna initiativ medan vi ledare la större fokus på pojkarna, eftersom de ”behövde 

mer stöd”. Detta var något som vi deltagande observatörer såg, de observerande 

lokala lärarutbildarna uppmärksammade inte detta. I resultatet ser vi tydligt hur 

flickor och pojkars känslouttryck skiljer sig åt. Flickornas känslouttryck var mer 

individuella än pojkarnas känslouttryck och uttrycktes nära kroppen. Till exempel 

när barnen skulle visa den arga känslan i grundskolan så var flickornas rörelser 

spända medan pojkarnas rörelser var större och ständigt i rörelse. Wahlström 

(2003) menar att det är något som gör att flickors kroppar låser sig och blir små 

och intetsägande.  Gemensamt för både förskolebarn och grundskolebarn var att 

flickorna riktade känslan mot sig själva medan pojkarna riktade rörelserna mot 

varandra. Svaleryd (2003) nämner att pojkar har ett större rörelsebehov än flickor. 

Detta är något som vi tydligt kunde se under våra deltagande observationer. 

Exempel på detta var att pojkarna i grundskolan utnyttjade hela rummet för 

rörelse medan flickorna i grundskolan använde betydligt mindre ytor. AAsebø och 

Melhuus (2007) menar att kön reglerar barns handlingar. Kan det då vara så att vi 

förväntar oss att pojkar ska ta större plats än flickor? Detta kan kopplas till vad 

några danslärare ansåg i Lindqvists (2010) avhandling om att flickor har en högre 

koncentrationsförmåga än pojkar. Vi ser i resultatet att pojkarna ofta var de som 

tappade fokus under övningarna. Kan detta återigen bero på våra föreställningar 

om flickor och pojkars olika beteende? AAsebø och Melhuus (2007) påstår att 

uttryck med kroppen oftast är könsbundna. Vi kunde se att uttrycken med kroppen 

skiljde sig åt mellan könen, men vi upplevde inte att det fanns rörelser som bara 

flickor respektive pojkar gjorde.  

En pojke i grundskolan protesterade mot att hålla en flicka i handen. Den lokala 

lärarutbildaren tyckte detta var intressant, eftersom pojkarna aldrig har haft 

problem med kroppskontakt förut. Den lokala lärarutbildaren uppmärksammade 

också detta och ansåg det vara lite märkligt eftersom de utövar massage varje 

vecka. Wahlström (2003) styrker att massage är ett bra medel för barn när de ska 

träna på kroppskontakt mellan varandra. Vi såg ändå att pojkarna hade svårigheter 

när gällde kroppskontakt, speciellt när de skulle ha kroppskontakt med flickor. 

Kan detta bero på att det var just dans som skulle utföras under idrottslektionen? 
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Vi tror att dansen som ämne skapade oro hos pojkarna och pojkarna kände sig till 

följd av detta osäkra på situationen. I Lindqvists (2010) avhandling framkommer 

däremot att kroppskontakt mellan könen inte är något större problem. Kan våra 

resultat skilja sig åt för att vi har haft fokus på olika grupper? (danslärarens syn 

respektive barnens uttryck). Styrdokumenten i både förskolan och grundskolan 

stryker under hur viktigt det är att vi behandlar flickor och pojkar lika och på 

samma villkor. Ändå ser vi en stor skillnad på flickor och pojkars uttryck. 

Wahlström (2003) styrker att pojkar och flickor bemöts olika. Duktighet, känslor 

och relationer är exempel på beteenden som flickor bemöts med. Pojkar får ofta 

reaktion för sitt dåliga uppförande. Under våra deltagande observationer så fanns 

det tillfällen när pojkarna svävade iväg. Istället för att uppmärksamma detta som 

ett dåligt beteende lät vi pojkarna få utrymme och se detta som något positivt och 

kreativt. Något som vi tyckte var intressant var vad barnen svarade på vad man 

kunde använda maskinen till. Vi kunde se en tydlig skillnad på flickor och pojkars 

svar i både grundskolan och förskolan. Wahlström (2003) menar att flickornas 

svar kan bero på normen, det vill säga att flickor inte ska ta för mycket plats. 

Detta innefattar både rum och talutrymme. Vidare menar författaren att samhällets 

ideal och åsikter återspeglas i flickornas svar, detta kan då leda till att flickors 

egna idéer uteblir och deras svar blir inte personliga åsikter. AAsebø och Melhuus 

(2007) anser att pojkar och flickor genom hela livet får lära sig hur de ska bete 

sig, till exempel hur flickor ska röra sig och se ut. Svaleryd (2003) kopplar detta 

till vilken form av respons flickor respektive pojkar får. Vi uppmärksammade att 

flickornas svar var sådana som inte kunde betraktas som fel och var etiskt 

korrekta. Pojkarnas svar var fantasifulla och med inslag av humor. Detta 

uppmärksammade vi som deltagande observatörer i både grundskolan och 

förskolan. Svaleryd (2003) menar att flickor ofta försöker tillfredställa andra 

istället för att tänka på sig själv, detta är något som flickor skulle behöva få hjälp 

med för att kunna stärka självförtroendet. Danshögskolan och Statens kulturråd 

(1990) hävdar att kroppskontakt kan bidra till ökad självkänsla, detta exempelvis 

ske genom att hålla någons hand.  

Under introduktionen till de övriga danslektionerna i grundskolan kom det en 

kommentar från en pojke om att han inte kunde stå på tå. Kunde han då inte stå på 

tå för att han var en pojke? Eller hade pojken en sådan enkelriktad syn på dans 

(balett)? Ett liknade exempel tar Lindqvist (2010) om en pojke som berättar om 

sin syn på dans (balett). Pojken menar att balett är något för flickor och bör inte 
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utövas av pojkar. Wahlström (2003) tar upp ett exempel om en pojke som väljer 

att gå en dansinriktning på gymnasiet. Författaren menar att detta är 

normbrytande, då dans ofta kopplas som något feminint. I resultatet framkommer 

att flickorna däremot tyckte att det skulle bli kul med dans. Flickorna i 

grundskolan var väl bekanta med dansen och många av dem hade dans som ett 

fritidsintresse. Det framgår tydligt att pojkarna har en negativ bild av dans, 

speciellt tydligt blir detta i grundskolan, detta kunde vi tyda av deras kroppsspråk 

såsom bakåtlutande ryggar och undvikande blick. Under själva danslektionen är 

den negativa inställningen i stort sätt obefintlig och vi upplever att samtliga barn 

tyckte att det var roligt att ha dans. Ett exempel är när en pojke från de övriga 

lektionerna i grundskolan säger att det är en konstig men en rolig dans. Lindqvist 

(2010) hävdar att pojkars negativa syn på dans kan bero på att dans är ett så kallat 

feminint kodat ämne.  

Detta överensstämmer med Wahlström (2003) att normen i samhället har störst 

betydelse för pojkars negativa inställning till dans. Vi tror att pojkars negativa 

inställning till dans dels kan bero på att det är något nytt och främmande och som 

både Lindqvist (2010) och Wahlström (2003) hävdar att dans är något som kan 

betraktas som feminint.   

Vad finns det för likheter och skillnader på hur barn i förskola 

respektive grundskola uttrycker känslor genom dans/lek och 

rörelse? 

Vi uppmärksammade en stor skillnad mellan grundskolebarnen och 

förskolebarnen. Barnen i förskola tog aldrig ett eget initiativ till att visa rörelser 

under raketuppskjuten i dansundervisningssituationerna. Barnen i grundskolan 

utforskade olika rörelser och nya sätt att uttrycka dessa på för varje raketuppskjut 

som gick. Vi ledare försökte locka barnen i förskolan till att våga utforska nya 

rörelser, men barnen valde de rörelser som de hade blivit presenterade för vid 

första uppskjutet. Bjørkvold (2005) menar att barn som är i åldrarna tre till fyra år 

inte har kommit lika långt i utvecklingen av leken som barn i åldrarna fem till sex 

år. Vi anser att leken och fantasin har starka samhörigheter med varandra och 

därför kan detta vara en anledning till att barnen i förskolan inte skapade och 

utvecklade rörelserna ytterligare. Vidare påstår Harris (1995) att barn upp till fem 

år inte är fullt medvetna om uttryck och hur det framställs. Därför tror vi att det 

kan vara svårare för barn i förskolan att skapa nya egna rörelser eftersom de inte 

är fullt medvetna om hur de ska skapa dessa. Varför har barn i grundskolan så 
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mycket lättare för att skapa nya uttryck än barn i förskolan? Harris (1995) menar 

att barn i åldrarna sju till åtta år har börjat se samband mellan exempelvis två 

känslor. Vi kan se att barn i grundskolan hade kommit längre i hur man uttrycker 

känslor. Bjørkvold (2005) anser att barn i grundskoleåldern börjar ta in samhällets 

olika värderingar. Vi drar en koppling till vad barnen svarade på vad maskinen 

kan användas till, exempelvis fred på jorden. En likhet mellan pojkarna i 

förskolan och i grundskolan var att förslagen, enligt våra tolkningar, var kreativa 

och fantasifulla. Vi såg även likheter mellan flickorna i förskolan och 

grundskolan. Flickorna i förskolan gav svar som inte kunde anses som fel. 

Flickorna i grundskolan gav svar som samhället anser vara bra, till exempel 

svarade en flicka i grundskolan att maskinen kunde användas till att skapa fred på 

jorden. Vi vill återigen anknyta till Wahlströms (2003) ord om att flickors egna 

idéer ofta uteblir och att svaren istället blir vad samhället anser vara korrekt. Vi 

kan se att barn påverkas mycket av samhället, eftersom flickornas svar under 

resultatet visar på situationer där svaren var väldigt etiskt korrekta. Exempel på 

detta var när en flicka svarade att maskinen kunde användas till att skapa fred på 

jorden. Men vad är det som gör att flickor och pojkar påverkas på olika sätt av 

samhället?  

En likhet vi kunde se under våra deltagande observationer och observationer av 

lokala lärarutbildare var att det vid de flesta tillfällena var flickorna som tog 

initiativet. I både förskolan och grundskolan blev pojkarna ställda när de blev 

tilldelade sjalar. Eftersom de inte riktigt visste vad de skulle använda sjalen till så 

blev pojkarna lite okoncentrerade och började istället att leka med sjalarna. 

Bjørkvold (2005) påstår att barns lek utvecklas med åren. Barn i åldrarna tre till 

fyra år har inte kommit så långt i utvecklingen av leken. Kan det vara så att 

flickorna var mer bekanta med att använda sig av rekvisita (sjalar) än pojkar? Och 

var det då därför pojkarna tappade koncentrationen och blev osäkra på vad de 

skulle göra?  

Under introduktionen i grundskolan sitter flickorna tysta och framåtlutade och har 

ögonkontakt med ledaren. Pojkarna sitter bakåtlutande och undviker ledarens 

blick. I förskolan är alla barn tysta, framåtlutande och har ögonkontakt med 

ledaren. Som vi tidigare nämnt så anser Lindqvist (2010) att pojkars negativa 

inställning till dans kan bero på att dans ses som ett feminint kodat ämne. Av den 

anledningen kan det då finnas pojkar som tar avstånd från dansen. Som vi också 
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tidigare nämnt menar Wahlström (2003) att barn påverkas av media och får tidigt 

veta vad som anses som manligt respektive kvinnligt. Kan detta bero på att barnen 

i förskola ännu inte har blivit så formade och medvetna om att dans är ett feminint 

kodat ämne?   

Under avslappningen i de deltagande observationerna upptäckte vi att pojkarna i 

grundskolan spridde ut sig så långt de kunde i rummet. Flickorna höll sig centralt i 

rummet, en bit ifrån varandra (se bilder från sida 30). I förskolan la sig pojkarna 

tätt intill varandra, i en klunga. Flickorna la sig en bit ifrån varandra, som de hade 

blivit tillsagda. Vi upplever att pojkarna i förskolan valde att lägga sig bredvid 

varandra på grund av osäkerhet, medan pojkarna i grundskolan spred ut sig långt 

ifrån varandra och ifrån ledarna. Svaleryds (2003) observationer visar på att 

flickor håller sig i närheten av pedagoger medan pojkar ofta drar sig undan 

pedagoger. Detta var något vi tydligt kan se i grundskolan. I förskolan däremot 

håller sig pojkarna i närheten av varandra, men också i närheten av oss ledare. 

Kan det vara så att pojkarna i förskolan är mindre formade efter samhället, eller 

som ”blankt ofärgat papper” som Wahlström (2003) kallar det? 

 

Sammanfattning 

Vi har med diskussionen visat att barn behöver känna till och ha upplevt känslan 

för att kunna uttrycka den i dans. Att uttrycka en känsla är starkt kopplad till hur 

mycket initiativ ett barn tar. Initiativet var också något som var av stor skillnad 

mellan könen. Vi kunde se att flickorna snabbare tog initiativet till att gestalta en 

känsla, medan pojkarna ofta behövde stöd innan de kom igång med att uttrycka 

sig. I dansen riktade pojkarna ofta rörelserna mot någon annan medan flickorna 

ofta gjorde rörelserna individuellt. En stor skillnad som vi uppmärksammade 

mellan de olika åldersgrupperna var skillnaden i hur mycket initiativ barnen tog. 

Förskolebarnen observerade i högre grad ledarnas rörelser. Grundskolebarnen 

vågade utforska nya egna rörelser. Vår förståelse utifrån resultatet utgår ifrån att 

samhällets syn och värderingar på flickor och pojkar är en stor faktor till hur dans 

bemöts i förskola och skola.    
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Självkritik 

Vår forskningsmetod har i stora drag varit relevant för examensarbetet. Vi anser 

att vi valt en bra metod som tydligt synliggör våra frågeställningar. Detta på grund 

av att vi redan från början av vårt examensarbete hade en plan på vad vi ville 

undersöka. Observation som metod gav oss möjlighet att studera och dokumentera 

händelser som är relevanta för våra frågeställningar. Nu i efterhand ifrågasätter vi 

valet av dokumentation. Istället för att använda observatörer skulle vi nu föredra 

att spela in de deltagande observationerna. Anledningen till detta är att 

observatörernas värderingar och förutfattade meningar försvinner och metoden 

blir då mindre fördomsfri. Med inspelat material får man också möjlighet att titta 

tillbaka på intressanta händelser och göra nya tolkningar och observationer. En 

annan punkt som kunde ha varit bättre var urvalet, eftersom förskolans barn 

undersöktes endast en gång i jämförelse med grundskolans barn som undersöktes 

vad fyra tillfällen.  

Under arbetets gång har vi tydligt märkt att skillnaden mellan kön är något som är 

lättare att urskilja än skillnaden mellan åldrarna. Därför har arbetet i stora drag 

mest handlat om skillnader i kön och hur de kan kopplas till känslor. 

Ytterligare forskning som vi anser vara intressant att undersöka är påverkan hos 

barnen när det gäller manlig respektive kvinnlig ledarroll. Detta är något som vi 

finner intressant och kanske kommer att undersöka det i framtiden.  
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Bilaga 1 

Planering rymden från kursen dans, lek och rörelse 15hp 
 

 

Kom ihåg! 

- Skylten placeras ungefär i mitten av salen 

- Prata med informationen om att släppa in barnen 

- Makaputten placeras mellan oss och barnen i halvcirkeln 

 

Annika och Amanda möter upp barnen och personal i informationen. VIKTIGT! 

Kom ihåg – prata med personalen i informationen att barnen skall släppas in. 

  

Utanför salen berättar vi för barnen att det finns åskadare på plats. ”De är här för 

att titta på oss professorer”.  Vi placerar barnen i en halcirkel med näsan mot 

scenen, medan vi själva sitter med ryggen mot scenen och tittar mot barnen.   

 

Vi pratar med barnen – har ni fått brevet? Kommer ni ihåg vad det stod och vad vi 

behöver hjälp med?  

 

Vi har tillverkat en makapär – Frutts Makaputt. Men när vi försökte starta den så 

märkte vi att den inte fungerar. Vi har försökt på alla dess vis att få denna att 

fungera. Slutligen kom vi fram till att vi behöver fyra livsviktiga piloter, som 

behövs för att makaputten ska fungera. 

När vi cirkulerade i rymden besökte vi fyra planeter där de här livsviktiga 

piloterna bor. Tyvärr vägrade de följa med oss, därför kontaktade vi er och 

behöver er hjälp. Tillsammans med er hjälp tror vi att vi kan lyckas få med oss 

dem.l  

 

Vi ska nu visa en film där ni får se de olika rymdvarelserna vi behöver. Vi 

behöver en arg rymdvarelse från planeten Argagon som heter Arga. Arga behöver 

vi för att ge makaputten rätt styrka och kraft nog att starta. 

 

Sedan behövs en ledsen rymdvarelse från planeten Gråtor som heter Tår-D. 

Ledsna planetens tårar behövs för att ge bränsle åt makaputten.  

 

Den tredje planetens rymdvarelse är Egon från planeten Blygon. Egon behövs för 

att kunna hålla takten så makaputten inte går för fort.  

 

Slutligen behövs en glad rymdvarelse från planeten Gladion, som heter Le-O.  



 

 

Le-O behövs så att makaputten  

 

Så nu ska ni få följa med oss till dessa planeter i rymden . Och med er hjälp 

hoppas vi att vi kan få dem att följa med oss.  

 

Barnen följer med oss till mitten av rummet där skylten står – vi sätter oss i ring.  

Vi ska åka med vårt rymdskepp och första stopp är på Argagon (visar på skylt) 

 

Uppvärmning: 

Står i ring och håller varandras händer. Vi backar ut så att det finns utrymme för 

rörelse, släpper sedan händerna.  

Vi värmer upp armar, huvud, svinga i sidled, ben .  

Vi klär på oss våra rymddräkter och går sedan runt i ringen.  

BETONING – rymddräkten är tung.  

Sedan startar vi rymdraketen. Vi står stilla. Stampa. Nedräkning 10-9-8-7 osv.. 

Uppskjut! 

Landar på Argagon och möts upp av Arga.  

Frida leder.  

 

Arga undrar argt vem som landat på sin planet. Vad vill ni mig? Osv 

Någon ber Arga att följa med.  

Frida ställer villkoret – ”Okej, om ni gör det här med mig” 

Frida tar med sig gruppen till rummets ena sida. Pratar om hur man är när man är 

arg. Betonar att man ska hålla avstånd från varandra så att man kan röra sig utan 

att krocka. Frågar hur man ser ut i olika kroppsdelar när man är arg, frågar i tur 

och ordning. Ben, armar, huvud och hela kroppen.  Sedan startar musiken och 

barnen får röra sig över golvet med fokus på olika kroppsdelar. Arga berättar att 

hon följer med. 

 

Sen ska vi åka iväg igen, vi sätter oss i mitten.”Nu går vi och ställer oss i mitten 

igen så att vi kan åka till nästa planet – Planeten Gråtor” Visar på skylten. 

Rymdvarelserna stannar alltid i mitten!!! 

 

Landar på Gråtor. Tår-D möter barnen, berättar att han är ensam på planeten. Blir 

lite gladare när han får sällskap, men är fortfarande ledsen. Barnen eller 

professorerna berättar att de behöver tårar.  



 

 

Barnen får tillsammans med Tår-D samla tårar (som är sjalar) till musiken, med 

mjuka svepande rörelser. Tår-D följer barnen till skeppet. 

 

Vi upprepar samma procedur, start + landning. Denna gång till Blygon.  

 

På Blygon möts gruppen av Egon. Egon är blyg och vill att dom andra ska veta 

hur det känns. Då får de gå omkring och smyga, tassa, fnittra, kika, spana till 

musik. ”När musiken stannar kryper ni ihop och bli så små som ni bara kan!”. 

Egon följer med.  

 

Nästa Gladion! In i mitten, starta + landa. Le-O möter gruppen.  

”HEJ! Vad kul med besööökare! Varför har ni kommit hit, kan jag hjälpa till med 

något?” barnen eller professorerna berättar. ”Men vilken TUR att ni kom JUST 

NU!!! Vi ska nämligen ha STJÄRNPARTY 2009!!! Vi kan inte åka förrän ni varit 

med på festen. Juh!” 

Aktiviteten: Halva gruppen och professorerna får stå som en ”tunnel” och göra 

fyrverkerier till musiken. Le-O dirigerar barnen, som står på led två och två, att 

skutta i sidled eller bara hand i hand genom ”tunneln”. Efter tunneln snurrar man 

tefat tillbaka till ledet.  

 

Avslutning. Avrundar genom att gå till mitten, starta och landa på jorden igen. Då 

sitter barnen kvar i ringen, och professorerna hämtar makaputten.    

 

Barnen får kolla på makaputten. Rör ej! Professorerna berättar hur maskinen kan 

fungera med hjälp av piloterna. Vi testar maskinen. Blipblopljud. Om inte barnen 

frågar vad man ska ha maskinen till frågar Tår-D. Kaputt och Frutt frågar 

varandra.  

 

”Vi kom på en idé!” Barnen ska få ligga still till musik och fundera på vad 

maskinen kan användas till. Sen ska dom få gå tillbaka till förskoleklassen och rita 

vad man kan ha den till, teckningarna kan de skicka till oss sen! Professorerna 

berättar att de kommer gå runt och måla på barnen med sjalar. ”Tack för att ni 

kom och hjälpte oss med vårt problem! Vi ser fram emot att få era teckningar! 

Hejdå!” 



Bilaga 2 

Planering rymden från kursen dans, lek och rörelse 15hp 
 

 

Varför: 

Under danslektionen har vi till uppgift att observera flickors och pojkars sätt att 

uttrycka känslor. 

 

Hur visar barnen känslor? 

Vad är skillnaden mellan könen? 

 

 

 

Hur: 

 

- Kolla vi har fått ett brev! 

Just när vi ska läsa brevet rusar Frutt in. 

- Stop, stop jag kan berätta vad som står i brevet. Men först måste ni få veta 

vem jag är.  

- Jag är Frutt och jag behöver hjälp av er.  

- Efter som det står i brevet funkar inte min makaputt. Och jag behöver er 

hjälp till att fixa den.  

- Makaputten är en kostig grej. Den behöver 4 ingredienser från rymden.  

- De ingredienser jag behöver är den arga planeten argagons kraft. 

- Gråtors tårar 

- Blygons försiktighet 

- Gladeons Energi 

Här är makaputten föresten. 

- Dåså vill ni hjälpa mig 

JAaaaaAAAAaaaa 

- Innan vi far ut i rymden måste vi värma upp och klä på oss rymddräkten 

Uppvärmning med frutt – på med rymddräkten i ring. Musik: uppvärmning 



 

 

 

- Nu är alla uppvärmda. Du ”den andra” får vara kapten. Då far i ut i 

rymden!! 

- Håll i händerna ringen och så räknar vi ner ifrån 10 Musik: Raket 

NU landar vi på Argagon. Musik: Argagon 

- Öh känner ni i kroppen, jag blir så arg. Det kokar i hela kroppen  

- Vi måste fylla det här batteriet med kraft. Därför måste ni göra som jag 

säger nu. 

Övning 

Vi tar med sig gruppen till rummets ena sida. Pratar om hur man är när man är 

arg. Betonar att man ska hålla avstånd från varandra så att man kan röra sig utan 

att krocka. Frågar hur man ser ut i olika kroppsdelar när man är arg, frågar i tur 

och ordning. Ben, armar, huvud och hela kroppen.  Sedan startar musiken och 

barnen får röra sig över golvet med fokus på olika kroppsdelar.  

 

- Nu är batteriet fulladdat. 

- Då ska vi fara vidare mot gråtor för vi behöver gråtors tårar för att ha som 

bränsle. 

- Då var far vi kapten! 

- Okej 

- 10,9,.. osv 

Musik: raket 

Musik: Gråtor 

- Känner ni, det bara kommer. Vad ledsen jag är. Nu fångar vi tårar 

Burk / Creppapper/ sjalar 

Övning 

Barnen får tillsammans med Frutt samla tårar (som är sjalar) till musiken, med 

mjuka svepande rörelser. 

Vi samlar tårarna i en burk 

- Då har vi tårarna, då vi vidare mot min kompis egon på blygon, kapten! 



 

 

 

- Okej! 10, 9 8,  

Musik: Raket 

Musik: Blygon 

- Men hallå, Egon Egon! 

- Nej han vågar nog inte, Han är för blyg. Vet ni hur det känns när man är 

blyg? Man känner sig lite liten och fnittrig osv. 

Övning 

Då får de gå omkring och smyga, tassa, fnittra, kika, spana till musik. ”När 

musiken stannar kryper ni ihop och bli så små som ni bara kan! 

 

- Känner ni att ni fått någon försiktighet nu! 

- Då var vi vidare mot den glada planeten Gladeon 

- Okej då far vi, 10 9 8 osv.. 

Musik: Raket 

Musik: Gladeon 

- Ojoj va glad jag känner mig!! AAAAAHHH Va glad jag är! 

- Vi måste ha party! 

Övning 

Halva gruppen och en av oss får stå som en ”tunnel” och göra fyrverkerier till 

musiken. Frutt dirigerar barnen, som står på led två och två, att skutta i sidled eller 

bara hand i hand genom ”tunneln”. Efter tunneln snurrar man tefat tillbaka till 

ledet.  

 

- Ojoj oj vad kul! 

- Nu har vi alla grejer och måste fara tillbaka. 

- Då far vi kapten  

- Okej 10 9 8 7 osv. 

 



 

 

 

Musik: raket 

 

- Ja nu är vi framme, Sitt kvar i ringen så ska vi se om den fungerar. 

- Nu tar jag argagons kraft. 

- Gråtors tårar 

- Blygons försiktighet 

- Gladeons Energi 

 

Musik: Makaputten fungerar 

- JAAA DEN FUNGERAR!!!!!!!!!!!!! 

- Men vad gör den 

- OJ jag vet inte. Vet ni? Jag har glömt. hehe 

- Vi måste komma på det.  

”Jag kom på en idé!” Barnen ska få ligga still till musik och fundera på vad 

maskinen kan användas till. Sen ska dom få gå tillbaka till klassen eller 

diskutera efter och kanske rita vad man kan ha den till, teckningarna kan de 

skicka till mig sen! Professorn berättar att de kommer gå runt och måla på 

barnen med sjalar. ” 

 

Tack för att ni kom och hjälpte oss med vårt problem! Vi ser fram emot att få 

era teckningar! Hejdå!” 



Bilaga 3 

Johannes dansplaneringar 
 

 

Lektion 1 – Introduktion i dans lek och rörelse 

Varför : 

För att eleverna ska få nya medel att utrycka sig på. (ett till språk) 

För att skapa gruppkänsla 

Visa på dans inte bara är ”dans” 

Lpo 94: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

Under denna gång ska jag försöka lära eleverna våga! 

Ramfaktorer: 

 Jag kommer jobba med både barn som går i 2an. 

Jag kommer ha lektion med dem 4 gånger varje måndag eftermiddag. 1 timme. 

 De har aldrig haft dans lek och rörelse förut. 

Hur 

Intro – Jag börjar med att säga de ska vara barfota. Jag berättar vem jag är och att under 

några veckor ska vi ha dans och rörelse med mig.  

dans är mycket mer en bara dans med någon annan och hålla takten. 

(Ca 5 min) 

Idag ska vi fara till djurens värld. 

För att komma till djurens värld måste vi flyga dit. 

Vilka flyger? Fåglar!! 

Uppvärmning – Tåget(Fåglar)(som följa John) – Låt: Nigeru Mono, spår 1 

Nu vill jag att ni ställer er på ett led och följer efter mig. Någon annan kan få pröva ta 

över, kanske. Vi delar upp oss ibland så att alla får flyga fritt. 

I slutet landar vi i en ring. 

(Ca 5 min) 



 

 

 

Nu är vi framme i skogen – Först ska vi dela upp oss i grupper!! Ni är djur, vilket djur 

ni vill, som kan finnas i skogen. Ni behöver inte säga det till någon.   

Kommer ni ihåg vilken grupp ni var i?1,2 osv.? 

 i skogen är inte alla djur på samma ställe, eller hur? 

Därför vill jag att alla ska sprida ut sig i rummet . Försök vara så långt bort från någon 

som möjligt. 

När musiken stannar och inte är på vill jag att alla står blixt stilla och är helt tysta. 

När musiken startar igen säger jag vilken grupp som ska röra sig. 

(Ca 5 min) 

 

(de får röra sig ca en minut innan ja stoppar och kan få stå still ca en halv minut innan jag 

startar musiken) 

Nu vill jag att grupp 1 rör sig runt i rummet till musik som det djur ni är.  Osv.. 

De andra grupperna står helt stilla 

Rör er runt och kolla in de stillastående djuren 

Musik: Bielite - Jonas Knutsson, Johan Norberg, spår 2 

(Ca 15 min) 

 

Oj oj oj det känns som jag är i skogen. Nu samlas vi i ring i mitten. 

 

 (Om jag hinner) reserv!!??!! 

Men vet ni. De var några ni inte såg. Eller vissa kanske gjorde det. Krypen! 

Alla delas upp i fyra. Nu ska alla vara larver. Ni ska sätta händerna på axlarna och sen 

följa den som är längst fram. 

Det är en följa-johnövning där barnen delas i 4 grupper och håller i varandras axlar, och 

blir till larver. Under ledning av musiken går larven runt i rummet, ”huvudet” leder, och 



 

 

 

jag beskriver olika hinder som barnen får ta sig runt/över/under/bort från tex djuren som 

for runt i rummet innan. Vi tränar nivå, skiftningar och samarbete.  

Jag säger till då vi byter ”huvud”. 

Musik:  The heart ask pleasure first - Michael Nyman,  spår 3 

 (Ca 10 min) 

 

Avslappning 

Träden måste också få vara med i djuren värld eller hur? 

Jag avslutar med en avslappningsövning, där barnen får lägga sig på marken. Jag talar 

lugnt och avslappnat med barnen och vägleder deras rörelser. Först ska de känna hur de 

sjunker ner i jorden (jag säger att de gärna får blunda), och slukas upp(ligg på rygg). 

Händerna börjar långsamt växa uppåt mot himmelen, växer och blir en trädkrona, 

grenarna spretar åt alla håll. Rötterna lossnar från marken, och barnen får långsamt resa 

sig från marken, varpå avslappningen avslutas 

Musik: Piano 3, spår 4 

(Ca 5min) 

 

 

Metasamtal i ring:  

Hur kändes det?  

Vad var roligast?  

Är det något annat ni skulle vilja pröva? Osv. 

(Ca 10 min) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lektion 2 – Tellus/Jorden 

Varför: Skapa en grund för att kunna uttrycka känslor i dans. 

Ramfaktorer: Denhär gången ska det inte byta om till gympakläder eftersom de 

har haft gympa en gång under dagen. Därför kommer jag fokusera på de lugnare 

känslorna. 

 Ringen i mitten är alltid samlingspunkt mellan övningarna. 

Hur 

Intro – Vi samlas i ring. Jag frågar om det är något de funderat över sen förra gången. 

Och sedan säger jag att det är planettema i veckan. Så därför ska vi göra dans med 

kopplingar till temat. Eftersom vi inte har ombyte så ska vi ta det lugnt idag. 

(Ca 5 min) 

 

Uppvärmning – Ensam i solsystemet 

Spegelövning där alla kopierar mig. Jag påpekar att nu ska vi ut i rymden och titta på 

jorden. Men vi far vilse. I rymden känner man sig ensam och allt ser nästan lika dant ut.  

 

 Eleverna ska ställa sig på ena sidan salen medan jag står ensam vänd mot eleverna. Jag 

säger att de är min spegel bild i den ensamma rymden. Sedan efter ett tag säger jag att 

eleverna kan få pröva en och en att pröva styra hela gruppen.  

Jag avslutar med att säga. Ojoj vad ensam man kände säg ensam. 

Musik: The Mission Begins – Instrumental, spår 1 

(Ca 10 min) 

Vad händer om man är ensam väldigt länge? Jo då blir man rädd. Hur känner man sig 

då man är rädd? 

Hopkrupen, stel, skakig. 



 

 

 

Vad finns det då som är lite hopkrupet, stelt och skakigt som dessutom kan finnas ute i 

cyberrymden?  

Jo Robotar. Rädda robotar. 

Så nu ska vi vara rädda robotar. 

(ca 5 minuter) 

 

En fyrahörs övning där jag berättar nu ska vi röra oss på diagonalen. Jag förklarar vad 

diagonalen är. Och sen berättar jag vad som ska vara i varje hörn. Nu gäller det att vara 

uppmärksam. 

 

1a hörnet ska vara rädda robotar 

2a hörnet ska vara skakiga robotar 

3dje hörnet ska vara stela robotar 

4de hörnet ska vara motsatsen till en ensam stel och rädd robot.(Här finns det tillgång till 

sjalar, jag visar hur man kan använda de lite.) 

 

Jag delar in oss i 4 grupper. 

Sedan vill jag att eleverna går ut i varje hörn och de ska eftersom när jag säger till röra sig 

på diagonalen från ena sidan till den andra och tillbaka. 

 Musiken ändrar karaktär efter ca 1 minut och 20 sekunder, därför passar det att byta från 

de rädda till skakiga exempelvis. 

Alla ska få pröva allt. 

Jag har tänkt mig att varje grupp ska få göra varje hörn för sig, men finns det inte tid, får 

jag köra två åt gången. Ex. 1 och 4ran samtidigt.  

Musik: The Naked Robot, spår 2 

(ca 20 minuter) 

 



 

 

 

Ojojojooj vilka robotar. Jag tror faktiskt en rädd robot hjälpte oss tillbaka så nu kan vi se 

jorden igen. 

Kom så landar vi på månen så vi kan se jorden bättre.  

 

Månvandring(om vi hinner) 

Känner ni vad lätt man känner sig på månen. Vi tar en måntur. 

Alla får vandra runt i rummet och känner sig lätta. 

Hälsa på varandra. Testa spring. Låssas lyfta något. Känner ni vad lätt det är. 

Musik: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, spår 3 

(ca 10 minuter) 

Nä nu tycker jag vi far hem. 

 

Avslappning 

Lägg er ner på marken. Blunda. 

Vi faller lugnt och sakta ner mot jorden igen. 

Ligg bara still och lyssna till musiken. 

Musik: Night Rain - Tracy Silverman, spår 4 

(ca 5 minuter) 

 

Metasamtal:  

Hur kändes det idag?  

Hur var det att vara robotar? 

Vilken av de fyra robotövningarna var roligast? 

 Vilken var roligast i huvudtaget?  

Vilka känslor använde vi idag? 

(Ca 5 minuter) 



 

 

 

Lektion 3 – Sista gången med mig 

 

Varför: Utveckla språket dans och rörelse för att kunna uttrycka känslor. Skapa en 

gruppkänsla. 

 

Lpo94: Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen 

 

Ramfaktorer: Sista gången jag har dans med barnen. Gången innan besöktes vi av Frutt 

vetenskapskvinnan. 

 

Hur:  

Intro: Vi samlas i ring. Glöm inte ta av dig sockarna. 

Idag är det sista gången. Vad är det vi har jobbat med alla gånger vi haft dans? 

-känslor.! 

Eftersom vi blev störda förra gången ska vi fortsätta med det.  

(Ca 5 minuter) 

Uppvärmning 

Nu ska vi göra en gemensam uppvärmning till musik. Alla kommer få göra en 

uppvärmningsrörelse var. 

Jag börjar göra en rörelse. Sen skickar jag vidare åt ett håll. Jag vill helst att alla prövar. 

Musik: Lyckans Undulat(snabb låt för att få fart på barnen) 

(ca 10 minuter) 

Cool: Vi ska vara coola. Hur känner man sig cool? 

Vi ska gå runt i ring och verka coola. Är till takt. Nu måste ni koncentrera er. 

Vi ska först gå runt i takt utan musik. Vi går runt i ring och verkar coola. 4 takt. En, två, 

tre, fyr..  

 



 

 

 

 

 

Starta efter varv 5. 

3 stycken 4 takter går vi runt i ring.  

1 4takt i mot ringen 

1 4 takt gör en cool rörelse 

1 ut från ringen 

 1 4takt runt i ringen 

1 4 takt ”cool pose”(ska bli paus i musiken om det blivit rätt) 

Sen börjar det om igen  

Vi gör den några gånger till jag känner alla kan. Sen kör vi den några varv med musik. 5 

varv 4takter innan vi börjar gå.  

Musik: The_Next_Episode__Instrumental__-_Dr_Dre_Feat._Snoop_Dogg 

(Ca 20 minuter) (korta ner om möjligt) 

 

Rädda, glada djur (Om vi hinner) 

Nu ska vi vara djur som vi var första gången. Men denhär gången har vi ett problem. Det 

finns en jägare. När den glada musiken är igång så vill jag ni skuttar runt som glada djur 

och när musiken byts mot jägarens låt vill jag ni ska stå still och vara jätterädda. 

Jag är jägaren och kommer gå runt och se till att ni står stilla. 

Glada djur musik: The good the ugly myggly 

Jägarens musik: Trettondagspolkan - Benny Andersson 

(ca 10 minuter) 

 



 

 

 

Avslappning 

Jag vill ni ska sprida ut er på golvet och fundera över om ni lärt er något under dessa 

veckor vi haft dans. Så kommer vi prata om dem sedan. 

Musik: Angel eyes - Jim Brickman 

(ca 5 minuter) 

Avslut 

Var det något ni kom på ni lärt er? 

Vilka känslor har vi nu haft? 

Då vill jag tacka för att jag fått dansa med er. 

(ca 5 minuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till backup: 

 

DANSKULL 

Rockringar sprids ut på golvet i salen (antalet beroende på hur många eleverna är). 

Dessa förklaras som scener där man kan dansa. 

Man utser en jagare. Om man blir kullad letar man upp en rockring och ställer sig 

i den. Därefter dansar man till musiken som spelas. För att bli fri måste en kompis 

komma och dansa med eller likadant som kompisen i rockringen. 

Glöm inte att byta jagare och musik, ganska ofta 


