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Sammanfattning 
 

 

Uppsatsens syfte var att öka kunskapen om dansundervisning i förskolan och undersöka vilka 

skillnader och/eller likheter som framkom vid barnens rörelseval och rörelsemönster vid 

dansaktiviteter i förskolan. Vid sex tillfällen under en treveckorsperiod besökte vi en förskola 

för att där genomföra dansundervisning med en femårsgrupp. Studien utgick från ett 

genusperspektiv och de första tre danstillfällena var könsstereotypt utformade och de tre 

resterande var könsneutralt utformade. Vi var deltagande observatörer under danstillfällena 

och insamlade empirin genom direktobservationer samt med hjälp av videokamera. 

Materialet kompletterades ytterligare i form av metasamtal, vilka vi genomförde med barnen 

vid varje danstillfälle. Vår observationsstudie utgick från frågor såsom; finns det några 

skillnader eller likheter i hur pojkar respektive flickor väljer att röra sig beroende på om 

dansundervisningen i förskolan är könsstereotypt eller könsneutralt utformad. Vi undersökte 

även om barnens verbala utsagor om dans överensstämde med deras kroppsliga uttryck, samt 

hur vi som ledare och hur barnen påverkade varandras rörelseval och rörelsemönster. 

Slutligen vilka möjligheter respektive hinder det fanns för att bryta mot rådande könsnormer i 

förskolans dansundervisning. Vi fann att dansundervisningens utformning och vårt upplägg 

av dansövningar spelade en stor roll i barnens skapande och reproducerande av 

genusskillnader respektive likheter. Studien visade också hur vi som ledare, liksom barnen är 

aktiva i detta skapande av genus. 
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Inledning 

 

 

I det här arbetet kommer vi att undersöka vilka skillnader och/eller likheter som förekommer 

vid barnens rörelseval och rörelsemönster vid dansaktiviteter i förskolan, samt att i detta 

sammanhang studera vår roll som ledare och barnens ageranden. Vårt intresse för dans i 

förskolan väcktes under kursen Dans, lek och rörelse, som gavs vid Umeå universitet hösten 

2009. Tidigare hade vi inte upplevt dansens alla möjligheter såsom dess estetiska uttryck, 

men under kursens gång fick vi erfara dansen som ett eget språk och som en egen 

uttrycksform. I och med denna upplevelse insåg vi, som blivande yrkesverksamma i 

förskolan, vikten av att erbjuda alla barn i förskolan även dansen som uttrycksform. 

 

Vår studie tar sin utgångspunkt i ett genusreflekterande förhållningssätt. Vi har haft olika 

erfarenheter av genusområdet. Disa har sedan lång tid ett personligt intresse för området, 

medan Frida främst mött detta genom utbildningen. Däremot har vårt intresse för genusfrågor 

gemensamt växt sig starkare under utbildningens gång. Våra möten med olika förskolor, dels 

genom utbildningen, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt som vikarier, har 

gett oss en erfarenhet av olika sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor. Det har länge funnits en 

medvetenhet i förskolan och en tanke om att kön är socialt konstruerat och föränderligt 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006: 32). Vår erfarenhet är dock att denna 

medvetenhet inte alltid införlivas i verksamheterna. Vi har upplevt att många säger sig arbeta 

genusmedvetet, däremot ser vi inte alltid detta i praktiken, då förskolorna inte alltid medvetet 

reflekterar över sitt förhållningssätt ur ett genusperspektiv. 

 

Vår erfarenhet är att genus också kan manifesteras genom dans och under danskursens gång 

väcktes idén att skriva ett examensarbete om dans och genus. Danskursens avslutande uppgift 

bestod av att genomföra en dansaktivitet med en barngrupp från en förskoleklass, vilket vi 

genomförde tillsammans med fyra andra studenter. Dansen utformades efter temat Rymden 

och känslor, med ett genusperspektiv. Planeringen inför denna danslektion väckte många 

tankar och diskussioner kring dans som en arena för könsskapande, vilka förväntningar som 

fanns på pojkars respektive flickors rörelser och uttryck i dans. Vi strävade genom vår 

utformning av dansen, att alla barn skulle kunna delta på lika villkor och erbjudas lika 

förutsättningar. Det vill säga, vi ville skapa möjligheter för alla barn att överskrida rådande 

könsnormer i dansundervisningen. Vårt fokus låg främst på sättet att instruera och leda 

dansen samt på utformningen av övningarna. 

 

Under kursens gång fick även studenterna möjlighet att delta på Dansbiennalen i Piteå 

(2009). Disa var en av de studenter som valde att delta på biennalen och hon reagerade på de 
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tankar som kunde uttryckas där. Under biennalen lades stort fokus på hur dansen i skolan 

skulle kunna locka fler pojkar, exempel gavs på att klä pojkarna i tuffare skjortor och erbjuda 

dem kraftigare rörelser/övningar (muntlig kommunikation, Dansbiennalen, 2009-10-08/09). 

Då flickornas deltagande i dansundervisningen inte lyftes fram, verkade deras deltagande tas 

förgivet. Det finns också exempel på tidigare forskning om dans som visar på flickors och 

pojkars olika sätt att röra sig på, där pojkar beskrivs ha kraft och tyngd medan flickorna 

beskrivs ha en ”dämpad lätthet” i sitt rörelsemönster (Wigert, 1999: 17). Vi ställer oss 

frågande till detta och undrar om det snarare handlar om vuxnas och lärares förhållningssätt 

och vilka möjligheter vi ger barnen i deras möten med dans. Vår studie kan berika vårt 

kommande arbete i förskolan, genom att den kan belysa vår roll som ledare samt hur flickor 

och pojkar ges möjligheter och begränsningar i förskolans dansundervisning utifrån ett 

genusperspektiv. På så vis kan studien bidra till reflektion kring vår roll som blivande 

förskollärare och därmed hjälpa oss att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer inom 

jämställdhetsområdet, det vill säga, att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

(Lpfö98). 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om dansundervisning i förskolan utifrån ett 

genusperspektiv och undersöka vilka skillnader och/eller likheter som förekommer vid 

barnens rörelseval och rörelsemönster vid dansaktiviteter i förskolan. 

 

 

Frågeställningar 

 

- Finns det några skillnader eller likheter i hur pojkar respektive flickor väljer att röra 

sig beroende på om dansundervisningen i förskolan är könsstereotypt eller 

könsneutralt utformad? 

- Stämmer det barnen uttrycker verbalt om dans överens med det de gör/visar i dansen, 

på vilket sätt? 

- Hur inverkar vi som ledare på barnens rörelseval och rörelsemönster genom vårt 

förhållningssätt, bemötande, val av och utformning av övningar och hur påverkar 

barnen varandras val och mönster? 

- Bryter barnen mot rådande könsnormer och vilka hinder respektive möjligheter finns 

det för att bryta könsnormerna i förskolans dansundervisning? 
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Teorigenomgång 

 

 

I teorigenomgången kommer vi att belysa olika områden inom genusforskningen och dans. 

Först lyfter vi överskådligt forskningen kring genus och presentera hur synen på genus har 

sett ut och förändrats. Sedan lyfter vi styrdokumentens föreskrifter vartefter vi presenterar 

svensk forskning om genus i förskolan, för att sedan närma oss det relativt begränsade 

forskningsområdet dans och genus i förskolans och skolans verksamhet. Därefter går vi mer 

grundligt igenom två olika synsätt på genus vilket, enligt vår tolkning och förståelse, har 

präglat forskningen och genusdebatten under de senare åren. Det ena tankesättet utgår från en 

föreställd dikotomi, det vill säga, ett motpolstänkande mellan två kön och representerar ett 

skillnadstänkande. Det andra synsättet på genus strävar efter att se till individerna och 

uppfattar därmed inte genus som statiskt, detta representerar ett likhetstänkande. Vi försöker 

här skildra de forskningsbidrag vilka presenterar ett skillnadstänkande och de som kritiserar 

detta tänkande och belyser genusområdets komplexitet. Slutligen definierar vi vår förståelse 

och teoretiska ställningstaganden utifrån det vi presenterat. 

 

 

 

Tidigare forskning 

 

 

Om genus 

 

I boken Om genus ger Raewyn Connell (2009) en historisk och nutida översikt över 

genusforskningens centrala frågeställningar och problematik. Connell beskriver olika 

intressanta forskningsområden inom genusfältet och presenterar skolans värld som ett 

exempel. Connell beskriver att tidigare antog man att barnen ”socialiserades” in i olika roller 

genom vuxenvärldens direktpåverkan på barnen (Connell, 2009: 27). Vidare menar Connell 

att det fanns en förhärskande syn på två olika könsroller som man tilldelades, endera manligt 

eller kvinnligt. Hon presenterar Barrie Thornes bidrag till genusforskningen som delvis 

förändrade eller nyanserade den tidigare uppfattningen (a.a.). Connell beskriver hur Thorne 

kom fram till att genusskillnader är situationella, de är inte, de händer och åstadkommes, men 

skillnaderna kan också tas bort, ändras eller tonas ned (Connell, 2009: 28-30). Thorne bidrog 

till att visa på hur barn inte är passiva mottagare, utan aktiva i sitt utforskande av genus (a.a.). 

Det Connell försöker visa på, genom hela sin bok är: 
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[…] mångfalden av genusrelationer, dess komplexitet och deras kraft. När vi talar om genus 

talar vi inte om enkla skillnader eller statiska kategorier. Vi talar om relationer, gränser, vanor, 

identiteter och bilder som skapas aktivt i sociala processer. De föds under specifika historiska 

omständigheter, de formar människors liv på genomgripande och ofta motstridiga sätt, och de 

ger upphov till historiska strider och förändringar […] (Connell, 2009: 48). 

 

Connell redogör för en teoretisk riktning inom genusforskningen som har fått stort genomslag 

på senare tid, queerteorin, med bland andra Judith Butler som företrädare (Connell, 2009). 

Queerteorin har ytterligare stärkt synen på ett flytande genus, vilket distinkt ställer sig mot 

traditionella genuskategorier (Butler, 2007). 

 

 

Genusordning 

 

Många genusforskare beskriver en genusordning, ett socialt mönster som särskiljer och 

sorterar kvinnor från män. Genusordningen är inte statisk mellan samhällen och kulturer, utan 

varierar och är föränderlig. Detta innebär att vissa egenskaper och ting särskiljs och 

värderas/föreskrivs som manligt eller kvinnligt (Hedlin, 2006; Svaleryd, 2005b). Värderingen 

existerar som en maktobalans mellan könen (Svaleryd, 2005b). Traditionellt betraktas 

män/pojkar vara överordnade kvinnor/flickor. Kajsa Svaleryd menar att denna maktobalans 

påverkar män och kvinnor, flickor och pojkar och skapar möjligheter och begränsningar för 

hur man bör bete sig, tänka och vilka egenskaper som bör utvecklas (a.a.). Maktobalansen 

kan förstärkas genom tillämpande av härskartekniker, såsom osynliggörande, förlöjligande, 

underhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, 

objektifiering, hot om våld och splittring (Ås, 1982; Hedlin, 2006). Osynliggörande kan 

exempelvis vara när någon ignoreras och inte blir lyssnad till. När någon har ordet så kanske 

andra viskar sinsemellan. Det kan också vara så att man lyssnar men inte värderar det som 

sägs, det vill säga, förslaget ignoreras. Förlöjliganden kan innebära hån eller att någon gör sig 

”rolig” på en annans bekostnad. Detta kan exempelvis visa sig mellan gruppen pojkar 

respektive flickor (Ås, 1982; Hedlin, 2006). 

 

 

Vad säger styrdokumenten om jämställdhet och dans i förskolan? 

 

Det som står skrivet i läroplanen för förskolan, Lpfö98
1
, om jämställdhet, är att förskolan ska 

grundlägga och förankra samhällets värden, där jämställdhet mellan könen är ett. Dessa 

                                                            
1 I juli 2011 kommer en reviderad version av läroplanen för förskolan att bli gällande. Vad gäller läroplanens 

värdegrund och tankar kring jämställdhet har det inte gjorts några större revideringar. 
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värden ska hållas levande i arbetet med barnen. Vidare poängteras de vuxnas roll och deras 

ansvar i mötet med barnen; 

 

[…] Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller […] (Lpfö98: 5). 

 

Marie Nordberg (2005) belyser en problematisk aspekt kring arbetet med att förverkliga och 

införliva läroplanens jämställdhetsnormer i det praktiska arbetet. Hon menar att 

könskategorier och föreställningar är så ”cementerade” hos var och en, att de är svåra att 

distansera sig från. Samhället, organisationen och vår kultur är så rotade i dessa 

grundläggande könskategorier att man inte med lätthet kan ställa sig bortom dem (Nordberg, 

2005: 137-138). Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) menar att förskolans ramar, 

struktur, innehåll, förhållningssätt och material bidrar till formandet av kön och könsmönster. 

Däremot menar de att detta inte är statiskt utan att ramarna och strukturerna är föränderliga 

över tid och därmed också kön och könsmönster (a.a.). Synen har förändrats över tid, från att 

uppfattat könen som enhetliga och stabila kategorier, betraktas nu individen som en aktör och 

medskapare till kön. Kön konstrueras i mötet med andra genom att individen intar olika 

positioner utifrån de möjligheter som föreligger (a.a.). Svårigheten att arbeta med 

jämställdhet i praktiken lyfter även Maria Hedlin (2006) fram och hon påtalar vikten av att 

sätta sig in i forskning gällande jämställdhet. Hon betonar vidare betydelsen av att 

medvetandegöra de kulturella normer och föreställningar som vardagligt tas förgivet. 

 

En del av förskolans uppdrag är att bidra till barns utveckling och lärande bland annat genom 

att ge barnen möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer såsom dans, rörelse och 

rytmik (Lpfö98). Dans betraktas således i läroplanen som en form av kommunikation, ett 

kroppsligt språk, där förskolan ska sträva efter att barnen kan uttrycka och förmedla 

upplevelser och erfarenheter bland annat genom dans och rörelse (a.a.). 

 

 

Genusforskning i den svenska förskolan 

 

Vad gäller svensk forskning om genus i förskolan, har den delvis fokuserat på pedagogernas 

roll i skapandet av kön, det vill säga pedagogernas bemötande av flickor respektive pojkar. 

Kajsa Wahlström (2003) har genom sina erfarenheter som rektor beskrivit 

jämställdhetsprojektet och förändringsarbetet på de förskolor hon varit verksam i. 

Pedagogerna på förskolorna fann att de, trots sina egna föreställningar om att de arbetade 
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jämställt, inte bemötte flickor och pojkar likvärdigt. En forskare som har tittat på 

pedagogernas bemötande ur ett annat perspektiv är Christian Eidevald (2009). Han har 

intresserat sig för att studera vilka av barnens handlingar som möter motstånd/acceptans på 

förskolan och på vilka sätt det är möjligt att vara flicka respektive pojke. Eidevald studerade 

hur de vuxna gör skillnad. Genusforskning i förskolan har också fokuserat på hur barn ”gör” 

kön, ett exempel på detta är Anette Hellmans (2008) bidrag i Maskulinitet på schemat, där 

hon belyser barns användande av färger, rörelser och röster som könsmarkörer i leken. Det 

finns även forskning som framhåller materialets påverkan på genus, exempelvis 

bilderböckernas inverkan på och bidrag till barns könsskapande (Kåreland, 2005). 

 

Flera forskningsbidrag försöker ge pedagogerna en handlingsberedskap och en medveten 

metod att närma sig arbetet med genus i förskolan. Kajsa Svaleryd (2005a) är en företrädare 

inom detta fält. Ämnet genus i förskolan har varit en statlig prioriteringsfråga och efter ett 

regeringssammanträde 2003 tillsattes en Delegation för jämställdhet i förskolan. Dess främsta 

uppgift var att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, 2006). I deras slutbetänkande ges flera exempel på hur förskolor kan 

arbeta kring jämställdhet med fokus på pedagogiskt och organisatoriskt förändringsarbete. 

 

Tidigare forskning kring genus i förskolan har på senare tid kommit att debatteras och 

kritiseras. Vi belyser här ett sådant exempel där ett jämställdhetsprojekt i förskolan 

resulterade i ett arbetssätt som benämns ”kompensatorisk jämställdhetspedagogik”. Metoden 

gick ut på att arbeta för att förstärka de sidor hos exempelvis gruppen flickor som de 

identifierat som en mindre utvecklad sida hos det könet och vice versa (Wahlström, 2003; 

Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006). I förskolan såg arbetslaget ett behov av att 

förstärka vissa sidor och egenskaper hos respektive kön (Wahlström, 2003). Maria Hedlin 

(2006) beskriver kompensatorisk pedagogik som en metod som kan öppna upp och vidga 

individers möjligheter och kunskaper bortom det de annars anses besitta. En del av detta 

arbetssätt som kritiserats var att man oreflekterat särskiljde och delade upp barnen i pojk- och 

flickgrupper (Nordberg, 2005; Eidevald, 2009; Hedlin, 2006). Hedlin (2006) påtalar vikten av 

att arbeta genomtänkt och menar att okunskapen kring varför man delar upp i könsdikotoma 

grupper, kan leda till att fördomar om respektive kön snarare späds på. Många förskolor har 

tagit efter den kompensatoriska arbetsmetoden, i vissa fall utan vidare reflektion kring syftet 

med uppdelningen. Några förskolor delade upp pojkar och flickor med utgångspunkten att de 

i grunden är varandras motsatser och förutsätter på så sätt att de har skilda behov 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006). Denna tanke representerar ett 

skillnadstänkande och idag lyfts snarare frågan om vi bör fokusera på likheterna mellan 

könen och individuella olikheter (Connell, 2009; Lindqvist, 2010). Svaleryd (2005b) lyfter 

fram vikten av att reflektera över varför man delar upp barnen i flick- och pojkgrupper och 

ställer sig frågan om genusproblematiken ligger hos barnen eller snarare i de villkor för 



 
 

7 
 

inlärning och utveckling som förskolan möjliggör. Detta torde då innebära att verksamhetens 

utformning och val av innehåll samt pedagogerna har en stor inverkan på 

genusproblematiken. Om Svaleryd har rätt i sin fundering borde därmed fokus ligga på vad 

förskolan möjliggör och/eller begränsar, i stället för att lägga problematiken hos barnen. 

 

Svaleryd (2005b) talar om könssegregerade grupper som en tillfällig lösning dock förutsatt att 

den är genomtänkt. Hon förespråkar samundervisning som utgångspunkt i undervisning, 

eftersom man sett att flickor och pojkar ändå spontant söker sig till enkönade miljöer och 

sysselsättningar. När barn får välja själv tenderar de att välja könsstereotypt. Svaleryd menar 

då att samundervisningen har en viktig uppgift att minska klyftan mellan de två grupperna. 

 

 

Dans och genus i förskolans och skolans verksamhet 

 

Svensk forskning kring dans och genus i förskolans och skolans värld, är något begränsad. Ett 

bidrag till detta fält är Anna Lindqvists färska avhandling från 2010. Dans har en relativt kort 

historik som en integrerad del inom den svenska skolan och har inte prioriterats som ett eget 

ämne (Styrke, 2007). Kan detta vara en bidragande faktor till det svaga intresset på 

vetenskapsfältet? Lindqvist (2010) tittade på fenomenet dans i skolan utifrån ett 

genusperspektiv och lyfter danslärarnas uppfattningar och erfarenheter av dans och genus i 

förskolan och skolan, samt danslärares perspektiv på vad dansundervisning är. Metoderna 

hon använde var en enkätundersökning bland danslärare samt kompletterade materialet med 

de observationer hon gjorde i samband med sin licentiatavhandling från 2007, som hon i den 

nyare studien nytolkade utifrån ett genusperspektiv. Lindqvists bidrag tydliggör danslärarnas 

tankar och föreställningar kring genus. Ställt i relation till vår frågeställning; stämmer det 

barnen uttrycker verbalt om dans överens med det de gör/visar i dansen, blir det då intressant 

att se hur barnens utsagor stämmer överrens med barnens genusuttryck i dansen. 

 

 

Genusskillnader och genuslikheter  

 

Det som framkom i Lindqvists avhandling (2010) var två skilda perspektiv och synsätt på 

genus hos danslärarna. En grupp uttryckte en tydlig medvetenhet om hur rörelser och 

dansstilar kan indelas i maskulint respektive feminint och uttalade även vissa rörelser som 

”flickiga” eller ”pojkiga”. Rörelser förknippade till flickorna var lugna och lyriska rörelser, 

medan de ”pojkiga” rörelserna betonades utgöras av styrka och kraft (Lindqvist, 2010). Detta 

sätt att betrakta flickor och pojkar som varandras motsatser med motsatta behov, egenskaper 
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och intressen, skapar könsdikotomi (Nordberg, 2005; Hedlin, 2006). Den andra gruppen som 

framkom i Lindqvists avhandling (2010) betonade vikten av variation i utformningen av 

dansrörelser och talade om detta som ”könsneutralt”. Denna grupp menade vidare att det är 

omöjligt att generalisera gruppen pojkar och flickor och att dansen snarare ska tilltala olika 

individer än olika kön. 

 

 

Ett könsdikotomiskt synsätt 

 

Utifrån skillnadsperspektivet som visade sig i den ena gruppen danslärare drar Lindqvist 

slutsatsen att kropp, rörelser och rörelsemönster är ”förbundet med (köns)normer” (Lindqvist, 

2010: 125). Vidare i detta dikotoma skillnadsperspektiv uttrycks föreställningar och 

förväntningar på hur respektive kön skall röra sig och inte röra sig. Lindqvist menar då att 

dessa vuxna förväntningar påverkar barnens föreställningar kring sina egna 

rörelsemöjligheter/begränsningar. Aspekter och attityder som framkom i detta 

skillnadsperspektiv var att danslärarna värderade och rangordnade de manliga och feminina 

rörelserna olika. De uppfattade även ett avståndstagande från pojkarna till dansen vilket, 

enligt Lindqvist kan förstås som en rädsla för homofobi och föreställningen om att dans är en 

flickaktivitet. Detta avståndstagande kopplades även samman med pojkarnas ålder, det vill 

säga, danslärarna menade att det blev mer framträdande ju äldre pojkarna blev (a.a.). 

Danslärarnas strategi för att locka med pojkarna i denna ”flickaktivitet” var att man utgick 

från det som definierades som pojkarnas behov och det ”manliga rörelsemönstret”, de 

feminina rörelserna valdes bort med hänsyn till pojkar (Lindqvist, 2010: 92). Upplevelsen hos 

danslärarna var att både flickor och pojkar strävade att efterlikna deras rörelser, dock ansåg 

de att det var mer framträdande hos flickorna. Pojkarna ansågs vara mer attraherade av de 

kraftfulla övningarna med fart och styrka än flickorna, de ansågs inte kunna leva sig in i det 

lugna och lyriska övningarna i samma grad som flickorna. Dock ansågs flickorna vara mer 

benägna att attraheras av de kraftfulla rörelserna än pojkarna var att leva sig in i det lugna och 

lyriska. 

 

Pojkarnas avståndstagande till dans, som danslärarna uppfattade, kunde inte Lindqvist 

identifiera i undervisningssituationen, detta baserade hon på licentiatavhandlingens 

observationer. Lindqvist hade inga noteringar om avståndstagande pojkar, utan drog 

slutsatsen att detta egentligen inte är ett problem i undervisningssituationen (a.a.). Däremot 

uttryckte Lindqvist en svårighet med att använda observationerna utifrån ett genusperspektiv, 

då videoinspelningar inte hade använts och hon därmed inte kunde gå tillbaka och observera 

det materialet igen utifrån ett nytt perspektiv. 
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En forskare som uttrycker en markant skillnad mellan flickors och pojkars, som hon uttrycker 

sig, sätt att attackera dans är den konstnärliga professorn Anne Wigert (1999). I sitt bidrag i 

antologin Forskning i rörelse beskriver hon, liksom en del av Lindqvists (2010) danslärare, 

ett avståndstagande från dans hos pojkarna. Detta baserar Wigert (1999) på observationer och 

intervjuer samt egna iakttagelser av dansundervisning. Wigert ger ett exempel, i utförandet av 

galoppsteg, där flickor och pojkars rörelsemönster, enligt henne, skiljer sig åt. Hon beskriver 

pojkar som ”/…/’skär’ genom rummet som om de ville dela luften mitt itu” och flickor som 

känner och fokuserar på sin kropp, hållning och koordination (Wigert, 1999: 17). Wigert 

refererar till Whitington som menar att pojkarna dras till tävlan, fart, kraft, flyt, tyngd och rak 

linje medan flickorna till armrörelser, hoppsasteg, golvmönster, upprepningar av rörelserna, 

de byter inte nivåer och har en dämpad lätthet (a.a.). Vidare ser Wigert skillnad i hur flickor 

och pojkar rör sig över diagonalen. Flickor använder sig av fler vändningar och utsvävningar 

i rummet än pojkarna som tar den kortaste och rakaste vägen. Wigert lyfter en intressant 

aspekt där hon ifrågasätter en värdering av sättet att utföra olika rörelser, det vill säga att man 

värderar ett rörelsemönster som mer korrekt än ett annat. Wigert refererar här till Gertrud 

Ericsons forskningsprojekt (2000) om dans i skolan, där Ericson menar att flickor är mer 

avancerade än pojkar i motorisk och musikalisk färdighet. Wigert (1999) belyser galopp som 

ett exempel och menar att flickornas utförande i Ericsons text värderas högre och mer korrekt 

än pojkarnas. Ericson (2000) menar dock att pojkarna förbättrades under projektets gång, 

men detta värderade hon i förhållande till flickorna. Kopplat till detta menar Wigert (1999) 

att det finns ett manligt respektive kvinnligt sätt att röra sig på. Hon uttrycker en undran om 

det är rimligt att utforma dansundervisningen utifrån kvinnliga rörelsenormer, av hänsyn till 

männen som då kan förlora sin manlighet om de endast har kvinnliga rörelsemodeller och 

förväntas efterlikna dem (a.a.). 

 

 

Historisk förändring i synen på manliga och kvinnliga dansare 

 

Britt-Marie Styrke (2007) har belyst en historisk utveckling av och synen på kvinnliga och 

manliga dansare. Hon skildrar 1800-talets ballerina, ”änglalik” och ”kysk”, som norm och 

mannen som önskad först då han hade ett kvinnligt rörelsespråk (Styrke, 2007: 71). Synen på 

den manliga dansaren kom att förändras vid sekelskiftet 1900, då den manliga dansen 

maskuliniserades. Mannen fick en mer framträdande roll inom dansen (a.a.). Idag identifieras 

flera olika genuskoder inom dansens värld, dels en där mannen konstrueras ”omanlig med 

feminint kodat rörelsematerial”, en motpol till detta att man konstruerar ”extremt manliga 

koreografier av machokaraktär” och en tredje genuskod är den postmoderna vilket 

ifrågasätter ”vedertagen könsuppdelning” (Styrke, 2007: 74). En av Styrkes antaganden är att 

det sätt på vilket genus konstrueras, upprätthålls eller utmanas, påverkar och blir synligt i 
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dansen, i hur man undervisar och hur man ser och upplever den egna kroppen och andras. 

Styrke frågar sig därefter hur man som danslärare kan förhålla sig till stereotyper och lyfter 

fram Shapiros tankar om att ett medvetet arbetssätt, reflektion och kritiskt förhållningssätt 

kan frångå rådande ”idealbilder” (Styrke, 2007: 78). 

 

Det vi hittills försök belysa är exempel där skillnadstänkande mellan de två könen har blivit 

framträdande både historiskt och genom forskning. Lindqvist (2010) belyser hur ett 

skillnadstänkande visar sig hos danslärare, Wigert (1999) respresenterar själv ett sådant 

tänkande som forskare och slutligen belyser Styrke (2007) förändringen i synen på kvinnliga 

respektive manliga dansare, vilket vi identifierar som präglat av ett skillnadstänkande. 

 

 

Likhetsforskning snarare än skillnadsforskning 

 

Connell (2009) belyser forskningen om könsskillnader och menar att forskarna inte kunnat 

finna några signifikanta könsskillnader mellan könen. Hon förespråkar därmed att man 

egentligen bör tala om forskning kring könslikheter i stället för könsskillnader. Trots den 

massiva genomgången av forskning som visat på stora likheter mellan könen, har ett fortsatt 

letande och sökande efter skillnader fortskridit inom forskningsvärlden (a.a.). Skillnader och 

likheter som lyfts fram är ett resultat av aktiva människor och komplexa möten i en social 

värld, där skillnaderna/likheterna är situationella och specifika snarare än generella (a.a.). 

Den uttalade dikotomin mellan de två könen kan sägas ha kraftigt motbevisats och Connell 

hävdar att likheten mellan könen är ”en av de bäst belagda generaliseringarna inom hela 

humanvetenskapen” (Connell, 2009: 92). Hon förnekar inte att det förekommer skillnader 

mellan människor, utan menar att det handlar om individers olikheter snarare än olikheter 

mellan könen (a.a.). 

 

 

Socialisationsmodellen – styrkor och svagheter 

 

Connell (2009) riktar kritik mot och belyser tydliga brister med socialisationsmodellen som 

hon menar har sin grund i ett skillnadstänkande. Connell menar att socialisationsmodellen 

bygger på en tanke om att man internaliserar könsrollsmönster, de vuxna överför aktivt 

sociala könsnormer och förväntningar på barnet som betraktas som en passiv mottagare. 

Genom positiv och negativ respons visar man uppmuntran eller ogillande till olika beteenden 

i syfte att lära barnen ”det rätta genusrelaterade beteendet” (Connell, 2009: 130). Connell 

menar att socialisationsmodellen har rätt i vissa aspekter, det vill säga, den kan ge en 
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förståelse för hur genus skapas, men den ger däremot inte en tillräcklig mångfacetterad bild 

av mannen och kvinnan. Hon talar snarare om flera mönster av femininitet och maskulinitet 

(a.a.). Vidare betraktar hon alla som aktörer i skapandet av genus, det finns således inte en 

passiv mottagare, man är alltid aktiv i sitt eget skapande av genus. Connell exemplifierar med 

forskning från skolvärlden som har visat hur barnen testar, överskrider och bryter ned olika 

genusförväntningar. Barn hoppar in och ut ur genusmönster, skapar aktivt nya och 

reproducerar gamla (a.a.). Connell menar att olika institutioner i barns liv, såsom skola och 

familj påverkar barns skapande och formande av genus, men hon belyser hur komplext dessa 

institutioner verkar. I förskolan kan det således finnas motstridiga genusmodeller som kan 

förmedla olika budskap till barnen, det finns olika sätt att visa maskulinitet och femininitet 

på, då även pedagogerna är individer (a.a.). Alla är inte kvinna eller man på samma sätt, det 

är komplext. Även bemötandet av barnen skiljer sig åt, då man kan ha olika uppfattning om 

hur man bör bemöta barn i genusfrågor (a.a.). Institutioner påverkar barnen på olika sätt, men 

inte per automatik vad barn lär sig gällande tillägnandet av genusmönster då barnen aktivt 

brottas med de företeelser de stöter på (a.a.). 

 

Lindqvist (2010) tolkar Barrie Thornes teori och formulerar en tanke om att, då 

könstereotyper utgör normen i dansundervisning, får genusskillnader en framträdande roll. 

Skulle detta då innebära att genusskillnader skulle få en underordnad roll om man istället 

skulle låta könslikheter utgöra normen för dansundervisning? Lindqvist har själv en tanke om 

vad ett genusmedvetet arbetssätt skulle innebära i dansundervisning. Hon menar att det 

handlar om ett reflekterande förhållningssätt i relation till egna värderingar och vid val av 

undervisningsinnehåll, hur man möter och ger respons, vilka teman och danser som väljs 

(a.a.). 

 

 

Våra teoretiska ställningstaganden 

 

 

Genus/kön 

 

Vi ser genus och kön som socialt och kulturellt skapat, vilket innefattar normer och 

beteenden som begränsar och ger oss ramar för hur flickor och pojkar ”bör” vara. Alltså, vi 

tror att de skillnader och likheter som man kan uppfatta mellan könen i grunden handlar om 

våra skapade föreställningar och förväntningar på de respektive könen (jfr Svaleryd, 2005a). 

Det finns också ett biologiskt kön som dock inte heller är statiskt, utan är fullt av individuella 

variationer och utformningar (jfr Connell, 2009; jfr Butler, 2007). Således menar vi att genus 
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är socialt, kulturellt och historiskt skapat och därmed föränderligt. Det finns oändligt med 

variationer inom respektive kön, men alla män och alla kvinnor ”tvingas” förhålla sig till 

rådande normer och förväntningar på män/maskuliniteter och kvinnor/femininiteter, dock kan 

man förhålla sig till dessa normer på olika sätt (jfr Connell, 2009; jfr Hedlin, 2006). Vi anser 

inte att vi är passiva mottagare av de rådande genusnormerna, utan vi är alla aktiva i vårt 

skapande och återskapande av genus och kön. ”Den som förhåller sig mer passiv och 

omedveten blir inte mindre påverkad av könsnormerna, snarare tvärtom” (Hedlin, 2006: 41). 

Man kan förhålla sig till genus på olika sätt, man kan vara omedveten och bara acceptera och 

konstatera olikheter eller ställa sig kritisk och ifrågasätta, mer aktivt motsätta sig rådande 

normer, förväntningar och föreställningar om kön. Vi menar att alla dessa förhållningssätt är 

aktiva, oavsett om man är medveten eller omedveten om genusnormerna och sig själv som 

medaktör. 

 

 

Jämställdhet 

 

Som blivande förskollärare strävar vi efter att arbeta jämställt och genusmedvetet, men för att 

inte begreppsförvirring ska uppstå, ska vi här försöka definiera vad vi menar med 

jämställdhet. Jämställdhet innebär ett brett spektrum av relationer och förhållanden mellan 

män och kvinnor. Dels handlar det om att sträva efter jämn könsfördelning och dels om att 

män och kvinnor skall ha lika villkor, möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 

områden i livet (Hedlin, 2006). För oss handlar det inte om att göra män och kvinnor, pojkar 

och flickor likadana, att ”stöpa dem i samma form”. I likhet med läroplanens strävansmål 

(Lpfö98), menar vi att det snarare handlar om lyfta fram individerna och ge flickor och pojkar 

samma villkor, utrymme, möjligheter att prova och utveckla förmågor och intressen oavsett 

begränsningar utifrån kön. 

 

 

Dans 

 

Vi betraktar dans som ett kroppsligt uttryck, ett språk varigenom man kan förmedla känslor, 

attityder, erfarenheter och upplevelser (jfr Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). Liksom det 

verbala språket kan uttrycka normer och attityder ser vi också att kroppen, genom dans, kan 

uttrycka detta. 
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Sammanfattning av teorin och presentation av studien 
 

Under denna teorigenomgång har vi belyst olika perspektiv på genus och jämställdhet, där vi 

skildrat en historisk förändring. Slutsatsen vi kan dra av den forskning vi tagit del av är att det 

förekommer två synsätt vid betraktandet av genus. En med betoning på skillnad och en med 

betoning på likheter mellan könen. Mot bakgrund av tidigare forskning blir det intressant att 

undersöka vilka likheter och/eller skillnader som förekommer vid barnens val av 

rörelsemönster vid dansaktiviteter i förskolan. I forskningen framkommer det en svårighet att 

praktiskt tillämpa och införliva läroplanens jämställdhetsintentioner i det praktiska arbetet, då 

det är svårt att frigöra sig från föreställningar kring rådande könskategorier (jfr Nordberg, 

2005). Vår roll som blivande förskollärare och ledare av dessa danstillfällen är då intressanta 

aspekter att studera. Vårt uppdrag som blivande yrkesverksamma i förskolan är att ge flickor 

och pojkar samma möjligheter oavsett kön (Lpfö98). Kan denna studie bidra till att belysa 

hur vi som pedagoger genom vår utformning av danstillfällen påverkar, möjliggör och 

begränsar barnen? I vår undersökning, som är en observationsstudie, besöker vi en 

femårsgrupp på en förskola och genomför där tre könsstereotypt utformade danstillfällen och 

tre könsneutralt utformade danstillfällen, vilka vi spelar in med hjälp av en videokamera. Vi 

kompletterar detta material ytterligare genom att föra metasamtal med barnen vid varje 

danstillfälle. 

 

 

Könsstereotypt 

 

När vi utformar de könsstereotypa danstillfällena utgår vi från ett skillnadstänkande, ett 

grundantagande där flickor och pojkar betraktas vara olika varandra och därmed ha olika 

behov, intressen och förutsättningar (jfr Connell, 2009; jfr Lindqvist, 2010; jfr Wigert, 1999). 

Olikheterna styrs av ett könsdikotomiskt tänkande, motsatsförhållande, vilket påverkar hur 

man bemöter pojkar respektive flickor, hur man kommer att utforma aktiviteter för att tilltala 

flickor och/eller pojkar. Det dikotoma tänkandet utgår från att pojkar gillar vissa saker, 

rörelser, uttryck och flickor de motsatta rörelserna och uttrycken. Då utformningen skall 

tilltala både flickor och pojkar, innebär detta att det skall finnas rörelser som attraherar båda 

könen. Därför måste det finnas valalternativ/rörelser avsedda för flickorna och/eller pojkarna. 

När vi utgår från ett könsstereotypt synsätt innebär det att vi antar att pojkar och flickor inte 

behärskar samma rörelser och att de inte attraheras i samma grad av olika rörelser. Därför 

kommer vi erbjuda dikotoma valalternativ vid de könsstereotypa danstillfällena. De dikotoma 

valalternativ vi använder oss av vid danstillfällena är inte givet tillhörande ett visst kön. Det 

vill säga, vi har inte använt oss av exempel som direkt hänvisar till ett visst kön, såsom 

kung/drottning, prins/prinsessa. Vi har snarare utgått från de stereotyper som bland annat 
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Lindqvists danslärare (2010) och Wigert (1999) uttrycker är egenskaper som hör till de olika 

könen. Exempel på (köns-)dikotoma valalternativ vi kommer att använda oss av är 

mjukt/hårt, snabbt/lugnt, stillsamt/forsande, kraftigt/lugnt, liten/stor, snöodjur/snöängel, 

snöflinga/ isbjörn, farligt/snällt, vilt/tamt, lindansare/direktör, elefant/häst. 

 

 

Könsneutralt 

 

I motsats till de könsstereotypt utformade danstillfällena kommer vi vid de könsneutrala 

tillfällena utgå från ett likhetstänkande (jfr Connell, 2009). Här ser vi pojkar och flickor som 

individer snarare än representanter av ett kön. Däremot kan vi inte göra anspråk på att vara 

helt könsneutrala då det är svårt att distansera sig helt från de normer vi själva är en del av 

och lever i (Nordberg, 2005). Vår strävan är dock att ställa oss bortom de stereotyper som vi 

identifierat kopplas till förväntningar på respektive kön och istället sträva efter att skapa 

möjligheter för alla barn på lika villkor, att utmanas och uppmuntras i att prova olika 

rörelseuttryck. Därmed väljer vi att ta bort de könsdikotoma valalternativen och istället gör vi 

alla samma typer av rörelser tillsammans. Här ger vi istället barnen tydliga instruktioner och 

ger dem inte friheten att välja rörelser på samma sätt. Däremot har de möjlighet att välja sitt 

utförande och uttryck, men övningarna är gemensamma. Vi tänker oss att vi kan utmana dem 

genom att ge dem tydliga instruktioner och på så sätt skapa möjlighet till könsöverskridande 

uttryck. Alla barn kommer att få prova uttrycka sig på många olika (ofta dikotoma) sätt. Men 

vi ställer aldrig de olika uttrycken som val mot varandra. Det vill säga, vi låter alla barnen 

prova på känslor som arg eller glad men de får inte välja om de vill dansa enbart 

argt/glatt/ledsamt/blygt, mjukt/stelt, snabbt/långsamt. 
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Metod 

 

 

För att uppnå vårt syfte gick vi ut i verksamheten och praktiskt undersökte våra 

frågeställningar. Då vi ville titta på likheter och/eller skillnader samt påverkan av 

aktiviteternas utformning, såg vi det som mest lämpligt att genomföra en observationsstudie, 

där vi själva utformade dansaktiviteterna och ledde dem. Observation anses vara den mest 

lämpliga och givande metoden då man undersöker beteenden (Johansson & Svedner, 2010). 

Vi blev deltagande observatörer i denna studie, då vi både deltog aktivt i mötet med barnen 

och samtidigt observerade skeendet med videokamerans hjälp (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002). En av oss hade huvudansvaret för ledandet av dansen och den andre agerade som 

observatör och hade ett anteckningsblock till sin hjälp för att kunna notera intresseväckande 

skeenden. Denna observatör ansvarande även för videoinspelningen och tog hand om det 

praktiska under danstillfällena, såsom musiken. Vi växlade mellan att vara ledare och 

observatör genom att ansvara för tre lektioner var. Under hela examensarbetet har vi 

tillsammans delat på ansvaret gällande alla andra områden. 

 

 

 

Urval 

 

Vi valde att besöka endast en förskola i en medelstor norrländsk stad, för att kunna se hur 

olika utformningar av dansövningar påverkade barnen. Vi diskuterade kring tre lämpliga 

förskolor vi kunde besöka varav två var åldershomogena. Vi beslutade oss slutligen för att 

besöka en åldershomogen femårsgrupp då de är äldst på förskolan, detta för att vi föreställer 

oss att genusmönster uttrycks tydligare ju äldre barnen blir (jfr Lindqvist, 2010). Dels har 

barnen ett språk och kan verbalisera det de gör, samtidigt kanske de bättre kan förstå våra 

instruktioner än yngre barn skulle ha gjort. Hade vi valt en åldersblandad grupp, hade vi även 

behövt ta hänsyn till och anpassat danstillfällena efter barnens olika åldrar. Fördelen vi såg 

med den förskola vi valde, var att de hade arbetat mycket med pedagogisk dokumentation, 

både med metoden videokamera och med digitalkamera. Detta innebar att såväl 

vårdnadshavarna, barnen och pedagogerna var införstådda med detta arbetssätt. Lokalen vi 

hade att tillgå var relativt liten till ytan, men tillräckligt stor för att bedriva dansundervisning 

i. 

 

Vi besökte barngruppen vid sex olika tillfällen fördelat över tre veckor med två besök per 

vecka. Besöken skedde under november och december hösten 2010. Utöver detta besökte vi 
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barngruppen vid ett tillfälle före dansaktiviteterna startade, detta för att presentera oss och 

vårt arbete för barnen. Vi strävade efter att ha lika antal deltagande flickor som pojkar. Den 

barngrupp vi besökte bestod av sex pojkar och ett större antal flickor, vi valde därför att låta 

alla pojkar delta och lät personalen välja ut sex flickor som också skulle delta. Diskussionen 

kring antalet barn och vilka barn som skulle delta förde vi med vår handledare för 

examensarbetet och personalen på förskolan. Då vi ändå inte hade någon kunskap, erfarenhet 

eller inblick i barngruppen fann vi att det inte skulle vara väsentligt för studien att vi valde ut 

barnen och därmed gav vi personalen detta ansvar. Vi menade att tolv barn var ett lämpligt 

antal, dels utifrån lokalens storlek och utformning samt vid hanterandet av gruppen, 

videomaterialet och för att empirin skulle bli tillräcklig för att se eventuella mönster. Vid 

sjukdom eller annat bortfall beslöt vi att låta gruppen bestå i dess ursprungliga form. 

Diskussioner hade förts om att låta andra barn tillkomma vid bortfall, men i och med att vi 

ville följa en barngrupp och se dess utveckling och mönster så valde vi att låta gruppen förbli 

intakt i största mån. 

 

En annan aspekt vi resonerade kring var huruvida personalen skulle delta vid danstillfällena 

eller inte. Vi upplevde att personalen uttryckte en viss oro och fundering över hur det skulle 

gå om de inte deltog. I samtal med personalen kom vi dock överrens om att vi skulle leda 

gruppen själva och se hur det gick, samtidigt för att inte få ytterligare en aspekt att ta hänsyn 

till vid analysen, de vill säga pedagogernas inverkan på barnen. 

 

 

Etiska ställningstaganden 

 

Inför insamlandet av empirin skrev vi ett informationsbrev till vårdnadshavarna på berörd 

förskola (se bilaga 1). Där presenterade vi kort vår studies syfte samt dess upplägg och vi bad 

dem att kontakta oss ifall de inte samtyckte till studien (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

Informationsbrevet godkändes av vår handledare för examensarbetet samt av personalen på 

förskolan. Tio dagar före första danstillfället sattes brevet upp på avdelningens anslagstavla. 

Vi hade löpande kontakt med förskolan och då vare sig vi eller personalen hade fått någon 

respons, skickade personalen på eget initiativ ut information om vår studie via e-post. Detta 

för att uppmärksamma alla vårdnadshavare och för att säkerställa att alla hade tagit del av 

informationen. 

 

Dagen före första danstillfället besökte vi barnen på förskolan för att presentera oss och 

berätta om de kommande träffarna. Vi berättade för barnen att vi dagen därpå skulle komma 

och dansa med dem och att det då skulle stå en videokamera i hörnet som filmade oss alla. 
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För att säkerställa förskolans och barnens anonymitet valde vi att fingera alla namn. 

Fortlöpande samtal hölls med personalen kring hur danstillfällena fortskred och vi delgav 

dem våra tankar kring studien, detta då vi upplevt ett intresse och en nyfikenhet från deras 

sida (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 

 

Planering och insamling av empiri 

 

Detta är en kvalitativ studie av en grupp barn, vilka vi genomförde sex danstillfällen med. Vi 

var aktiva och delaktiga i mötet med barnen och i utformningen av danstillfällena. 

Metasamtalen som var en del av dansträffarna utformades också utifrån kvalitativa aspekter, 

då vi ville lyfta barnens tankar kring dans och hur de upplevde varje enskilt danstillfälle. 

 

Planeringen och insamlingen av empirin har bestått av flera olika delmoment. Vi kommer här 

presentera de olika delarna var för sig för att på så sätt tydliggöra hur den empiriska 

insamlingen har strukturerats genom vår planering och sedan praktiskt samlats in. 

 

 

Planering av danstillfällena 

 

Vid planeringen av danstillfällena låg frågeställningen om vårt förhållningssätt och 

bemötande som ledare i fokus, samt hur vår utformning av övningarna påverkar barnens val 

av rörelsemönster. För att kunna jämföra de olika danstillfällena, de könsstereotypt utformade 

gentemot de könsneutralt utformade, ansåg vi att det genomgående krävdes en liknande 

undervisningsstruktur. Detta för att kunna göra en likvärdig analys av de olika uppläggen. 

Hade vi valt att ha olika upplägg vid danstillfällena hade det varit en ytterligare aspekt att ta 

hänsyn till vid analysen. Dessutom anser vi att en likvärdig struktur utgör en trygghet för de 

deltagande barnen, särskilt då de inte kände oss sedan tidigare. 

 

Vi strukturerade danstillfällena utifrån momenten uppvärmning (fysisk och psykologisk), 

teknik, dans/stegsekvens, improvisation och avslut (jfr Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). 

Ytterligare aspekter vi hade i åtanke vid planeringarna var kroppen, rummet, kraften och 

tiden (a.a.). Vi strävade efter att utnyttja kroppens olika grundrörelser, grundsteg och 

kroppsdelar. Vad gäller den rumsliga aspekten ville vi utnyttja hela rummet i dansen, de olika 

riktningarna och nivåerna. I dansens olika övningar ville vi lyfta fram olika krafter, såsom 

mjukt/hårt, lätt/tungt och avspänt/spänt, vi använde oss också av tidsaspekten då vi utformade 

övningar som innefattade olika tempon såsom snabbt/långsamt eller pauser. 
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Vi utformade de tre första tillfällena könsstereotypt där vi utgick från det skillnadstänkande 

vi presenterade vid teorigenomgången. Däremot var inte alla enskilda övningar 

könsstereotypt utformade under de stereotypt utformade tillfällena. Vi valde att lägga större 

vikt vid några enskilda övningar per danstillfälle. Exempelvis lade vi inte stor vikt vid att 

utforma avslappningarna könsstereotypt, inte heller varje uppvärmning. Vid de stereotypa 

övningarna använde vi oss av könsdikotoma motsatsord och gav barnen valalternativ som 

utformades utifrån ett dikotomiskt tänkande. För att förstärka dessa dikotomier använde vi 

oss av bildspråk (se vidare s.20). Om könstereotyper utgör normen i dansundervisning, så får 

genusskillnader en framträdande roll (Lindqvist, 2010: 128; jfr Connell, 2009; Eidervald, 

2009; Nordberg, 2005). Detta torde innebära att genusskillnader skulle få en underordnad roll 

om man istället skulle låta könslikheter utgöra normen för dansundervisningen. Denna 

fundering följde oss genom studiens gång och påverkade vår utformning av dansaktiviteterna. 

Vid de två första danstillfällena hade vi utformat en dikotomisk hörnövning där barnen fick 

välja i vilket hörn de ville dansa. Ett hörn fick börja dansa medan det andra tittade på. Syftet 

med detta var att vi ville se hur barnen valde och hur de eventuellt påverkade varandra. 

Därmed gick vi inte in och styrde barnens val eller ageranden. Vi fann det intressant att se 

vart barnens val ledde. Vi upptäckte dock att det blev en ohållbar situation i barngruppen, 

vilket medförde att vi vid det tredje danstillfället valde att strukturera dansen på ett 

annorlunda sätt (se vidare resultat s.27). 

 

När vi utformade de könsneutrala tillfällena utgick vi från tanken om könslikheter och 

variation mellan individer (jfr Connell, 2009). Vi hade en strävan efter att ge alla barn samma 

möjligheter, att på lika villkor, pröva, utforska, överskrida och utmanas i sitt rörelsemönster 

genom dans. Vi använde oss även här av motsatsord, men vi ställde inte dem mot varandra 

och valalternativen togs bort. Detta då barn, enligt tidigare forskning, vid ”fria” val tenderar 

att välja könsstereotypt (jfr Nordberg, 2005). Övningarna genomfördes därmed gemensamt 

och individuella uttryck och tolkningar ville vi lyfta fram genom vår uppmuntran av 

olikheter.  Även om vår strävan var att utforma könsneutrala dansaktiviteter, var det viktigt 

att vi var medvetna om att vi förmedlade genus även när vi försökte göra dansen och 

övningarna könsneutrala (jfr Lindqvist, 2010; Nordberg, 2005). 

 

 

Videoinspelning 

 

Eftersom vi själva var deltagande och ledde dansaktiviteterna, upplevde vi att det var 

problematiskt att observera i stunden. Vi ville kunna gå tillbaka och studera empirin på nytt 

och med viss distans. Det var svårt att fånga alla reaktioner och händelser i görandet. Därför 

valde vi att använda oss av en videokamera som möjliggjorde detta. Filmerna kunde 
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användas för att hitta mönster, skillnader och likheter som var svåra att observera vid 

genomförandet. Vid genusstudier är videoinspelningar ett bra hjälpmedel eftersom vuxna 

trots sin föreställda medvetenhet, ofta är blinda för dessa mönster (Wahlström, 2003). 

Videokameran hjälpte oss att bland annat synliggöra barnens kroppsspråk, vårt bemötande 

och det icke-verbala som kom till uttryck (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

Videokameran placerades upphöjt på en avsats i ena hörnet av salen, vilket gav oss en relativt 

god överblick av rummet och deltagarna. Vi använde oss av en videokamera och försökte då 

fånga så mycket som möjligt med hjälp av den. För att säkerställa deltagarnas konfidentialitet 

förvarades videoinspelningarna i vår ägo under studiens gång, för att sedan kasseras (a.a.). 

Vid det första könsneutrala danstillfället fungerade dock inte videoinspelningen. Vi lyckades 

dock få inspelningen att komma igång de sista tio minuterna och vi kunde då spela in 

avslappningssekvensen samt det avslutande metasamtalet. Därmed baserade vi främst 

observationer från detta tillfälle på de anteckningar och direktobservationer vi gjorde i 

samband med aktiviteten. Dessa skrev vi ned och transkriberade i direkt anslutning till 

danstillfället, då minnena fortfarande var färska. 

 

 

Metasamtal 

 

För att komplettera materialet ytterligare utfördes metasamtal i samband med att vi träffade 

barnen. Metasamtal är ett samtal där barn ges tillfälle att uttrycka sina tankar och funderingar 

samt lyfta sådant som annars kan tas för givet (Pramling Samuelsson m.fl, 2008). Det handlar 

således om att lyfta hur och varför man tänker som man gör, med fokus på tänkandet och 

lärandet. Vid vårt första besök på förskolan, då vi presenterade oss, förde vi ett samtal med 

barnen där vi ville lyfta barnens tankar kring dans. Vi lät alla barn svara på frågan; vad är 

dans? Ibland ställde vi följdfrågor. Vi tänkte oss att barnens svar skulle vara intressanta, då vi 

i analysen kunde ställa svaren i relation till hur de agerade och uttryckte sig vid 

danstillfällena. Fortlöpande förde vi metasamtal med barnen som avslutning efter varje 

danstillfälle. Vid de könsneutrala tillfällena förde vi metasamtal under varje övning, till 

skillnad från de könsstereotypa där vi främst avslutade med metasamtal. I de könsneutrala 

danserna ville vi rikta barnens fokus mot känslan i rörelsen genom varje övning. Vi ville att 

barnen skulle få reflektera över sina rörelser och på så sätt utveckla sitt rörelsemönster, det 

vill säga, inte begränsas av ett val. 
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Bildspråk 

 

Med hjälp av bildspråk kan man förstärka olika rörelseuttryck och förtydliga rörelsekvaliteter 

(Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). Vid de könsstereotypa övningarna använde vi oss av 

bildspråket för att förstärka vissa egenskaper hos de dikotoma rollerna som barnen fick välja 

mellan. Vi lade fram bildspråkliga motsatta egenskaper såsom ”en liten fjäril” och ”en stor 

och kraftig örn”, vartefter vi lämnade barnen fria att själva tolka och genomföra uttrycket. 

Rollen som örn eller rollen som fjäril fick stort fokus och här använde vi inte bildspråket för 

att ytterligare förtydliga rörelsekvaliteter. Vid de könsneutrala tillfällena använde vi 

bildspråket i ett annat syfte. Där lades fokus på känslan i rörelsen och inte i lika stor 

utsträckning på rollen. Vi förstärkte olika rörelseuttryck och förtydligade rörelsekvaliteter 

genomgående under dessa danstillfällen genom att löpande föra metasamtal med barnen om 

hur känslan i kroppen kommer till uttryck. Exempelvis genom frågor som ”hur känns det i 

dina armar, ben, ansikte och kroppen när du är arg?” och ”hur känns det i kroppen när ni är 

ledsna?”. Bilden vi förmedlade låste sig inte av ett visst sätt att röra sig på och därmed tänkte 

vi oss att ett stereotypt tänkande och rörelsemönster kunde förhindras (jfr Sjöstedt Edelholm 

& Wigert, 2005). 

 

 

Rekvisita 

 

Vi använde oss av sjalar vid ett könsneutralt tillfälle, då vi reste till rymden (se bilaga 5). Det 

var intressant att använda sjalar vid ett könsneutralt tillfälle då sjalar ofta betraktas som 

kvinnligt kodat (jfr Lindqvist, 2010). Sjalar är ett intressant material och vi ville se om denna 

rekvisita kunde tillföra någonting till rörelserna. Fördelar med att använda rekvisita är att de 

ramar in, förtydligar och förstärker rörelsen samt stimulerar uttrycksmöjligheterna (Sjöstedt 

Edelholm & Wigert, 2005). 

 

 

Instrumentell musik 

 

Musik förstärker uttrycket av känslan och kan medvetandegöra känslorna för barnen, då 

musiken har nära koppling till känslor (Vist, 2006). I vår utformning av danstillfällena valde 

vi därför att fokusera på musiken. Vi valde musik som rytmiskt och känslomässigt 

överensstämde med den specifika övningen. Vi använde oss av instrumentell musik, vilket 

bygger på tanken att det instrumentella inte begränsar tolkningen. Detta kan vi uppleva att 

textad musik kan göra, dels beroende på vem som sjunger och om barnen känner igen texten 
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(jfr Lindqvist, 2010). Textad musik kan även rikta sig till någon mer direkt och vi måste 

samtidigt förhålla oss kritisk till dess innehåll. Använder vi textad musik måste vi kunna stå 

för innehållet eller kunna motivera valet, vilket vi inte behöver ta hänsyn till när musiken är 

instrumentell. Stereotyper kan undvikas med instrumentell musik genom att det inte bidrar 

med erfarenheter av och föreställningar om hur man ”bör” röra sig till den musiken (a.a.). 

 

 

Bearbetning av empirin 

 

Vid planeringen av danstillfällena och av varje specifik övning hade vi bestämt vad vi skulle 

iaktta och analysera i efterhand, såsom barnens val av rörelser och rörelsemönster. Vi tittade 

på de olika grupperna flickor, pojkar, individer och gruppen som helhet. Däremot visste vi 

inte på förhand vad vi skulle finna, vi sökte mer efter generella mönster vid analysen av 

videofilmerna och anteckningarna. Detta sätt att gå in i sitt material kan benämnas 

kategorisering i efterhand (Johansson & Svedner, 2010). Vi lät videokameran fånga helheten, 

samtidigt som våra direktobservationer och tankar fick bidra ytterligare till materialet. 

Observatörens anteckningar kompletterade videomaterialet genom att den fångade blickar, 

kommentarer och kroppsspråk och det som i vissa fall låg utanför videokamerans blickfång. 

 

Direkt efter varje danstillfälle satte vi oss ner och gick igenom videoinspelningen, den direkta 

observationen samt egna reflektioner. Vi gick igenom övning för övning och tittade på det vi 

på förhand bestämt och ytterligare intressanta händelser. För att begränsa och rikta vår fokus 

mot studiens syfte hade vi våra frågeställningar i åtanke vid genomgången av materialet. Våra 

tankar och observationer skrev vi ned i ett transkriptionsdokument. När vi sammanställde 

resultatet använde vi oss av transkriptionerna som vi bearbetade utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi återgick sedan till videoinspelningarna ytterligare en gång för att 

kontrollera och säkerställa att vi fått med kärnan och inte missat viktiga aspekter. Vid 

genomgången av videomaterialet fann vi flera filmsekvenser som gav en tydlig bild av 

dansövningarnas resultat. Vi framställde då stillbilder av fyra utvalda sekvenser. Därefter 

kontaktades förskolan och berörda vårdnadshavare för en förfrågan om att få publicera dessa 

stillbilder i vår studie (se bilaga 8). Fotona är inte av så hög kvalitet då de är stillbilder tagna 

från videoinspelningarna. 
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Resultat 

 

Skillnader och likheter vid barnens val av rörelsemönster 
 

 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för resultatet från de könsstereotypa 

danstillfällena. Detta gör vi genom att återge dessa danstillfällen samt ge en djupare bild av 

enskilda konkreta exempel. Det tredje danstillfället skiljer sig från de två första, då 

utformningen av dansundervisningen till viss del var en annan. Vi redogör sedan för resultatet 

från de tre könsneutralt utformade danstillfällena efter en liknande struktur. Samtliga 

danstillfällen återger vi i tidskronologisk ordning, detta för att läsaren ska kunna följa utfallet, 

strukturen och förändringar under arbetets gång. Vi vill återigen poängtera att vi använder 

fingerade barnnamn och vi kommer här benämna oss själva som ledare 1 (Disa) och ledare 2 

(Frida). Rubrikerna för respektive danstillfälle utgör citat från barnen, vilka vi markerar med 

könstecken, för att visa om det är en flicka, ♀, eller en pojke, ♂, som uttrycker detta. Vi 

presenterar även resultatet för samliga frågeställningar. 

 

 

 

”Det är inte kallt för mig” ♂ 
 

Vid första könsstereotypt utformade danstillfället var tio barn närvarande, Wilma och David 

var frånvarande. Vid detta tillfälle hade vi en gemensam uppvärmning där fokus till en början 

inte låg på könsstereotypa val. Dansen var utformad efter temat vatten och vi samlade barnen 

i en cirkel där vi gemensamt värmde upp genom att vi bland annat ”tog på badkläderna”, 

simmade runt och plaskade. En del av uppvärmningen bestod av att barnen skulle få simma 

runt i rummet som olika könsdikotoma fiskar, vi gav dem exempel som stora eller små fiskar. 

Därefter lämnades barnen fria att själva välja. Flera barn, såväl flickor som pojkar, valde att 

simma som små fiskar respektive stora. De inspirerade även varandra i valet av fiskar. Erik 

sade exempelvis ”jag är en haj” varpå flera barn följde hans exempel. Linus introducerade 

guldfisken och flera barn följde detta. Barnen testade flera olika fiskar, stora och små, farliga 

och snälla, de rörde sig på olika nivåer. 

 

Under teknikövningen doppade vi fötterna i en kall isvak. Flertalet barn levde sig in i denna 

övning och ”frös till” vid beröringen av vattnet. Erik sade ”det är inte kallt för mig” och 

ställde sig mitt i den föreställda vaken, varpå tre andra barn upprepade det Erik just sagt. 
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Efter detta rodde vi ut på sjön och under roddturen skedde en individuell tolkning. Linus sade 

”jag sitter och fiskar”, Casper och Erik följde efter och Erik sade ”vi behöver ju mat”. 

 

När vi rott färdigt hade vi kommit fram till en ö, där det fanns en stor, stark och kraftig fors 

och en liten, lugn och sakta bäck. Utan att barnen på förhand visste vad denna 

stegsekvensövning gick ut på, lät vi dem välja mellan dessa könsdikotoma roller, att dansa 

som den kraftfulla forsen eller den stillsamma bäcken. Fyra flickor och fem pojkar gick direkt 

mot forsen, Erik och Anton kom lite efter de andra. Rut skruvade sig tveksamt mot bäcken 

och hamnade ensam i detta hörn. När övningen skulle påbörjas frågade ledare 1 om någon 

annan ville dansa i bäcken, Joel sade ”jag kan ändra dit”, varpå Casper sade ”jag med”. De 

gick tillsammans över till bäcken. När forsen rörde sig över diagonalen fann vi flera likheter 

mellan barnen i sättet att röra sig på. Överlag rörde sig barnen hit och dit, använde sig av 

olika nivåer, hopp, snurr, svängande armar och de ökade tempot. Barnen började springa runt 

i en cirkel. Då forsen rörde sig stod de tre barnen vid bäcken tysta och tittade på.  När det 

sedan var bäckens tur, var Casper ivrigt ut på golvet. Casper småsprang, viftade med 

armarna, nickade med huvudet och grimaserade. Joel trippade fram och tillbaka över 

diagonalen för att sedan börja gå. Rut gick sakta i en rak linje och höll händerna knutna vid 

munnen. Casper började nu gå lugnt och stilla med små steg över diagonalen. Till skillnad 

från bäcken som stod stilla och tittade på när forsen rörde sig, ägnade sig några deltagare i 

forsen åt annat. Linus, Astrid och Anton låtsades att de doppade tårna i en isvak. 

 

När båda hörnen fått röra sig en gång var, gav vi barnen möjlighet att byta hörn. Thea gick till 

bäcken och Ebba också. Resterande barn anslöt till forsen. Ebba och två andra flickor gick då 

på toaletten. När de kom tillbaka gick alla flickorna till forsen. Ebba som hade valt bäcken 

följde nu efter till forsen. Deltagarna i forsen rusade ut och cirkeln formades snabbt. Då 

bäcken rörde sig viskade Erik någonting till Casper och Linus, men fick först inget gensvar. 

Han vände sig då med ryggen mot bäcken och trippade framför Casper och Linus med 

svängande armarna, överdrivet till musiken. Lite senare uppmärksammade ledare 1 hur Linus 

rörde sig mjukt med svävande armar i bakgrunden. Då ledare 1 lyfte fram Linus rörelser som 

exempel, slutade han tvärt. Saga, Ebba, Rut och Anton från forsen anslöt till bäcken, trots att 

de inte valt detta. Joel följde efter Anton när han gick ut. Efter Joel kom Linus ut. Barnen 

rörde sig mjukt och följsamt med armarna svävandes i sidan. Anton började trippa och fnissa 

och fick med sig Joel i detta uttryck. Casper och Erik sprang nu ut. Ledare 1 påminde barnen 

om det lugna i bäcken och Casper sänkte tempot. Erik dansade inte likt en bäck, han sprang, 

hoppade, gjorde läten och lekte fors istället. Anton och Joel dansade likt Erik. Deras uttryck 

”tog över” bäckens lugna rörelsemönster. 

 

Efter stegsekvensövningen introducerades improvisationsövningen som gick ut på att barnen 

tillsammans fick röra sig fritt i rummet och dansa som de könsdikotoma valalternativen 
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snöflinga, snöängel, isbjörn eller snöodjur. Ebba hade gjort ett könsstereotypt val, att dansa 

som isprinsessa och hon rörde sig individuellt genom att snurra runt. Erik och Linus brottades 

som isbjörnar och Casper anslöt senare till detta. Flickorna hade generellt under denna övning 

ett mjukare rörelsemönster och dansade bland annat som snöfåglar. Pojkarna valde till största 

del att dansa med ett mer kraftfullt uttryck som snöodjur och isbjörnar. Vi avslutade sedan 

detta danstillfälle genom att låta barnen smälta ned till marken likt en pöl för att slappna av. 

Barnen lade sig nära varandra. Anton krälade iväg. Casper klappade på Linus huvud. Erik 

rullade runt och studsade iväg. Casper och Linus fnittrade och hade svårt att ligga still. Erik 

snurrade runt och började kittla Linus under fötterna. Casper rörde sig och sparkade med 

fötterna. Erik kröp tillbaks till sin plats. Casper kröp sedan iväg och kom strax tillbaka. Joel 

började peta sina fötter i Caspers ansikte. Anton började nu kräla tillbaka. Samtliga flickor 

låg stilla under hela avslappningen. Vid det efterföljande metasamtalet uttryckte flertalet barn 

att forsen var den bästa och roligaste dansen, exempelvis Joel, Ebba och Casper med 

resonemanget att då ”fick man springa”. Rut tyckte bäcken var bäst med motiveringen ”för 

man blev varm om fötterna”. 

 

 

”Jag är en leopard” ♂, ”jag är en leopardflicka, jag är en leopardflicka” ♀ 
 

Vid danstillfälle två som också var könsstereotypt utformat, var elva barn närvarande, David 

var även denna gång frånvarande. Vi upplevde att barnen var ”uppe i varv” redan innan 

dansen började och vi upplevde att det var svårt att samla dem, vilket kan ha påverkat utfallet. 

Temat för denna dans var djur. Vi inledde tillfället med spring, frys och förvandlas som 

uppvärmning. Vid varje förvandlig fick barnen ett könsdikotomiskt valalternativ, såsom 

litet/stort, mjukt/hårt, vilt djur i skogen/tamt husdjur, farligt/snällt för att sedan få välja fritt 

en gång. Då barnen fick valet litet eller stort djur, varvade de flesta barnen mellan dessa val 

och rörde sig på olika nivåer i rummet. De som valde ett stort djur hade händerna uppåt likt 

klor och Erik sprang runt och sade ”jag är ett stort djur”. Vid valet mjukt och hårt valde 

Linus, Joel och Ebba att vara ett hårt djur. Några flickor började göra mjuka djur, varpå alla 

flickor samt Joel och Erik blev katter som kröp på alla fyra på golvet, de jamade. Anton sade 

att han var en leopard, Erik började morra och visade klor, Thea var isbjörn. Joel, Linus, 

Casper och Anton började springa runt i rummet i en cirkel utmed väggarna. Vid nästa 

förvandling valde många barn vilda djur. Erik var räv, Anton var återigen en leopard, Casper 

och Rut satt på knä, visade sina klor och ”klöste” mot varandra. Thea var en känguru, Ebba 

hoppade likt en groda/hare/kanin. Joel sade ”jag är en orm” och ålade sig fram på golvet. Erik 

klängde på Anton, Linus och sedan Casper. Wilma uttryckte att hon skulle vara en hamster 

och Saga att hon var en kanin. Nästa förvandlig blev barnen snälla eller farliga djur. Casper 

väste, Saga sade återigen att hon var en kanin, Anton repeterade ”jag är en leopard” och 
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Linus sade ”jag är ett rovdjur”. I bakgrunden hoppade Thea som en känguru. Ebba och 

Wilma kröp på golvet och visade ”sina” klor. ”Jag är en leopardflicka, jag är en 

leopardflicka” ropade Wilma. Erik brottade ned Casper i bakgrunden. Casper försökte ta sig 

loss genom att försöka bända bort Eriks arm som Erik höll bakom Caspers nacke. 

Återkommande använde många barn klor som symboler för farliga djur. Vid sista stoppet fick 

barnen i uppdrag att förvandlas till storkar, för att utföra den teknikövning som gick ut på att 

balansera på ett ben. 

 

Efter teknikövningen genomfördes en stegsekvensövning där barnen en och en skulle 

galoppera över diagonalen.  Barnen fick genomföra galoppen två gånger. Joel hade en 

fartfylld galopp, som vid andra tillfället blev mer lätt i stegen. Saga hoppade och studsade 

fram, Linus hade en lätthet och spänst i stegen, hans kraft var riktad uppåt. Erik sprang och 

morrade över diagonalen, Casper trippade i galopp med ett lugnare tempo, Thea hoppade, 

trippade och fäktade med armarna, hon hade ett högre tempo. Wilma utförde sin galopp 

studsande och hade en större lätthet vid det andra varvet. Rut hade en yvig galopp, hon 

använde armarna för att komma uppåt samtidigt som hon nickade med huvudet. Astrid 

hoppade och vevade med armarna med tyngd i kroppen. Ebba kom inte riktigt in i galoppen, 

vilket gjorde att hon stapplade fram över diagonalen. Anton var tydligt i takt med musiken, 

han utförde galoppen med tyngd ned mot golvet och siktade uppåt med hjälp av armarna. Vid 

andra varvet introducerade Erik idén att krypa och åla sig fram istället för att utföra 

galoppsteg, vilket fick de övriga barnen att skratta. Casper tog efter detta uttryck och rullade 

och skakade sig fram på rygg. Efter detta sprang Joel och Anton fram över golvet och 

avslutade med ett glid. Saga satt på rumpan och snurrade runt. Erik klängde sig över Linus i 

bakgrunden. Linus sprang sedan ut på alla fyra över diagonalen, Erik följde efter. Thea 

hoppade fram på alla fyra. Astrid, Rut och Ebba var de enda som fortsatte med galopp över 

diagonalen. Anton ställde sig på alla fyra och slog med ena armen upp och ned i takt med 

musiken. Ledare 2 bryter här övningen och introducerar improvisationsövningen. 

 

Barnen gavs två könsdikotoma valalternativ vid improvisationsövningen, att antingen dansa 

fjäril eller örn. Liksom vid valet mellan fors och bäck, fick de även här först välja utan att 

veta vad övningen gick ut på, för att sedan ges möjlighet att byta hörn. Fem flickor valde att 

dansa fjäril och fem pojkar och en flicka, Thea, valde örn. Fjärilarna fick starta och örnarna 

fick under tiden titta på. Då fjärilarna dansade rörde de sina armar, händer, de använde sig av 

små hopp, gick på tå och snurrade runt. Ebba gjorde individuellt genom att studsa fram på ett 

ben. I bakgrunden fnissade örnarna och Joel vände sig till ledare 1 och sade med skratt i 

blicken ”sången är rolig”, vartefter Erik replikerade ”nej, sången är ful” och fick medhåll av 

Casper. Casper ställde sig upp och började dansa medan han skrattade och trippade på tå. 

Erik anslöt, trippade och gjorde grimaser. Joel, Erik, Casper och Thea skrattade. Ledare 2 

instruerade fjärilarna att återvända till sitt hörn och förberedde örnarna på deras tur. Anton 
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gjorde sig redo, han hoppade upp och landade brett med kraft i benen och med spända armar 

uppåt, han lät med förställd basröst ”hum”. Örnarna sprang runt, rusade och ljud markerades 

genom morr och läten. De knuffades och ruffades med varandra, klor och tänder visades. I 

bakgrunden satt fjärilarna och tittade på. Anton närmade sig fjärilarna och röt åt dem, fler 

örnar anslöt till denna aktivitet och fjärilarna skrek till och skrattade i skräckblandad 

förtjusning. Linus krälade på rygg på golvet. 

 

Därefter fick barnen välja hörn igen. Thea hoppade snabbt mot fjärilarna. Wilma och Rut 

utbytte blickar och pratade med varandra om de skulle byta hörn, de ställde sig upp, tvekade 

och satte sig åter ned. Anton sade högt ”jag vill” och skyndade sig snabbt mot fjärilarna 

samtidigt som han tittade tillbaka mot örnarna med glimten i ögat. När fjärilarna rörde sig 

hade Anton ett högre tempo än resterande fjärilar. Han flaxade snabbt med armarna och 

gjorde en piruett framför örnarna vilket fick dem att skratta. Casper sprang ut och anslöt en 

kort stund till fjärilarna och återvände sedan tillbaka till örnarna. Erik försökte springa ut, 

men han stoppades av ledare 1. Joel frågade ledare 1 om han fick dansa med fjärilarna och 

han beviljades detta. Plötsligt sprang Erik ut ett varv och Anton gjorde ytterligare en piruett. 

Situationen blev rörig då pojkarna skrattade och överdrev sina handrörelser genom ett 

energiskt viftande tätt intill kroppen. Alla pojkarna förutom Linus sprang ut och anslöt till 

fjärilarna vid något tillfälle. Alla utom Linus hade gått över till fjärilarna och därmed återstod 

endast han i örnarnas hörn. De övriga pojkarna försökte gå tillbaka till örnens hörn, men 

tilläts inte detta av ledarna, då pojkarna själva valt att ansluta till fjärilarna. Linus svävade 

framåt med armarna utåt i sidan och gjorde ibland små hopp. Han verkade inte störas av Erik, 

Anton och Casper som hade svårt att hålla sig i bakgrunden och vänta på sin tur. 

 

Improvisationen avslutades och barnen fick i uppdrag att krypa ihop som ett litet djur, för att 

sedan lägga sig ner på rygg och vila. Casper, Joel och Anton hade svårt att ligga still, de reste 

sig upp och bytte positioner i rummet, Erik anslöt till detta. Anton lade sig på Joel och Erik 

på Anton. Casper låg vid sidan av och sprattlade med benen i luften. Anton och Erik kröp 

iväg och Joel kom efter dem, men sade att han ville ligga ifred. Erik kröp fram till Casper och 

började klänga på hans rygg. Casper, Erik, Anton och Joel reste sig upp och gick runt i 

rummet. Linus hade lagt sig uppe på en bänk i salen för sig själv, där låg han stilla under hela 

avslappningen. Alla flickor låg stilla på sina ursprungsplatser (se bild 1: 27). 

  



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1”avslappning” 

 

Under metasamtalet kröp Anton och Joel iväg och gjorde annat, Joel kom däremot snabbt 

tillbaka. Erik och Casper pratade med varandra, de lyssnade inte på de andra. Erik sprang 

plötsligt iväg och Joel följde efter. Thea vände sig om och följde efter dem. Barnen i cirkeln 

uttryckte överlag att det tyckte dansen var bra. Rut sade ”roligt, roligt när man var fjäril”. När 

Anton och Erik hade kommit tillbaka till ringen uttryckte de att dansen var dålig. Erik sade 

sedan att det var ”roligt att vara uppe i taket, träffade på solen däruppe… jag var naken i 

solen”. De andra barnen skrattade till. Astrid kittlar Joel och Anton. Casper och Linus pratar 

med varandra och lyssnar inte på de andra. 

 

 

Förändring i struktur 

 

Vid genomgången av danstillfälle ett och två upplevde vi att det blev ett negativt klimat och 

därmed en ohållbar situation för gruppen, då vi lät barnen välja ”helt fritt” hur de skulle 

utföra övningarna och de sekvenser där barnen fick titta på varandras val. Inför det tredje 

könsstereotypt utformade danstillfället valde vi därmed att strukturera övningarna på ett 

annorlunda sätt. Vi valde bort utformningen av övningar där barnen tittade på varandras val 

och istället lät vi alla barnen röra sig samtidigt. De könsdikotoma valalternativen var dock 

kvar. En annan aspekt vi förändrade var vår roll som ledare. Vi hade sett i vilken riktning 

barnens tidigare fria ageranden hade lett och valde nu istället att vara mer aktiva och sätta 

tydligare gränser. 
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”Jag vill vara en lindansare!” ♀, ”Jag är cirkusdirektör” ♂ 
 

Vid sista könsstereotypt utformade danstillfället var tio barn närvarande, Saga och Erik var 

frånvarande. Denna dans hade temat Cirkus. David som vid de två första tillfällena varit 

frånvarande, var nu med för första gången. Vi inledde med ett samtala med barnen om vad 

som kan finnas på en cirkus. Därefter värmde vi gemensamt upp i en cirkel genom att röra 

oss som de olika förslag barnen benämnt vid det inledande samtalet. I denna övning dansade 

alla tillsammans och övningen var inte könsstereotypt utformad, dock kan man kalla några av 

de exempel som barnen lyfte som stereotypa. Flickorna gav exempel såsom cirkushäst, 

ballerina och trapets och pojkarna föreslog clown, cirkusapa, gorilla, cirkuselefant och 

cirkuslejon. Joel sade däremot ”man kan gå på lina”. Gemensamt rörde vi oss sedan på olika 

nivåer och med olika kraft och tyngd. Under uppvärmningen hade barnen ett likartat 

rörelsemönster, när vi exempelvis gick på lina gick samtliga barn på tå och balanserade 

koncentrerat med armarna utsträckta. När vi var cirkuslejon kröp samtliga barn runt i cirkeln 

och morrade. 

 

Vid teknikövningen fick barnen välja om de ville dansa som en lindansare eller som en 

cirkusdirektör. Ledare 1 fungerade som rörelsemodell, liksom vi gjort vid de andra tillfällena, 

men denna gång var ledaren mer aktiv tillsammans med barnen än tidigare. Innan musiken 

kom igång, hoppade och ropade några flickor att de ville vara lindansare och några pojkar 

konstaterade högt och tydligt att de skulle välja cirkusdirektörens roll. Ledare 1 uppmuntrade 

barnen att visa sina val med kropparna istället för verbalt. Därefter ställde sig alla flickor på 

ett led efter varandra och agerade lindansare. De gick koncentrerat med armarna utsträckta 

och försökte balansera på en föreställd lina. Alla pojkarna gick runt i rummet med upprätt, 

lätt bakåtlutad rygg, de tog stora kliv med starkt vevande armar och de förställde sina röster 

och sade med basröst ”god dag, god dag” och påtalade vid flertalet tillfällen att de var 

cirkusdirektörer (se bild 2: 29). 
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Bild 2. ”lindansare och cirkusdirektörer” 

 

Casper ställde sig vid ett tillfälle vid lindansarna och såg ut att vilja prova detta uttryck. Då de 

andra pojkarna gick förbi honom följde han istället med dem och lämnade sin position som 

lindansare. David började balansera på linan, han mötte ledare 1 med blicken vartefter han 

gick därifrån. Ledare 1 uppmuntrade honom då att prova och han hittade tillbaka till 

lindansarna. Under hela tiden han provade dansa lindansare tittade han bakåt på ledare 1 och 

sökte ögonkontakt. Linus gick då också in som lindansare och Casper följde efter, men han 

gick på knäna istället för på tå. Casper höll sina armar utåt och tittade koncentrerat ner på 

”linan”. Ebba satte handflatorna mot varandra, bugade, hoppade från en liten avsats ned på 

linan, gjorde en snurr varpå hon balanserade baklänges längs med linan. Astrid kom efter 

henne och snurrade hela vägen över linan. Thea gick baklänges. Ledare 1 uppmärksammade 

de olika sätten att gå på linan vartefter Casper och Anton anslöt till linan, de snurrade och 

utförde olika konster. Anton gjorde karaterörelser längst med linan och Joel fladdrade med 

armarna och klappade sig på rumpan. Ledare 1 bröt därefter övningen och introducerade 

stegsekvensen där barnen fick hoppsa runt i rummet som glada barn på cirkusbesök. Denna 

övning var inte könsstereotypt utformad utan vi ville titta på barnens olika sätt att utföra 

hoppsa. 

 

Casper, Joel, Anton, David och Linus varvade sina rörelser genom att springa och gå. Ledare 

1 försökte då uppmuntra pojkarna att hoppsa istället. Thea utförde sin hoppsa studsande med 

spring emellanåt och hon nickade med huvudet i takt med musiken. Astrid levde sig in i det 

bildspråk ledare 1 gav barnen under inledningen, hon visade detta genom att hoppsa runt och 

”slicka på en glass”, hon hade en tyngd i stegen. Wilma siktade uppåt i sin hoppsa genom att 

ta kraften nerifrån, hon utförde enstaka hopp. Rut hade en lätthet i stegen, hon svängde med 

armarna. Ebba dubbelstudsade på ett ben medan det andra benet var i luften. Casper gjorde 

först en sprallig hoppsa och gick sedan med bestämda kliv framåt, vilket han markerade 
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genom att lyfte sina knän högt. Joel uttryckte glädje i stegen, han använde sina armar till 

hjälp, för att sedan börja springa mot Anton som sprang runt i rummet. Ledare 1 stoppade 

Joel som då återgick till hoppsan. Linus hade en lätt studsande hoppsa, som sedan övergick 

till småspring och slutligen till gång. David utförde hoppsa utan att använda sina armar, även 

han började springa efter en stund och inspirerades sedermera av Casper att gå. Barnen rörde 

sig under denna övning i en cirkelform i rummet. 

 

Efter denna övning följde en improvisation där barnen fick välja mellan de könsdikotoma 

valen att dansa som en stor, tung, klumpig och kraftig elefant eller en graciös, spänstig häst 

som gör cirkuskonster. Barnen fick röra sig tillsammans på golvet oavsett val. Casper, David, 

Joel och Anton dansade och vandrade som en elefant med snabel, för att sedan börja springa. 

Då Joel och Anton övergick till hoppsa hittade Casper tillbaka till övningen och blev en häst 

som gick på alla fyra. Under denna övning följde Joel generellt efter Antons rörelsemönster. 

Ebba gestaltade en vandrande elefant med snabel. Mot slutet av övningen blev hon en häst 

som snurrade runt på golvet och gjorde konster med armarna uppåt likt en stegring. Linus 

började denna dans som en gåendes häst för att sedan komma ner på alla fyra, han utförde ett 

hopp, kom ner på alla fyra igen och förvandlades till en elefant. Rut, Thea, Wilma och Astrid 

gestaltade en häst under hela övningen, de gick på led efter varandra och stegrade sig och 

gjorde ibland hopp. Ledare 1 uppmuntrade cirkushästarna att utföra några konster varpå 

Casper, Rut, Astrid, Thea och Ebba, som alla var hästar, började göra konster i en cirkel i 

mitten av rummet. David och Linus bytte då från elefant till häst. Då ledare 1 senare 

uppmuntrade elefanterna att göra konster, utförde Joel och Anton detta med stora kliv och 

läten. Casper, David och Linus bytte nu från häst till elefant. Wilma, Astrid, Ebba och Rut 

satt stilla i mitten och fnissade till. Efter denna övning tog cirkusföreställningen slut och 

barnen fick med lugna rörelser ”plocka ned” cirkustältet och gå med djuren till deras spiltor 

samtidigt som de vinkade hej då till besökarna. Anton satt vid sidan av och var inte delaktig i 

denna övning. Barnen fick sedan lägga sig ned för att vila en kort stund. Anton smög då iväg 

och lade sig uppe på en bänk, Joel följde efter honom och David krälade mot dem. Thea rör 

sig på rygg. Vilan avslutades sedan. Denna vila gjordes mycket kort då avslappningarna vid 

danstillfälle ett och två inte fungerat för vissa pojkar (se danstillfälle ett och två). 

 

Under det efterföljande metasamtalet fick barnen återge vad de tyckte om dansen. Linus 

tyckte det var ”kul, när man fick vara en elefant… eller, det var kul att vara lingungare”. Thea 

tyckte om att dansa ”ballerina och häst”, även Wilma lyfte fram dessa övningar. Vare sig 

Astrid eller Rut ville säga någonting om dansen. Casper och Ebba sade att ”allt var bra”. När 

Joel fick ordet svarade han att han inte hade tänkt klart, men när Anton senare svarade 

”cirkusdirektör, det var roligast” skyndade sig Joel att säga ”nu har jag tänkt klart, 

cirkusdirektör, att gå bakåtlutad”. Detta var återkommande hos Joel, det vill säga, att följa 

Antons exempel i såväl rörelser som uttryck. 
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”Har vi nu lagt ribban?” 

 

Efter genomförandet av de könstereotypa danstillfällena kände vi en oro inför hur de 

könsneutrala danstillfällena skulle mottas från barnen på grund av att det hade varit lite 

oroligt i barngruppen. Vi funderade över hur vi skulle kunna genomföra de könsneutrala 

övningarna såsom vi formulerat i teorigenomgången och utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Vi kommer nu redogöra för resultatet från de könsneutralt utformade 

danstillfällena. 

 

 

”Jag brukar känna glad, arg, ledsen, lugn, glad… jag brukar känna såna 

känslor” ♂ 
 

Vid det första könsneutralt utformade danstillfället, fjärde tillfället i ordningen, tog vi med 

barnen på en känsloresa till rymden. Det var elva barn närvarande, Linus var den enda som 

var frånvarande. Som uppvärmning fick barnen tillsammans i cirkel utföra en rymdgympa 

med ledare 2 som rörelsemodell. Barnen fick mjuka upp kroppen och sedan kliva i sina 

rymddräkter. Därefter fick de gå runt i cirkeln och känna på rymddräktens tyngd. Joel och 

Casper uttryckte att det var lätt för dem att gå i rymddräkten, ”det är inte tungt för mig!”, de 

ansträngde sig inte utan gick med vanliga steg. De andra barnen använde och visade tyngd i 

sina steg. Barnen fick besöka fyra olika planeter på sin resa och vid varje planet fick de 

utforska en specifik känsla. Till de olika planeterna reste vi i en rymdraket, vilket också 

utgjorde en teknikövning. Där fick barnen ståendes räkna ner från 10-0, för att sedan komma 

ner till sittande och balansera på rumpan genom den skumpande rymdfärden. 

 

Då vi besökte den första, arga planeten, visade flera barn hänfördhet till denna känsla. Detta 

var en teknikövning som skulle utmana barnen i att isolera sina rörelser, känna kraften och 

känslan i olika delar av kroppen. Wilma spände kroppen kraftfullt och visade tydligt på 

känslan, hon gav sig hän till det arga, spända och kraftfulla uttrycket. I metasamtalet efteråt 

nämnde Wilma bland annat den arga planeten som en positiv upplevelse. Ebba gick 

hopkrupet med armarna spända framför sig, hon följde sina armar med intensiv blick. Vid ett 

tillfälle mötte ledare 1 Ebbas arga blick och hon kom av sig för en stund och fnissade 

förläget. Astrid visade ilskan tydligt i ansiktet med en arg, spänd grimas och hennes ögon 

lyste av ilska. Erik, som vid de tidigare könsstereotypa danstillfällena hade uppvisat en hög 

aktivitetsnivå och främst valt uttryck som kännetecknats av högt tempo och mycket kraft, 

uppvisade nu likartade tendenser. Musiken var dämpad men Erik ökade successivt takten och 

tog några springsteg samtidigt som han viftade med sina spända armar som om han slogs. 

Kort därefter slog Erik och en annan pojke till varandra (vi uppfattade ej vem den andra var). 
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Ledare 1 tillrättavisade pojkarna vartefter ledare 2 sade högt så alla hörde ”man får vara arg, 

men slåss – det gör man inte”. Erik, Joel, Casper och David ökade återigen tempot och 

började springa runt i en cirkel, vilket var ett återkommande rörelsemönster hos dessa barn 

vid de könsstereotypa tillfällena. Ledare 2 ingrep dämpande genom beröring och pojkarna 

hittade då tillbaka till den ”kontrollerade” ilskna känslan i samklang med den dämpade 

musiken. Vi reste vidare till nästa planet. 

 

Under besöket på den ledsna planeten inledde ledare 2 denna improvisationsövning genom att 

med bildspråk beskriva hur det på denna planet regnade tårar. Hon lyfte symboliskt på sina 

händer och frågade barnen ”känner ni?”. Erik, Joel och Wilma lyfte sina händer och ”kände” 

på tårarna som föll samtidigt som de följde händerna med blicken. Ledare 2 delade ut sjalar 

till alla barnen. Anton, som hade krockat med ett annat barn vid början av danstillfället, hade 

inte medverkat tidigare vid denna dans utan valde att sitta vid sidan av. Även han tilldelades 

en sjal som han då försiktigt började undersöka, dock fortfarande i bakgrunden. Joel, David, 

Erik och Casper följde sina sjalar med blicken, de lyfte sin sjal över huvudet och tittade på 

den. Erik började svävandes springa med armar likt vingar och han tittade bakåt på sin sjal 

som följde hans rörelser. Enligt vår tolkning, visade han fascination över sjalen och dess 

rörelse och var uppslukad av nuet, hänförd av sjalen. Wilma dansade koncentrerat med sin 

sjal under hela övningen. Ledare 2 visade hur man kunde blåsa på sina ”tårar” och i 

bakgrunden reste sig då Anton upp, som fram tills då, inte varit uppe och dansat. Han 

dansade med sin sjal och följde den med blicken. Joel uppvisade ett individuellt 

rörelsemönster då han lade sig ner på golvet med sin sjal. Ledare 2 lyfte Joel som exempel 

och alla barnen inspirerades att prova denna rörelse. Barnen rörde liggandes sina sjalar över 

huvudet och Erik, som vid tidigare tillfällen inte legat stilla, låg nu alldeles stilla och 

undersökte sin sjal. Sjalarna fångade barnens intressen, de levde sig in i denna övning med 

stor inlevelse och stort engagemang. 

 

På den blyga planeten, som också var en improvisationsövning, uppvisade barnen flera 

likheter i sina rörelsemönster. Barnen kröp ihop och smög, de gömde sig för varandra så fort 

musiken startade. David, Joel, Wilma och Anton gömde sina ansikten. Erik trippade 

spejandes fram och fnissade. Joel fnissade i mötet med andra. Astrids ögon lyste av ”fnissig 

spänning”. Ebba tassade fram med händerna framför munnen. Casper kröp ihop och gjorde 

sig liten. Vid ett tillfälle kröp han in under en bänk, som stod i hörnet av rummet, han gömde 

sig för de andra och smög sig sedan ut igen. Anton kröp ihop och gjorde sig liten, hans blick 

var riktad mot golvet och händerna täckte hans ansikte. Även under stegsekvensövningen på 

den glada planeten använde sig barnen av likartade rörelsemönster. De rycktes snabbt med i 

den glada känslan. Wilma och David dansade spontant i hopp och studs så fort musiken 

startades, flera barn följde snabbt efter. Barnen uttryckte kroppslig glädje i form av impulsiva 

hopp, studs, skratt och snurrar. När vi reste hem till jorden igen fick barnen lägga sig ned och 
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vila. Barnen hann inte ens lägga sig tillrätta på golvet förrän Anton smög iväg med Joel strax 

efter sig. De smög runt cirkeln mot Erik för att lägga sig bredvid honom. Ledare 1 bröt då in 

och förde tillbaka dem till sina ursprungliga platser, varpå de lade sig tillrätta. Ledare 2 

började stryka sjalar över barnens kroppar. David flyttade på sig. Ledare 2 sade åt honom att 

ligga kvar på sin plats och han lade sig då tillrätta. De pojkar som vid de könsstereotypa 

danstillfällena inte funnit ro under avslappningen låg nu helt stilla samtidigt som vi strök med 

sjalar över barnen. När vi mötte barnens blickar, log de som respons och fnissade ibland till. 

Joel kom till ro under avslappningen. Han låg stilla och blundade ända tills ledare 2 strök 

honom på ryggen och bad honom att sätta sig i ringen med de andra för att genomföra 

metasamtalet. Detta var den hittills längsta avslappningen av alla och barnen låg stilla tills 

övningen tog slut (se bild 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 3 ”avslappning” 

 

Under metasamtalet satte sig Joel tätt intill ledare 2. Då ledare 2 hade fokus på någonting 

annat, uppmärksammade hon inte att Wilma tryckte sig in mellan henne och Joel, som 

flyttade på sig. Flertalet barn uttryckte att de tyckte ”allt” var roligt och bra med dansen. 

Några barn lyfte rymdfärden som särskilt rolig. Wilma tyckte att ”arga och glada planeten” 

var bäst. Barnen lyssnade på varandra under detta samtal och de pratade inte i mun på 

varandra. När ledare 2 frågade om de själva brukar känna sådana känslor svarade bland annat 

Wilma att ”ibland brukar jag va ledsen när mamma bråkar” och Casper sade ”jag brukar 

känna glad, arg, ledsen, lugn, glad … jag brukar känna såna känslor”. 
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”Man är skön” ♂, ”När man rör sig så känns det som man är i sand” ♀ 
 

Det femte danstillfället var könsneutralt utformat och bestod av en upptäcktsresa till olika 

världar. Elva barn var närvarande, Wilma var den enda som var frånvarande. Uppvärmningen 

bestod av att vi reste iväg i vårt tåg, på led efter varandra och vi åkte över berg och genom 

dalar. Vi rörde oss tillsammans på olika nivåer i rummet. Barnen visade tydligt med kroppen 

de olika hastigheter och nivåer tåget höll. 

 

När vi anlänt till den första världen, den stela och kantiga, utförde vi en teknikövning. Barnen 

fick, före genomförandet, fundera över hur man rör sig på detta sätt. Genom detta inledande 

metasamtal gavs barnen möjlighet att rikta sin fokus mot känslan i rörelsen (jfr Pramling 

Samuelsson m.fl, 2008). Erik visade ett stelt uttryck med kroppen, han sträckte armarna uppåt 

likt en pil. Joel sade ”man ska va tung” och flera barn gick runt och prövade tyngden i sina 

kroppar exempelvis Astrid, Thea och Saga som gick stelt och spände sig. Rut formade en pil 

av sin kropp, likt den Erik visade. Erik formade sedan en liten triangel med sina fingrar och 

ledare 1 bekräftade dess kantighet. Astrid kramade Rut hårt och Rut sade ”aj” varpå Astrid 

släppte taget. Anton rörde sig stelt och sakta, Erik och Linus förflyttade tyngden från ena 

benet till det andra. Under detta metasamtal var det endast pojkarna som verbalt gjorde sig 

hörda, flickorna visade i stället med kroppen. 

 

Musiken startades och vi rörde oss stelt och kantigt på led över diagonalen. Erik och Ebba 

spretade stelt med fingrarna. Astrid hade stela armar och formade en triangel med sina 

fingrar. Rut rörde sig stelt i stora rörelser, hon kickade då och då till med benen sidledes. Joel 

isolerade stelheten i olika kroppsdelar med små pauser. Saga kände rytmen i musiken och 

hackade sig fram i stela och isolerade armrörelser. Hon hoppade fram och gjorde vändningar 

till höger och vänster. Anton tittade återkommande på ledare 1 som rörelsemodell, han levde 

sig in i övningen och gestaltade stelheten tydligt. Han rörde sig likt en matador, stelt och 

isolerat med små pauser, han följde kroppens rörelser med blicken. Thea gjorde en 

individuell tolkning och ställde sig bredbent och stilla och sade högt ”stela kan ju inte gå!”. 

Ledare 1 bekräftade detta och alla barn frös till. Detta föll sig som en naturlig övergång till 

den mjuka och lealösa världen och barnen fick igen reflektera över hur man rör sig då. Linus 

sade ”man är skön” och Rut ”när man rör sig så känns det som man är i sand”. Andra svar 

som framkom var Joel som sade ”man kan slappna av” och Linus som gav en ytterligare 

beskrivning ”det känns som om man klappar på ett mjukt djur”. Anton visade med benen 

genom att böja dem uppåt och bakåt och sade ”man drar upp benen”. Thea sade ”benen kan 

rulla faktiskt”. Den mjuka, lealösa musiken kom igång och barnen rörde sig på olika nivåer, 

de ”tappade” balansen och föll ner, rullade runt och kom tillbaka upp till ståendes. Barnen 

använde mycket armrörelser. Erik drog i tröjan och åmade sig fram. Saga rullade runt på 

golvet. Joel böjde på ryggen, kurade ihop sig och slängde lealöst med armarna hit och dit. Ett 
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generellt rörelsemönster som framkom var att barnen åmade sig kurvigt och böjligt i denna 

dans. Flera barn gjorde likt varandra, vilket var återkommande under hela denna övning. 

 

Vi tog oss från den stela och lealösa världen genom att röra oss över diagonalen i en 

stegsekvensövning. Barnen skulle här ta sig genom en snårig och tät djungel. Tillsammans 

gick vi på led. Vi lyfte benen högt för att ta oss över grenar och snår och använde armarna för 

att hålla undan grenar och kvistar. Thea lyfte högt på benen och tog stora kliv. David och Joel 

gick på knäna och förde undan grenarna med armarna. Casper fäktade sig fram med armarna 

och Linus hade format ett svärd med händerna och sade ” jag skär sönder träden”, han högg 

sig fram. Erik efterliknade då Linus rörelsemönster och Rut fäktade sig också fram med 

armarna. Ebba och Astrid använde olika nivåer i sitt rörelsemönster, de var lågt mot golvet 

och sedan högt med armarna upp mot taket och tog stora kliv. Saga tog ett par stora kliv för 

att sedan iaktta de andra barnen. När vi tagit oss genom djungeln stötte vi på en storm och 

barnen fick öva sig på att visa motstånd i rörelsen. Joel tog stela kliv över diagonalen och 

sade ”jag är så stark i min kropp!”. Saga skuttade fram. David, Rut och Casper visade inget 

motstånd utan gick med vanliga steg och Casper sade ”jag behöver bara gå”. Thea ropade 

högt ”jag åker tillbaka!” samtidigt som hon snurrade bakåt på knäna. Ledare 1 bekräftade ”ja, 

precis Thea du åkte tillbaka, det känns så”. Ebba utförde övningen med stor inlevelse, hon 

gick bredbent, stelt med små kliv och armarna var kraftfulla och stela. Hon backade lite och 

försökte hoppa sig fram, det märktes i hennes rörelser att hon mötte motstånd. Erik och 

Anton åkte fram och tillbaka, de visade hur de kämpade mot vinden genom att falla ner på 

knä, reste sig upp, svängde hit och dit och Erik ven som en storm. Joel rörde sig på ett 

liknande sätt, han försökte ta sig fram men föll ner, försökte resa sig upp, men det gick inte. 

Vinden tog tag i honom, han föll ner igen, kröp fram och slutligen slängde han sig framåt. 

 

När vi tagit oss förbi stormen föll vi ner som stenar för att sedan vakna upp i den långsamma 

världen, en improvisationsövning, där vi förvandlades till svajande träd. Barnen fick gestalta 

långsamma rörelser. Anton rörde sig med långsamma rörelser och tittade mot den lilla 

spegeln på väggen. Erik och Ebba visade med små stillsamma rörelser. När musiken kom 

igång följde Rut, Astrid, Thea, Saga, Ebba, Anton, Casper, Erik, David samt Joel med 

inlevelse ledare 1 som agerade rörelsemodell. Barnen följde sina rörelser med blicken, sakta, 

lugnt och stillsamt växte de upp (se bild 4: 36). 
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 Bild 4 ”långsamt växande träd” 

 

Flertalet av barnen rörde sig med känsla, där de stod fast i marken. Erik försökte ta sig loss 

men hans ben var som fastrotade, han visade detta genom att med stort engagemang och kraft 

försöka ta sig loss ”utan att lyckas”. Under denna övning stod Linus inte stilla, han sprang 

runt, ägnade sig åt annat och störde därmed de andra. Ledare 1 bad honom då att gå till sidan, 

senare ville han dock delta och fick då det. Vi vissnade slutligen och föll sakta till marken, 

barnen rörde sig samspelt och lade sig ned till vila. Under avslappningen låg alla barnen stilla 

och efter ett tag ”krattade” vi ihop barnen mot mitten för att sedan samlas i cirkeln för 

metasamtal. 

 

Flera barn uttryckte att allt var roligt med denna dans. Erik sade ”jag tyckte det var lätt att gå 

igenom vinden”. Thea sade ”jag tyckte allting, träden var roligt” och David ”tyckte om när vi 

var träden, för det var roligt när ni krattade ihop oss”. ”Bra… gå igenom buskarna”, sade 

Astrid om dansen, medan Ebba berättade om hennes strategi ”när vi var i skogen… jag höll i 

en lina… jag höll i en apparat, i ett handtag och tryckte på en knapp… då började jag åka 

jättesnabbt”. Under detta metasamtal räckte barnen upp handen och pratade en och en, de 

lyssnade på varandra. 

 

 

”Jag börjar bli lite varm efter skidorna” ♀, ”Schwo, schwo” ♂ 
 

Detta var sista danstillfället tillsammans med barnen och denna gång var det totalt tio barn 

närvarande, Saga och Astrid var frånvarande. Temat för denna dans var vintern och tillfället 

var könsneutralt utformat. Barnen var uppe i varv redan innan vi började dansa och det var 

svårt att samla barnen. Vid uppvärmningen stod barnen i cirkeln och fick på plats klättra 

uppför ett berg. Barnen hann endast klättra en kort stund när Joel sade ”vi är redan där, jag är 
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redan varm”. Erik, Anton och David fortsatte att klättra. Anton, Wilma, Rut, Ebba och Thea 

klättrade med stor inlevelse. Kort därpå stannade Joel, Casper och David till och sade att de 

var framme. Barnen nådde slutligen toppen och skulle därefter i en teknikövning åka slalom 

nerför berget på led. Joel sade att han åkte snowboard ner, vilket han gjorde med stor 

inlevelse, genom att han vickade på rumpan från sida till sida samtidigt som han lät ”schwo, 

schwo”. David åkte även han snowboard. Wilma åkte tydligt slalom, rumpan och 

överkroppen rörde sig från sida till sida, hon stannade till och tittade sig i en liten spegel som 

satt på väggen och åkte sedan vidare. Rut svajade från sida till sida och Thea förflyttar vikten 

från ena benet till det andra. Linus hoppade och roterade kroppen i en 180 gradersvinkel från 

sida till sida då han åkte slalom. Casper och Joel trixade genom hopp i slalombacken. Casper 

råkade falla och slog sig, han gick åt sidan en stund. David låtsades trilla i backen, reste sig 

igen och åkte vidare. 

 

Vi tog oss slutligen hela vägen ner för berget och hade nu hamnat vid en frusen sjö. Vi satte 

oss ned och tog på oss skridskorna för att sedan åka ut på sjön. David ropade ”vi kör 

tävling!”, men fick ingen respons av de andra barnen. Casper, Thea, Wilma och Ebba 

hoppade runt och gjorde piruetter. Rut gled fram på skridskorna. Ledare 2 upplevde Eriks 

rörelser tidvis som spring och påminde då högt för alla om att åka skridskor. När vi sedan såg 

på videoinspelningen uppmärksammade vi hur Erik levde sig in i dansen, han gjorde en 

piruett, gled fram, tog några kraftiga bentag för att åka fort fram. Linus sprang fram, gled på 

sidan och repeterade detta rörelsemönster. Joel och Casper gled från ben till ben och Joel 

gjorde ett litet hopp. När vi åkt färdigt satte vi oss ned för att plocka av skridskorna. Det 

började snöa och vi övergick till en improvisationsövning där barnen skulle fånga snöflingor. 

Erik och Joel använde händerna och kände på snöflingorna högt uppe och lågt nere. Wilma 

gick med händerna framför sig och tittade upp mot himlen. Wilma och Joel öppnade sina 

munnar och fångade en snöflinga med tungan. Casper håvade in flingor från marken med ena 

handen och lade dem i den andra. Rut sträckte armen högt upp för att känna flingorna som 

föll. Linus började trippa runt i en cirkel med öppen mun och försökte fånga snöflingor med 

tungan. Ledare 1 uppfattade detta som om ”den löpande cirkeln” var på väg att återskapas 

och frågade då barnen ”kan man stå still?”, varpå alla barnen stannade till. När vi för andra 

gången såg på videoinspelningen upplevde vi inte detta lika kaosartat som vi gjorde i 

stunden. Wilma stannade upp, kupade händerna, tittade upp mot himlen och följde flingorna 

med blicken. Hon hoppade till vid ett tillfälle och fångade en snöflinga med munnen. Rut tog 

stora kliv och kupade sina händer framför sig. Ebba kupade också händerna framför sig 

samtidigt som hon balanserade på ett ben. Anton började därpå springa runt i en cirkel men 

ledare 2 förklarade då att barnen nu själva förvandlats till snöflingor som sakta dalade ner till 

marken. Alla barn dalade då sakta nedåt och lade sig slutligen på rygg i snön och gjorde en 

snöängel. Alla barn låg på sina platser. Linus låg också stilla, men vid sidan av de andra och 

han gjorde ingen snöängel. 
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Vid metasamtalet uttryckte Anton, Ebba, Thea och Linus att de tyckte det var roligt att åka 

skridskor och Wilma tyckte likadant med motiveringen ”för jag gillar balett, man kan åka 

skridskor med balett”. Rut tyckte allt var bra liksom Joel, som även lade till ”men jag tyckte 

allting inte var så himla roligt”. David tyckte om ”när vi åkte slalom men då hade jag 

snowboard och när vi skulle åka skridskorna och så tyckte jag om att fånga snöflingorna för 

då fick vi ligga ner och vila”. Erik lyfte klättringen, skridskorna och sade att han fångade 

snöflingorna med en piska. 

 

 

Knyta ihop säcken 

 

För att knyta ihop alla danstillfällen pratade vi med barnen om vad de mindes från alla olika 

danstillfällena. Vi frågade dem vad de tyckte var roligast respektive mindre roligt. Wilma, 

Thea, Ebba och Rut tyckte det var bäst att vara ballerina på cirkusen, David tyckte det var 

roligare att vara cirkusdirektör. Joel lyfte rymddansen och visade en gungande rörelse med 

kroppen, han visade hur vi reste med rymdraketen. Anton tyckte om rymden ”när man skulle 

va dom här… som aliens”. Ledare 1 kontrollerade om hon uppfattat rätt genom att ställa 

frågan, ”tänkte du när vi var på de olika planeterna?”, han replikerade ”ja, den där sista 

planeten, den glada planeten, att åka tefat”. 

 

Barnen fick sedan berätta vad de tyckte var mindre roligt. Casper och Joel sade ”vattendansen 

var lite mindre rolig”, de ville inte specificera närmare. Thea tyckte att all dans var rolig. 

Ebba, Rut och Wilma tyckte inte att det var så roligt på den arga planeten. De resonerade 

kring den arga känslan och sade att de inte tyckte om att vara arg, med motiveringen att man 

inte fick vara glad då. 

 

 

Kort summering av resultatet 

 

Vi har besökt en förskola och där genomfört dansundervisning vid sex olika tillfällen under 

en treveckors period. Vid de tre första danstillfällena var övningarna könsstereotypt 

utformade och vid de resterande tre var de könsneutralt utformade. Under de stereotypt 

utformade danstillfällena framkom det ett negativt klimat i barngruppen, då de bland annat 

inte var lyhörda för varandra. Det blev ett stereotypt utfall då barnen fick könsdikotoma 

valalternativ. Vi såg även andra könsstereotypa utfall, exempelvis under avslappningarna då 

flickorna låg stilla och flera pojkar rörde sig runt i rummet. Vid de könsneutrala 

danstillfällena, då de könsdikotoma valalternativen tagits bort, visade sig större likheter i 
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barnens rörelsemönster och uttryck. Under dessa avslappningssekvenser låg samtliga barn 

stilla och generellt visade barnen under dessa danstillfällen en större lyhördhet inför varandra. 
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Diskussion och analys 

 

 

I detta kapitel kommer vi göra en sammanfattande analys av studiens resultat, där vi utgår 

från studiens syfte att öka kunskapen om dansundervisning i förskolan utifrån ett 

genusperspektiv och undersöka vilka skillnader och/eller likheter som förekommer vid 

barnens rörelseval och rörelsemönster vid dansaktiviteter i förskolan. Inledningsvis kommer 

vi att analysera de könsstereotypt utformade danstillfällena och tolka dessa utifrån studiens 

syfte och med stöd av våra teoretiska utgångspunkter. Därefter sammanställer och analyserar 

vi de könsneutralt utformade danstillfällena och ställer detta resultat i förhållande till 

resultatet av de könsstereotypa danstillfällena. Vi presenterar sedan vår metodkritik och 

avslutningsvis sammanfattar vi vårt resultat och våra slutsatser kopplat till vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 

 

 

Könsstereotypa val genererade skillnader och till viss del härskartekniker, 

en sammanfattande analys 
 

Vid de könsstereotypa danstillfällena, då barnen gavs könsdikotoma valalternativ, tenderade 

både pojkarna och flickorna att välja könsstereotypt (jfr Nordberg, 2005; jfr Svaleryd, 

2005a). I valet mellan att dansa som fjäril eller örn, valde samtliga pojkar och en flicka att 

dansa som örn och fem flickor valde fjärilens hörn. Vid cirkusdansen valde samtliga flickor 

att dansa som lindansare och samtliga pojkar att dansa som cirkusdirektör. I valet mellan att 

dansa som fors eller bäck valde samtliga pojkar initialt att gestalta forsen. Fyra av fem flickor 

valde också forsen, endast en flicka valde bäcken. Således tenderade flickorna att kunna 

överskrida könsstereotyper i större mån än pojkarna (jfr Lindqvist, 2010; jfr Nordberg, 2005). 

Kan den större acceptansen till flickornas könsöverskridande ha sin grund i maktobalansen 

mellan könen? (jfr Svaleryd, 2005b; jfr Hedlin, 2006). 

 

Pojkarna gjorde även överskridande val exempelvis då Joel och Casper gick över till bäcken 

då Rut stod ensam i detta hörn. Vi ställer oss däremot frågande till om deras agerande var en 

empatisk gest, det vill säga, att de inte ville låta Rut vara ensam, eller handlade det om ett 

könsöverskridande val? Anledningen till att vi ställer oss frågande till deras bakomliggande 

orsak till bytet, är hur Casper och Joel uttryckte sig verbalt under det efterföljande 

metasamtalet. De sade då att forsen var roligast med motiveringen där ”fick man springa”. Vi 

ställer oss också frågande till deras motiv, mot bakgrund av hur de uttryckte sig under 

dansen. Inledningsvis tolkar vi deras rörelsemönster som ett uttryck för osäkerhet, då Joel 
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trippade fram och Casper viftade med armarna och grimaserade. Då Joel och Casper senare 

hade övergått till forsen sprang de, och flera andra barn, in under tiden bäcken dansade. Flera 

av barnen, både flickor och pojkar, införlivade inledningsvis bäckens lugna rörelsemönster. 

Flertalet pojkar tog dock efterhand ”över” bäckens lugna rörelseövning i form av spring, fniss 

och läten. Alla pojkars, utom Linus, ageranden kan ses som ett osynliggörande, det vill säga 

en härskarteknik, av bäckens lugna rörelsemönster (jfr Ås, 1982; jfr Hedlin, 2006). Det fanns 

flera andra tillfällen då pojkarna agerade på ett liknande vis, att de till en början gjorde 

könsstereotypa val, för att sedan under övningens gång övergå till det andra könsdikotoma 

valet. 

 

Ett generellt mönster vi sett under dessa tre danstillfällen är att pojkarna har tenderat att välja 

och byta gestaltning under en och samma övning. Medan flickorna oftast väntade tills ledarna 

gav dem alternativet att byta, kunde pojkarna byta roll mitt under en övning och väntade inte 

alltid på ledarnas erbjudanden om byte. Under cirkusdansen, då barnen fick välja mellan att 

dansa som en klumpig elefant eller som en graciös häst, uppmuntrade ledare 1 hästarna att 

utföra cirkuskonster varpå flera pojkar bytte från elefant till häst. När ledaren sedan 

uppmuntrade elefanterna till cirkuskonster bytte samtliga pojkar till elefanten. Flickorna 

däremot, kan tolkas gjorde vad som ”förväntades” av dem (jfr Hedlin, 2006; jfr Svaleryd, 

2005b). De utförde cirkushästens konster och därefter satt de stilla i mitten och tittade på när 

elefanterna utförde sina konster, samtidigt som flickorna fnissade som respons. Pojkarna 

bytte däremot val av gestaltning beroende på om de genom detta fick uppmärksamhet. 

Utifrån resultatet tolkar vi att pojkarnas återkommande byten kan ha att göra med en 

förväntning på dem att vara i händelsernas centrum. Har då flickornas agerande ett samband 

med en förväntning på dem, att de ska vänta på sin tur och därmed inta en underordnad roll? 

 

I övningarna där barnen fick välja mellan fors/bäck, fjärilar/örnar och cirkusdirektör/ 

lindansare tydliggörs det hur de stereotypa könsdikotoma valalternativen tenderade att 

generera könsstereotypa rörelsemönster och ageranden. Vid det sistnämnda exemplet med 

lindansare och cirkusdirektörer, framkom ett tydligt könsstereotypt utfall då alla pojkarna 

valde att agera cirkusdirektör och alla flickorna lindansare. Det verkade även viktigt för 

barnen att här verbalt få uttrycka sina val och påtala dem för varandra, vilket kan ses som ett 

exempel på ett försök att markera könstillhörighet och därmed ett avstånd till det motsatta 

könet (jfr Hellman, 2008; jfr Svaleryd, 2005b; jfr Nordberg, 2005). Vid djurdansens 

uppvärmning, där barnen fick gestalta olika könsdikotoma djur, uttryckte barnen också 

verbalt deras val. Anton sade vid flera tillfällen att han var ”leopard” varpå Wilma 

upprepande sade ”jag är en leopardflicka!”. Här markerade framförallt Wilma verbalt sin 

könstillhörighet genom att lyfta fram en skillnad, det vill säga motsatsen till Antons leopard i 

form av leopardflicka (jfr Hellman, 2008; jfr Svaleryd, 2005b; jfr Nordberg, 2005). För henne 

var det viktigt att hävda att hon var flicka och på så sätt särskiljde hon flickor från pojkar och 
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reproducerade då könsskillnader (jfr Connell, 2009). Anton behövde inte framhäva sin 

könstillhörighet på samma sätt, då leoparden i denna övning gestaltades utifrån dess vildhet i 

form av klor och läten, vilket kan hänföras till ett maskulint kodat rörelsemönster (jfr Hedlin 

2006; jfr Svaleryd, 2005b). Leoparden fick på så sätt representera det manliga och 

leopardflickan, det kvinnliga. 

 

Under cirkusdansen, då barnens val var tydligt könsstereotypa, anslöt dock pojkarna 

efterhand till lindansarna. I början skedde detta med försiktighet, då både Casper och David 

sökte bekräftelse hos ledaren och de övriga pojkarna, genom blickar, innan de provade 

uttrycket fullt ut. De kanske behövde bekräftelse för att våga prova uttrycket. När dessa 

pojkar tagit första steget att prova på lindansen, anslöt fler pojkar till detta uttryck. De som 

anslöt hade dock omformulerat och förändrat rörelsemönstret. Således anslöt de sig inte till 

det rörelseuttryck som flickorna, lindansarna hade och införlivade detta. Utan när pojkarna 

dansade som lindansare markerade de samtidigt ett avstånd genom ett annat 

rörelsemönster/uttryck, exempelvis genom att gå på knä, klappa sig på rumpan och göra 

karaterörelser. Vi kan se detta som ett försök till att förlöjliga lindansarens uttryck (jfr Ås, 

1982; jfr Hedlin, 2006). Då barnen inte tittade på varandras val vid detta danstillfälle, som de 

gjorde vid de två första danstillfällena, fick förlöjligandet dock ingen stor uppmärksamhet. 

Under själva genomförandet av dansen såg vi inte detta som ett försök till förlöjligande, utan 

observerade detta först vid genomgången av videoinspelningen. En ytterligare intressant 

aspekt som vi observerade var att flickorna aldrig provade att dansa cirkusdirektör. Kan det 

vara så att flickorna på detta sätt markerade sin könstillhörighet genom att endast vara 

lindansare och dansa såsom det ”förväntades” av dem, till skillnad från pojkarna som 

markerade sin könstillhörighet och genusordningen genom att försöka tillämpa vissa 

härskartekniker? (jfr Ås, 1982; jfr Svaleryd, 2005a; jfr Nordberg, 2005; jfr Hedlin, 2006). 

 

Vi fann även intressanta observationer av händelser som skedde i bakgrunden, då halva 

barngruppen skulle titta på de andra barnens val. När forsen dansade satt barnen i bäcken 

stilla och tittade på. Däremot, då bäcken skulle dansa ägnade sig några deltagare i forsen åt 

annat, således osynliggjorde dessa barn deltagarna i bäcken (jfr Hedlin, 2006). Eriks agerande 

under denna övning ser vi som ett ytterligare exempel på ett förlöjligande av ett feminint 

kodat rörelsemönster, då han trippade, överdrev sina armrörelser samt dansade som fors 

under bäckens dans. Under övningen där barnen skulle dansa som örn eller fjäril skedde en 

liknande händelse då det var fjärilarnas tur att dansa. Joel, Erik och Casper som var örnar, 

skrattade, gjorde grimaser, fällde nedlåtande kommentarer om musiken och trippade runt i 

bakgrunden. De markerade tydligt ett avståndstagande till det som fjärilen representerade 

genom att på detta vis förlöjliga fjärilens uttryck (jfr Hedlin, 2006). När det sedan var 

örnarnas tur att röra sig markerade återigen dessa pojkar sin könstillhörighet genom att utföra 

örnens rörelsemönster i skarp kontrast till fjärilens rörelsemönster. Antons förberedande 
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uttryck, där han bredbent hoppade ned och med förställd basröst lät ”hum”, är ett tydligt 

sådant exempel, likväl som det generella rörelsemönstret hos pojkarna under denna sekvens. 

Fjärilarnas agerande och respons i bakgrunden är ett exempel på hur flickorna markerade sin 

könstillhörighet genom att göra det som ”förväntades” av dem (jfr Svaleryd, 2005b). Både 

genom att sitta stilla och titta på örnarna samt genom att skrika och skratta till när örnarna 

försökte ”skrämma” dem. Genom flickornas och pojkarnas ”könsspel” skapar och 

reproducerar barnen aktivt könstillhörighet och genus (jfr Connell, 2009). Pojkarna 

markerade tillhörighet genom att de tydligt tog avstånd från sådant som anses tillhöra det 

motsatta könet. De återskapade kön genom att markera avstånd. Flickorna gjorde detsamma, 

men inte på bekostnad av det som anses vara maskulint kodat, såsom några pojkar gjorde 

med det feminint kodade. Senare under övningen övergick fyra av fem pojkar till fjärilen och 

enligt vår tolkning, förlöjligade fjärilens rörelseuttryck genom små piruetter och överdrivna 

handrörelser som åsyftade till att få de andra pojkarna att skratta. Man kan också betrakta 

pojkarnas uttryck som att de i form av parodi iscensätter en stereotyp femininitet, som de 

vanligtvis förväntas avstå från (jfr Nordberg, 2005). Det vill säga, deras uttryck kan ses som 

ett försök att överskrida könsmönster, men det görs med skratt som förklädnad. 

 

Under metasamtalen vid de tre könsstereotypa danstillfällena upplevde vi att barnen visade 

brist på lyhördhet inför varandra, särskilt under det andra danstillfället, då vissa barn kröp 

iväg och gjorde annat, samt pratade i mun på varandra. Dessa ageranden och kommentarer 

från barnen är exempel på hur barnen inte tog metasamtalen på allvar och hur samtalen på så 

sätt inte blev betydelsefulla för barnen. 

 

Vilka rörelsemönster och uttryck som blir möjligt för barnen att välja begränsas och/eller 

möjliggörs genom barnens ageranden, uppträdanden och bemötanden av varandra. När de 

förlöjligar varandras rörelser, val och uttryck reproduceras maktobalansen som i sin tur 

påverkar och begränsar barnen (jfr Nordberg, 2005). Därmed är barnen aktiva i skapandet 

och reproduceringen av genusskillnader vid dessa könsstereotypt utformade danstillfällen (jfr 

Connell, 2009). 

 

 

Hur påverkar vi barnen och de varandra i rörelseval och rörelsemönster samt 

stämmer det barnen säger med det de gör i dansen? 

 

Under de könsstereotypa danstillfällena kunde vi se exempel på hur barnen påverkade 

varandras val genom blickar, kommentarer och gester. Såsom när Wilma och Rut 

tillsammans ”kommer överens” om att stanna i fjärilarnas hörn i stället för att byta till örnen. 

De tittade först på varandra, ställde sig upp men satte sig åter ned. Ett annat sådant exempel 
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visade Ebba då hon vid bytet initialt valde bäcken, men efter ett toalettbesök följde hon efter 

två andra flickor till forsen. Ytterligare ett exempel på hur barnen påverkade varandra var 

under cirkusdansen, då det anslöt fler pojkar till lindansarna först efter att David och Casper 

provat uttrycket först. Banade dessa pojkar vägen för de andra och på så vis gjorde det mer 

”okej” att överskrida det ”förväntade” valet? 

 

Vi har även identifierat hur kompisrelationer och barns roller i gruppen kan påverka barnens 

val. Vid återkommande tillfällen har vi observerat hur relationen mellan Anton och Joel har 

påverkat deras uttryck, val och rörelsemönster. Under flera metasamtal väntade Joel med sitt 

uttalande tills Anton hade svarat först. Joel ville exempelvis vid cirkusdansen först inte svara, 

men så fort Anton gjort det, inflikade han ”sitt” svar, identiskt med Antons. Joel följde också 

generellt efter Anton i det fysiska rummet, likt en ”följa John”, såsom när Joel anslöt till 

bäcken kort efter Antons inträde. Senare under samma övning fick Anton med sig Joel i ett 

trippande och fnissande uttryck och de båda följde efter Eriks förlöjligande av bäckens 

rörelsemönster. Dessa tre pojkar rörde sig gemensamt under denna övning. Om de inte hade 

fått gensvar från varandra, hade det kanske inte utmynnat i ett förlöjligande uttryck. Som vi 

tidigare påtalat gick vi som ledare inte in och anmärkte på barnens agerande vid detta 

danstillfälle, utan vi såg barnens uppträdanden som intressanta att studera. De fick vare sig 

positiv eller negativ uppmärksamhet av oss som ledare och de kunde därför ”fritt” uttrycka 

sig i dansen. Vår struktur kan på så vis ha påverkat det utfall som dansen fick, både genom att 

vi gav dem könsdikotoma val samt valde att inte ingripa. En annan intressant observation i 

denna danssekvens är då ledare 1 uppmärksammade Linus mjuka och svävande rörelser i 

bakgrunden. Då ledaren i positiv bemärkelse lyfte Linus rörelsemönster inför gruppen slutade 

han tvärt. Det som föregick detta var Eriks förlöjligande av bäcken. Var det detta som fick 

Linus att sluta röra sig könsöverskridande? Om så var fallet är detta ett exempel på hur 

barnen kan begränsa varandras rörelseuttryck. Resultatet visar tydligt på situationer där 

barnen påverkar varandra och vilka rörelsemöjligheter eller rörelsebegränsningar som de 

själva skapar sinsemellan (jfr Connell, 2009; jfr Svaleryd, 2005b). 

 

En generell attityd som framkom hos några pojkar och som genomsyrade flera övningar, var 

hur lätt eller enkelt det var för dem att utföra olika ”svåra” övningar. Under de könsstereotypt 

utformade danstillfällena manifesterade flera pojkar en attityd och en inställning till övningen 

eller dansen, vilket de både uttryckte verbalt och förstärkte kroppsligt. Erik sade exempelvis 

under vattendansen att ”det är inte kallt för mig” och ställde sig mitt i den föreställda vaken. 

 

Vi uppmärksammade ett återkommande rörelsemönster, främst hos pojkarna, vid de tre 

könsstereotypa danstillfällena och det var att barnen rörde sig i en cirkel runt om i rummet 

med ett successivt ökande tempo. I de flesta övningar som innehöll mer kraft och tempo kom 

detta rörelsemönster till uttryck, såsom i forsen och örnen. 
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”Men kan han inte bara ligga stilla?!” 

 

Under de könsstereotypt utformade danstillfällena upplevde vi avslappningssekvenserna som 

könsstereotypa i sitt utfall och att de uppfyllde inte sin funktion för barnen. Vid den första 

avslappningen låg barnen tätt intill varandra och flertalet pojkar rörde sig runt om i rummet, 

fnittrade och petade på varandra. Flickorna låg stilla, men frågan är vilken funktion 

avslappningen fick när oron i rummet var så stor. Danstillfälle två hade ett liknande utfall (se 

bild 1: 27), där pojkarna återigen bytte positioner i rummet medan flickorna låg stilla på sina 

ursprungsplatser. Vid det tredje danstillfället utformades avslappningen väldigt kort, då vi 

funnit att tidigare tillfällen inte varit tillfredsställande för vare sig oss eller barnen. Vi hade då 

valt att korta ned avslappningen då pojkarna utgjort ett störande moment. Frågan är varför vi 

anpassade avslappningens utformning utifrån pojkarna, då flickorna låg stilla (jfr Lindqvist, 

2010). Det säger något om vad vi ger barnen för möjligheter och begränsningar, det vill säga, 

flickorna berövades deras vila och fick på så vis stå tillbaka för pojkarnas uttryckta ”behov” 

av rörelse (jfr Hedlin, 2006). Här utgick vi från vad pojkarna uttryckte för behov och 

flickornas behov tillintetgjordes därmed av oss som ledare. Rubriken är ett uttryck för vår 

frustration över att pojkarna inte ”kunde” ligga stilla och säger någonting om hur vi tog 

flickornas uttryck och deltagande för givet. Flickorna uppfyllde den förväntning vi hade 

skapat genom dansernas utformning, att de skulle ägna sig åt lugnare uttryck. Pojkarna 

uppfyllde liksom flickorna också den förväntning vi hade skapat, genom vår utformning av 

fartfyllda övningar som skulle tillgodose deras föreställda behov av att använda kraft, fart och 

styrka (jfr Lindqvist, 2010; jfr Connell, 2009; jfr Wigert, 1999; jfr Wahlström, 2003). Således 

begränsade vi pojkarnas möjliga uttryck till vila, lugn och mjukhet. Vi begränsade också 

flickornas möjliga uttryck till motsatsen och tog deras ”lugn” förgivet. 

 

 

Könsöverskridande exempel vid könsstereotypa övningar, barnen bryter mot 

rådande könsnormer 

 

Överlag hade de könsstereotypt utformade danstillfällena ett stereotypt utfall både vad gäller 

barnens rörelseval och rörelsemönster. Vi fann dock vissa tendenser och några exempel på 

könsöverskridande uttryck där barnen bröt mot eller försökte bryta rådande könsnormer. Ett 

exempel på ett försök att överskrida könsnormer, som vi tidigare dryftat, ger Linus under 

bäckens övning då han i bakgrunden rörde sig mjukt och svävande. När han fick 

uppmärksamhet för detta överskridande uttryck, slutade han dock tvärt. Vid ett annat tillfälle 

anslöt han inte till övriga pojkars förlöjligande uttryck av fjärilen utan stannade ensam kvar i 

örnens hörn. Hans val av örnen var fortfarande stereotypt men han manifesterade inte sitt val 

på bekostnad av den feminint kodade fjärilen. Dessutom tolkade han örnens rörelsemönster 
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på ett annat sätt än den tidigare hade utförts. Han gestaltade örnen svävande med armarna 

utsträckta i sidan och gjorde små hopp. Till skillnad från hur örnen tidigare gestaltats, med 

fart, klor, läten, knuffar och spring. Överlag fann vi att Linus val av rörelser var 

könsstereotypa, men hans rörelsemönster var stundtals könsöverskridande. 

 

Liksom vi tidigare nämnt, fann vi att flickorna tenderade att överskrida förväntade 

könsstereotypa val i större grad än pojkarna (jfr Lindqvist, 2010; jfr Nordberg, 2005). Vi 

upplevde även att flickorna tog till sig övningarna på ett annat sätt än pojkarna, då de gjorde 

könsöverskridande val. Vi såg även hur Wilma och Rut, som tidigare nämnts, var på väg att 

göra ett könsöverskridande val, att ansluta till örnen. De fullföljde dock aldrig bytet. Förutom 

flickornas överskridande val av övningar och införlivandet av dess rörelsemönster är vi 

osäkra på om vi kan tolka införlivandet som ett könsöverskridande, då det anses mer 

accepterat för flickor att överskrida (jfr Lindqvist 2010; jfr Nordberg, 2005). Det vill säga, 

när flickorna gör vad som förväntas av en övning, är detta kanske snarare ett sätt att uppfylla 

”förväntade” krav på dem snarare än ett könsöverskridande rörelsemönster. När vi 

genomförde danstillfällena upplevde vi Ebba som individuell i sitt rörelsemönster men när vi 

analyserade detta vid genomgången av videoinspelningarna fann vi att hennes uttryck var 

individuella men inte könsöverskridande. 

 

Sammantaget såg vi fall där barn bröt mot rådande könsnormer under de könsstereotypt 

utformade danstillfällena, men det framkom även tydligt hur barnen hindrade och påverkade 

varandras könsöverskridande uttryck. Flickorna gavs kanske större möjligheter än pojkarna 

att överskrida, då de inte på samma sätt förlöjligades i sitt könsöverskridande val och uttryck. 

På ett sätt kan man säga att pojkarna mötte större motstånd till könsöverskridande uttryck då 

det feminint kodade ofta förlöjligades. Förlöjligandet fick inte samma genomslag då vi vid 

det tredje könsstereotypt utformade tillfället strukturerade dansen på ett annat sätt än tidigare. 

Då barnen inte fick titta på varandras val, utan då alla dansade samtidigt vid detta tillfälle, 

gavs de kanske en annan möjlighet att röra sig könsöverskridande. Men även om möjligheten 

gavs, valde barnen ändå könsstereotypt i detta fall. De exempel på könsöverskridande uttryck 

som gavs vid detta tillfälle, resulterade dock i ett mindre användande av härskartekniker. Vi 

fann därmed att beroende på hur vi utformade de könsstereotypa danstillfällena gavs barnen 

olika möjligheter och begränsningar till könsöverskridande val och uttryck. 
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Könsneutrala tillfällen genererade likheter och möjligheter, en 

sammanfattande analys 
 

Vid fjärde danstillfället hade vi tekniska problem med videoinspelningen och fick endast med 

avslappningen och metasamtalet på inspelningen, de övriga övningarna baserade vi på 

direktobservationer.  De könsdikotoma valen hade nu plockats bort och vi upptäckte flera 

likheter i barnens rörelsemönster. Däremot är vi medvetna om att våra direktobservationer 

inte är heltäckande. Det som är intressant när man går igenom våra direktobservationer, var 

att vi vid den mer kraftfyllda rörelseövningen, på den arga planeten, lyfte fram fyra pojkar, 

den femte pojken satt vid sidan av och var inte deltagande vid denna övning. Dessutom lyfte 

vi endast tre av sex flickor i observationen av denna övning. Vad gäller den lugna och 

stillsamma övningen på den ledsna planeten, hade vi främst lyft pojkarna och endast en 

flicka. Utifrån det vi sett under de tidigare danstillfällena föll sig omedvetet vårt fokus främst 

på vissa barn vid direktobservationerna, dock med tanken att videoinspelningen skulle berika 

materialet och fånga det vi missat. Då direktobservationerna blev vårt huvudsakliga material, 

blev dessa intressanta att studera i sig. Dessa observationer gav oss en tankeställare över 

varför vi valt att lyfta vissa barn vid vissa övningar och framförallt att pojkarna fick så stor 

plats i våra direktobservationer. I och med att vi inte sett flickorna under besöket på den 

ledsna planeten kan vi fundera över om vi tog deras deltagande och inlevelse förgivet. 

Dessutom var det tre flickor, Thea, Rut och Saga, som vi inte hade en enda observation på 

under hela danstillfället, medan samtliga närvarande pojkar återgavs i direktobservationerna 

under varje övning. Detta visar och bekräftar för oss att vi inte kan frångå och distansera oss 

från de normer vi påverkas av och befinner oss i (jfr Nordberg, 2005). När vi inte hade 

videoinspelningen att luta oss tillbaka på, färgades våra observationer omedvetet av de 

normer vi själva är en del av. Vi anslöt oss till ett stereotypt förhållningssätt och 

osynliggjorde flickorna och lät pojkarna få ta en större plats (jfr Svaleryd, 2005b; jfr Hedlin, 

2006). Trots vårt delvis vinklade material från detta danstillfälle, hade vi lagt märke till flera 

likheter i barnens rörelsemönster genom alla övningar. 

 

Dansen med sjalarna på den ledsna planeten, är en sådan övning där vi beskriver hur sjalen 

generellt fångade barnens intressen, även om vi inte lyfte flickorna som exempel. Vi hade 

bland annat observerat att Erik, som vid tidigare tillfällen inte legat stilla eller valt lugna 

övningar, nu låg alldeles stilla och undersökte sin sjal. På den blyga planeten visade sig även 

likartade rörelsemönster hos barnen. De barn som beskrivs, framställs röra sig på ett liknande 

sätt. Hela detta danstillfälle hade utformats efter grundläggande känslor som barnen därför 

hade lätt att anknyta till. Alla känner någon gång dessa känslor och vi kunde på så sätt nå alla 

barn genom de olika känslouttrycken. Ett exempel på detta är Anton som hade gjort sig illa 

under inledningen och därför inte deltagit förrän vid besöket på den ledsna planeten. Det 

verkade som om denna känsla tilltalade honom eftersom det var först då som han började 



 
 

48 
 

delta aktivt i dansen. Wilma uttryckte kroppsligt hur den arga och även den glada känslan 

tilltalade henne och hon benämnde även dessa övningar som positiva under det efterföljande 

metasamtalet. Vi kunde se Ebbas engagemang under den ”arga” dansen, hur hon levde sig in 

i känslan men kom av sig en kort stund då hon mötte ledare 1 med blicken. Det är tänkvärt att 

fundera över varför Ebba kom av sig i mötet och ”fnissade förläget”. Var detta en outforskad 

känsla för Ebba? Känslan tilltalade henne uppenbarligen, men man kan fråga sig om känslan 

upplevdes ”förbjuden” och att hon därför blev osäker när hon mötte ledarens blick. Samtidigt 

kom hon snabbt tillbaka till övningen vilket kan bero på att ledaren bekräftade hennes uttryck 

som ”tillåtet”. Det skulle således utgöra ett exempel på hur vi möjliggjorde 

könsöverskridande uttryck för barnen i denna övning, då den arga känslan kan föreskrivas 

vara maskulint kodad (jfr Svaleryd, 2005b, jfr Hedlin, 2006; jfr Connell, 2009). Vid detta 

danstillfälle strävade vi efter att bekräfta alla barns känslouttryck vid respektive övning. 

Incidenten då Erik och en annan pojke slog till varandra är ett sådant exempel där ledare 2 

bekräftade och samtidigt gav den arga känslan ett legitimt uttryck genom att säga ”man får 

vara arg, men slåss – det gör man inte”. Varpå barnen, efter en stund, återfann den 

”kontrollerade” ilskna känslan. 

 

Under det andra könsneutrala tillfället, den femte i ordningen, visade barnen överlag ett 

liknande rörelsemönster. Vid besöket i den stela världen framkom det hur barnen inspirerades 

och tog del av varandras rörelsemönster och uttryck. Barnen lyfte under det inledande 

metasamtalet olika sätt röra sig stelt och kantigt på. Dessa sätt kunde vi återfinna under 

dansen i olika barns uttryck. Erik som introducerade triangeln med fingrarna inspirerade flera 

barn att ta efter detta uttryck. Intressant att notera är att det endast var pojkar som verbalt 

uttryckte olika rörelseförslag medan några flickor visade kroppsliga exempel istället. Varför 

uttryckte sig inte flickorna verbalt kring det stela och kantiga, kan det ha att göra med en 

känsla hos dem, av att deras åsikter inte är av lika värde som pojkarnas och därför inte 

behöver uttryckas. Intar flickorna på så sätt en biroll gentemot pojkarna? (jfr Svaleryd, 

2005b; jfr Kåreland, 2005; jfr Hedlin, 2006). Däremot tog Thea upp ett förslag på rörelse 

under själva övningen ”stela kan ju inte gå!” och detta demonstrerade hon även kroppsligt. 

Alla barnen uppmuntrades då av ledare 1 att ta efter detta uttryck. Genom att hennes idé och 

förslag lyftes fram, synliggjordes Thea. När vi sedan kom till den mjuka och lealösa världen 

var det några flickor, Rut och Thea, som verbalt gav förslag på rörelseuttryck. Kan det ha att 

göra med att Theas exempel tidigare bekräftats eller var det mjuka uttrycket mer bekant för 

dem? Vi funderar över detta, då flickorna inte uttryckte sig verbalt i den stela världen till 

skillnad från den mjuka världen. 

 

Överlag visade barnen flera likheter i sitt rörelsemönster och uttryck under detta danstillfälle. 

Barnen visade både på mycket kraft och på lite kraft i den stela respektive mjuka världen. De 

visade styrka och motstånd i djungeln och stormen och där använde de sig av olika nivåer. 
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Allmänt gick barnen in i övningarna och dess uttryck. Vid den långsamma världen rörde sig 

de flesta barn, förutom Linus som satt vid sidan av, med stor inlevelse i mjuka, lugna och 

långsamma rörelser (se bild 4: 36). Flera likheter uppenbarade sig i barnens rörelsemönster. 

Vid de könsstereotypa danstillfällena hade inte pojkarna uttryckt sig på detta mjuka och lugna 

sätt. Under detta neutralt utformade danstillfället, gavs alla barn samma möjligheter till att 

uttrycka sig lugnt och mjukt. Detta resulterade också i ett likartat rörelsemönster mellan 

pojkar och flickor. De möjligheter de nu fick, genom utformningen och upplägget av 

övningen, mötte de inte vid de könsstereotypa danstillfällena. Vår tolkning är därmed att de 

könsstereotypa utformningarna inte kunde möjliggöra detta likartade rörelsemönster hos 

barnen såsom de könsneutralt utformade danstillfällena gjorde. 

 

Vid det sista danstillfället när vi åkte skridskor, var det flera barn som åkte runt i rummet och 

gjorde små hopp och piruetter. Vi fann även ett exempel på hur svårt det kan vara som ledare 

att distansera sig från invanda könsnormer och förväntningar på barnen (jfr Nordberg, 2005; 

jfr Hedlin, 2006). Eriks rörelser upplevdes tidvis som spring av ledare 2 under 

skridskodansen. Vid genomgången av inspelningarna fick vi dock ett annat intryck av honom. 

Då upplevde vi snarare att Erik levde sig in i dansen genom piruetter, han gled fram och tog 

några kraftiga bentag. Han hade ett relativt högt tempo, vilket kan ha bidragit till den första 

upplevelsen av spring. Genom den första misstolkningen av Eriks agerande, kunde ledare 2 

då begränsat hans rörelsemöjligheter, när hon vid ett tillfälle påminde honom att åka 

skridskor istället. Vi upplevde dock inte att Erik direkt begränsades av bemötandet. Däremot 

kan detta bemötande i längden bidra till att Erik får höra sitt namn i negativa sammanhang, 

som i sin tur kan leda till en negativ förväntning på hans beteende, både hos honom själv och 

hos oss som ledare. Om vi inte hade uppmärksammat detta, hade det kunnat leda till att han 

på olika sätt ”uppfyller” dessa negativa förväntningar (jfr Svaleryd, 2005a). 

 

Improvisationsövningen där barnen skulle fånga snöflingor följde flera barn handen med 

blicken, de fångade högt upp, lågt nere, kupade händerna och provade att fångade 

snöflingorna med tungan. På många sätt var det ett likartat rörelsemönster, men det fanns 

utrymme för flera individuella tolkningar. Alla gjorde inte exakt likadant, utan barnen 

fångade snöflingor på många olika sätt. Vi kunde inte se några direkta skillnader mellan 

könen, utan det framkom flera individuella tolkningar och uttryck. Alla barn var aktiva under 

denna övning och levde sig in på en mängd olika sätt. 

 

Den löpande cirkeln med ökat tempo, som vi sett under de könsstereotypa danstillfällena, 

tenderade också att återfinna sig under de neutrala tillfällena. Däremot föll det sig mer som 

tendenser, och det kaos vi upplevt under exempelvis forsens cirkelrörelser, infann sig aldrig 

under de könsneutrala danstillfällena. Vi upplevde att barnen hittade tillbaka till övningarna 

på ett annat sätt och att cirkel aldrig eskalerade till kaos. Vi har funderat över varför cirkeln 
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som rörelsemönster återkom vid flertalet övningar som innehöll någon form av ökat tempo. 

En tolkning kan vara att cirkeln som form utgör en trygghet, en bas för barnen. Däremot var 

det endast vid de övningar med högt tempo som detta beteende uppstod. Kan rummets yta 

och storlek haft en inverkan på detta mönster, det vill säga, att de valde att ansluta till cirkeln 

för att undvika att krocka med de andra barnen. 

 

Då vi samlades i cirkel för efterföljande metasamtal visade barnen, under de könsneutrala 

danstillfällena, en större lyhördhet inför varandra än de gjorde vid de könsstereotypa. Barnen 

pratade inte längre i mun på varandra, de hade en större tolerans och väntade tills de gavs 

ordet. Vi upplevde att barnen tog metasamtalen mer på allvar vid dessa danstillfällen, de 

svarade även mer utförligt och motiverade i större mån deras svar. Man kan se detta som en 

effekt av att vi förde löpande metasamtal under de könsneutrala danstillfällena, vilket bidrog 

till att barnen mer kontinuerligt fick reflektera över övningarna och sitt egna uttryck. Den 

ökade lyhördheten kanske inte kan förklaras genom de återkommande metasamtalen, men det 

kanske kan förklaras med hjälp av de olika utformningarna av könsstereotypa respektive 

könsneutrala danstillfällena. Detta då vi upplevde en stor skillnad mellan de två olika 

utformningarna. 

 

 

Stämmer det barnen säger med det de gör i dansen? 

 

Den generella attityden och inställningen hos några pojkar, att vissa övningar var lätta för 

dem att genomföra, som vi lyfte under analysen av de könsstereotypa danstillfällena, återkom 

även under de könsneutrala tillfällena. Vid de könsstereotypa övningarna manifesterade de 

denna attityd även kroppsligt. Det fanns fall även vid de könsneutrala där de kroppsligt 

visade denna attityd, exempelvis då Casper och Joel skulle gå i rymddräkten under 

rymddansen och sade ”det är inte tungt för mig” och gick med vanliga steg.  Ytterligare ett 

exempel är då Joel vid uppvärmningen under danstillfälle sex, sade ”vi är redan där, jag är 

redan varm”, varpå Casper och David en stund senare anslöt till Joels uttryck. Även här 

visade de med kropparna en ovilja att utföra övningen fullt ut och stod stilla på sin plats 

medan de andra barnen fortsatte att klättra. Denna återkommande attityd kan ses som ett 

exempel på ett könsstereotypt utfall vid de könsneutrala övningarna. 

 

Denna jargong tog sig också ett annat uttryck under de könsneutrala danstillfällena, genom att 

barnen verbalt kunde uttrycka samma attityd, däremot visades annat i dansen. Erik uttryckte i 

metasamtalet efter danstillfälle fem att ”jag tyckte det var lätt att gå igenom vinden”. Vilket 

inte alls överensstämde med vad Erik visade under övningen, där han tydligt kämpade mot 

vindens kraft. Efter det sista danstillfället hade vi ett avslutande metasamtal där barnen fick 
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reflektera över alla danstillfällen och berätta vad de tyckte var roligast respektive mindre 

roligt. Ebba, Wilma och Rut sade då att de tyckte besöket på den arga planeten inte var så 

roligt, för att man inte fick vara glad där. Detta stämmer inte överens med vad vi såg att Ebba 

och Wilma uttryckte under denna övning, samtidigt som det också motsäger vad Wilma 

verbalt uttryckte i samtalet direkt efter den dansen. Hon lyfte då den arga planeten som en 

positiv upplevelse. Flickornas verbala uttryck om den arga planeten som ”inte så rolig”, 

strider mot vad barnen visade och uttryckte genom dansen, det som vi har kunnat observera 

vid de könsneutrala danstillfällena. Trots barnens visade engagemang under övningarna 

kunde de uttala sig på detta sätt. Kan det behövas ett långsiktigt arbete för att förändra en 

sådan attityd eller har deras uttalanden att göra med ett försök att markera könstillhörighet? 

Flickorna gör ett verbalt motstånd mot det maskulint kodade arga uttrycket och därmed 

förhåller de sig till och förstärker på så sätt de rådande könsnormerna (jfr Connell, 2009; jfr 

Svaleryd, 2005b; jfr Hedlin, 2006). Pojkarnas verbala motstånd kan också tyda på deras sätt 

att markera könstillhörighet, genom att inte visa svaghet i form av att tycka en övning är svår 

att utföra. Svaghet och att vara svag förknippas vanligtvis som en kvinnlig egenskap, medan 

män förväntas vara motsatsen. 

 

 

”Jag tyckte om att fånga snöflingorna för då fick vi ligga ner och vila” ♂ 

 

Vid avslappningssekvenserna under de könsneutralt utformade danstillfällena framkom det 

en markant skillnad jämfört med utfallet vid de könsstereotypa danstillfällena. Under de 

neutrala danstillfällena låg alla barnen överlag stilla. Vid det fjärde danstillfället började vissa 

pojkar, likt vid de könsstereotypa avslappningarna, att omplacera sig i rummet. Som vi i 

metoden och resultatet nämnt, gick vi in mer aktivt under dessa tillfällen och förde tillbaka 

dem till deras platser. Vid de stereotypa tillfällena hade vi också sagt ifrån, både verbalt 

genom att be pojkarna lägga sig ned och fysiskt genom att stryka dem över deras ryggar i ett 

försök att lugna dem. Responsen blev dock en annan vid de neutrala tillfällena. De pojkar 

som tidigare inte funnit ro, låg nu alldeles stilla medan vi strök sjalar över barnen. Joel kom 

så pass till ro under denna avslappning att ledare 2 fick ”väcka” honom. Frågan är om 

sjalarna hade en lugnande inverkan på barnen, samtidigt visste de inte om att de skulle bli 

strukna med sjalar innan de lade sig stilla. De resterande danstillfällena talar också emot 

detta, då barnen även vid dessa tillfällen låg stilla utan sjalarnas hjälp. Det kanske ligger 

närmre till hands att det grundar sig i att barnen nu var införstådda med avslappningens 

struktur och funktion och därför låg stilla. Däremot upplevde vi en sådan markant skillnad 

mellan de tre första och det fjärde tillfällets avslappningar, att också detta verkar mindre 

troligt. Till skillnad från de tre första avslappningarna var det fjärde danstillfällets 

avslappning också det tidsmässigt längsta. Vi tolkar utfallet därför snarare som att våra 
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förväntningar och våra skilda utformningar av danstillfällena påverkade barnens möjligheter 

och ageranden. 

 

Vid den femte avslappningen låg barnen stilla som vissnade träd på marken och vi krattade 

ihop barnen mot mitten. Under metasamtalet vid detta tillfälle nämnde barnen för första 

gången avslappningen som en positiv upplevelse då David sade ”tyckte om när vi var träden, 

för det var roligt när ni krattade ihop oss”. Samma tendens återkom vid det sista danstillfället 

då barnen sakta dalade ned mot marken likt snöflingor. Alla barnen låg även här på sina 

platser och formade varsin snöängel. Även om Linus inte gjorde en snöängel låg han på sin 

plats och vilade. Under metasamtalet efteråt sade David ”… och så tyckte jag om att fånga 

snöflingor för då fick vi ligga ner och vila”. Vid tidigare metasamtal var det oftast barnens 

könsdikotoma val som lyftes fram. Även om barnen vid de könsneutrala metasamtalen också 

lyfte fram olika övningar som just de tyckte om att utföra, så verkade avslappningarna nu fått 

en annan betydelse och en mer framträdande roll för barnen. 

 

 

Metodkritik 

 

Vi känner i efterhand att videoinspelningen berikade våra direktobservationer och våra 

upplevelser av de olika övningarna. Detta märkte vi allra tydligast då inte videoinspelningen 

fungerade vid danstillfälle fyra. Det hade kanske varit än mer optimalt med två videokameror 

för att kunna fånga alla vrår i rummet. Det hade ytterligare varit berikande att ha en 

referensbarngrupp, att studera parallellt, för att kunna ge studien en större validitet. Det vore 

intressant att se om vårt resultat skulle överensstämma med andra barngrupper och eventuellt 

jämföra utfallet i barngrupper där ett genusmedvetet arbetssätt haft större prägel. 

 

Vi funderade mycket över om vi skulle börja med de könsstereotypt utformade övningarna 

eller de könsneutrala. I denna studie valde vi att introducera de könsstereotypa danserna först 

och avsluta med de könsneutrala. Det hade dock varit mycket intressant att se om utfallet 

hade blivit densamma eller skilt sig åt om vi hade börjat med de neutrala danstillfällena 

istället. 

 

Vi har också funderat över det faktum att vi inte kände barnen och barngruppen sedan 

tidigare. Vi funderar på hur detta kan ha påverkat den oro som visade sig i barngruppen vid 

framförallt de könsstereotypt utformade danstillfällena. Däremot upplevde vi en stor kontrast 

mellan det tredje och det fjärde danstillfället och vi ställer oss därmed frågande till om det 

snarare handlar om danstillfällenas utformning och struktur. Det var så många moment som 

skiljde sig åt mellan dessa olika utformade danstillfällen, såsom avslappningarna, 
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metasamtalen och klimatet i gruppen. Den markant största skillnaden visade sig mellan det 

tredje och det fjärde danstillfället. Därmed drar vi slutsatsen att utformningen och strukturen 

hade större betydelse än det faktum att vi inte kände barngruppen och de oss. Detta kan vi 

däremot inte veta med säkerhet, då det fjärde tillfället kanske präglades av att barnen var mer 

trygga med oss och vi med dem. Det hade därför behövts ytterligare studier för att se om det 

handlar om tryggheten snarare än strukturen. Kanske hade utfallet blivit ett annat om vi hade 

börjat med de könsneutralt utformade danstillfällena? 

 

 

Slutsatser 

 

Vi har i denna studie ökat vår kunskap om dansundervisning i förskolan utifrån ett 

genusperspektiv och undersökt vilka skillnader och/eller likheter som förekommer vid 

barnens rörelseval och rörelsemönster vid dansaktiviteter i en förskola. En slutsats vi kan dra 

är att vi fann en stor differens i vilken grad skillnader och likheter visade sig mellan flickor 

och pojkar beroende på om danstillfällena var könsstereotypt eller könsneutralt utformade. 

Studiens rubrik är talande för utfallet, skillnader finns mellan pojkar och flickor – om vi 

skapar dem. Utifrån utfallet av de könsstereotypt utformade danstillfällena, har vi kunnat visa 

på vår inverkan som ledare och vilka begränsningar vi gett barnen genom vårt upplägg av 

dessa danstillfällen. Vi har visat på flera exempel där vi begränsade barnens möjligheter till 

könsöverskridande uttryck. Samtidigt har vi gett tydliga exempel där vi som ledare hade svårt 

att frigöra oss från rådande könsnormer vid de könsneutrala danstillfällena, vilket utgjorde en 

begränsning för barnen även i dessa danstillfällen. Däremot gav vi barnen större möjligheter 

vid de könsneutrala danstillfällena att bryta rådande könsnormer, bland annat genom att vi 

utförde samtliga rörelseövningar tillsammans. Under dessa tillfällen fann vi flera likheter i 

barnens rörelseval och rörelsemönster. Kopplat till Wigert (1999) ser även vi att barnens 

rörelsemönster kan skilja sig åt. Däremot motsätter vi oss att skillnaderna beror på pojkars 

och flickors biologiska olikheter, vi anser att skillnaderna snarare grundar sig i de 

förutsättningar som skapas genom dansundervisningen. Därmed menar vi att 

dansundervisningens upplägg och vår utformning av övningar påverkar barnens val och 

mönster. Det har även framkommit hur barnen är aktiva i skapandet och återskapandet av 

könsskillnader och hur de kan begränsa varandras könsöverskridanden, vilket främst visade 

sig under de stereotypa danstillfällena, bland annat genom förlöjliganden, blickar och 

kommentarer. Barnen kunde samtidigt påverka och möjliggöra varandras könsöverskridanden 

genom ett tillåtande klimat, som främst visade sig vid de könsneutrala danstillfällena. Genom 

vår analys av metasamtalen och av barnens kroppsliga uttryck, har vi kunnat se att deras 

utsagor inte alltid överensstämmer med det de visar i dansen. Vid de könsstereotypa 
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danstillfällena stämde deras utsagor i högre grad överens med deras kroppsliga uttryck, än vid 

de könsneutrala danstillfällena. 

 

Likt Hedlin (2006) menar vi att det är av stor vikt att vi i vår kommande yrkesroll som 

förskollärare, medvetandegör oss om kulturella normer och föreställningar samt att vi 

ständigt håller oss uppdaterade kring området genus och jämställdhet. Detta för att kunna 

uppfylla de riktlinjer och mål som läroplanen, Lpfö98, föreskriver oss att sträva mot. Det vill 

säga, att motverka traditionella könsmönster och könsroller och att ge flickor och pojkar 

samma möjligheter utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 
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Bilagor  
 

Hej alla vårdnadshavare på xxx! 

 

Vi kommer under ett par veckor framöver (v.46-48) besöka era barn på xxx och 

praktiskt utföra vårt examensarbete inom lärarutbildningen för Umeå 

universitet.  

 

Ämnet vi har valt att studera är dans i förskolan med fokus på genus. Det vi då 

kommer göra tillsammans med era barn är att under 3 veckor vid 6 tillfällen 

utföra dansaktiviteter där vi kommer titta på barnens val av rörelser utifrån ett 

genusperspektiv. Aktiviteterna kommer utföras med 12 barn, varav 6 pojkar och 

6 flickor. 

 

Vi önskar att filma barnen vid alla sex tillfällen. Syftet med studien är att 

analysera barnens val av rörelser samt hur utformningen av övningar och vårt 

förhållningssätt eventuellt påverkar barnens val. Filmen kommer att användas 

av oss utifrån studiens syfte. Varken förskola eller enskilda barn kommer att 

kunna identifieras i examensarbetet.  

 

Om ni inte samtycker till undersökningen eller har funderingar hör av er till: 

Disa Rönnkvist   disa_haland@hotmail.com   07x – xxx xx xx 

 

Frida Sandström  frida.sand@hotmail.com           07x – xxx xx xx 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

Disa Rönnkvist och Frida Sandström 
 

mailto:disa_haland@hotmail.com
mailto:frida.sand@hotmail.com
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Danstillfälle 1 – könsstereotypt utformad ”Vattendans” 
Disa leder och Frida observerar.  

 

Uppvärmning: (Psykologisk och fysisk) 

Meta/psykologisk; vi vill prata med barnen om vad de har för tankar kring dans. Exempel på 

frågor; vad är dans? Kan alla dansa? Brukar ni dansa? Vi berättar kort för barnen om vårt 

upplägg. 

 

Fysisk uppvärmning; flåsa upp och mjuka till. Vi står i cirkel och introducera vattentemat, tar 

på badkläderna; simma, plaska, hoppa, sprattla. Vi ger barnen könsdikotoma valalternativ. De 

får simma som små fiskar eller kanske sjöodjur, haj (vi ska här studera barnens val). Under 

denna övning använder vi oss av olika nivåer.  Övergång: känner ni att det börjar regna, 

smattra, det börjar bli kallt (återsamling i ring). 

Musik: Instrumentell, glad och rytmisk saxofon, trum- och gitarrmusik 

 

Teknik: (tåspets, mage) 

Doppa fötterna i isvak (kolla tekniken hos olika barn, skillnader/likheter?), skaka av, det är ju 

kallt. En fot, den andra. Ro/paddla ut i sjön. Övergång: vi kommer fram till en ö.  

Musik: ”Boulevard – Blomfield” 

 

Stegsekvenser: 

Över diagonal; låt barnen välja mellan forsande snabbt, kraftigt vatten som snabbt rinner och 

forsar åt alla håll eller lugnt, stillsamt vatten, en liten bäck som rinner/porlar fram mellan 

stenar. Första gången väljer de valfritt och ”ganska” förutsättningslöst, de har inte hört 

musiken eller sett i praktiken. De får möjligheten att välja en gång till, vill de byta och prova 

något nytt eller vara kvar i samma hörn? (kolla vad barnen väljer och hur de utför). Vi arbetar 

här med olika kraft och tid, som snabbt och långsamt och utnyttjar rummet.   

Musik: Till forsen: instrumentell musik med trummor, trumpet och xylofon i snabb takt 

            Till bäcken: ”Morgonstämning ur Peer Gynt – Edward Grieg” 

 

Improvisation: 

Vi ger barnen könsdikotoma alternativ såsom snöflingor eller snöängel eller isbjörnar eller 

kanske snöodjur vad vet vi? Vi lämnar fritt åt barnen att själva välja rörelser. De ska röra sig 

till musiken som deras val. Vi använder kraft, nivåer och barnen får utnyttja hela rummet.  

Musik: Instrumentell stråkmusik i snabb takt, glad, med inslag av trummor och elgitarr 

 

Avslutning: 

Lugn, avslappning; lägg er ner som en pöl på golvet och känn hur kroppen flyter ut i marken. 

Vi ska sedan sätta oss i ring och föra ett metasamtal med barnen kring hur de upplevde 

dansen. Vilka rörelser tyckte ni om att göra? Vad valde ni, forsen eller bäcken?  

Musik: Lugn klassisk pianomusik 
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Danstillfälle 2 – könsstereotypt utformad ”Djurdans”  
Frida leder och Disa observerar. 

 

Uppvärmning: (Psykologisk och fysisk) 

Vi talar med barnen om föregående dans och introducerar dagens. Vi värmer upp med 

övningen: spring – frys – förvandlas till olika djur. Vi ger barnen olika könsdikotoma val 

såsom farligt/snällt, litet/stort, mjukt/hårt, vilt/tamt djur. (se vad barnen väljer, hur de utför). 

Vi nyttjar tid, rum, kraft och nivåer. Övergång: nästa gång musiken stannar så ska ni stå på ett 

ben, som en stork.  

Musik: ”Snakefood – Safri duo” 

 

Teknik: (balans) 

Balansera på ett ben som en stork… kan ni hoppa på ett ben, andra benet? (likheter och 

skillnader i utförande). 

 

Stegsekvenser:  

Galoppera som en häst över diagonalen (se och jämför likheter och skillnader i utförande, 

teknik). Rum och kraft.  

Musik:”The Next Episode - instrumental” 

 

Improvisation: 

Barnen får könsdikotoma val, en liten fjäril eller en stor och kraftig örn. Örnarna i ett hörn 

och fjärilen i det andra och de får titta på när motsvarande grupp dansar. Rum, nivåer, tid och 

kraft.  

Musik: Till fjärilen ”D – Yann Tiersen” 

            Till örnen ”II – Yann Tiersen”  

 

Avslut: 

Avslappning; gör er så små som möjligt, kryp ihop som ett litet, litet djur, lägg er ner och 

streck ut kroppen, försök göra er så stora som möjligt och slappna sedan av och lyssna på 

musiken. Vi avslutar med att föra ett metasamtal med barnen om deras upplevelser av dansen 

idag, vad tyckte ni var roligt att dansa? Vad valde ni för djur? Valde ni fors eller örn, bytte 

ni? 

Musik: ”Bygdsiljum – Jonas Knutsson” 
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Danstillfälle 3 – könsstereotypt utformad ”Cirkusdans” 
Disa leder och Frida observerar. 

 

Uppvärmning: (Psykologisk och fysisk) 

Vi står i cirkel och pratar om vad som finns på en cirkus. Barnen får visa i rörelse hur de 

olika cirkusdeltagarna och djuren rör sig, vi härmar. Vad finns det för djur? Vilka jobbar där? 

Vad lyfter barnen, gruppen, individerna, flickorna respektive pojkarna fram för saker? Vi kan 

här utnyttja kraft och nivåer.    

Musik: ”vatalins Vals – Benny Andersson” 

 

Teknik: (balans) 

Barnen ges könsdikotoma val mellan lindansare och cirkusdirektör. (Titta på kroppshållning 

och hur de anammar rollerna och hur de väljer och ges möjlighet till att byta). Rum och kraft.  

Musik: ”la Valse – Yann Tiersen” 

 

Stegsekvens: 

Barnen får gestalta glada barn som besöker cirkusen, de får hoppsa in i tältet (titta på teknik 

och utförande, hållning och tyngd, kraft, lätthet). Kraft och rum. 

musik: ”Mahalagesa – Mahal” 

 

Improvisation: 

Barnen får välja mellan könsdikotoma alternativ; en stor, tung, klumpig och kraftig elefant 

eller en graciös, spänstig och galopperande häst. Kraft, rum och tid.   

Musik: ”Cirkus finemang – Benny Andersson”  

 

Avslut, avslappning och metasamtal: 

Nu stänger cirkusen, barnen får hjälpa till att plocka ned tältet, leda in djuren i deras spiltor, 

vinka hej då till cirkusen. Kryper till kojs och vila. Samla dem tillbaka till ringen för ett 

avslutande metasamtal. Vad tyckte ni om att dansa cirkus? Vad minns ni från dansen idag? 

Vad valde ni, lindansare/direktör, elefant/häst?  

Musik: ”Soir – Yann Tiersen” 
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Danstillfälle 4 – könsneutralt utformad ”Känslorymdresa” 
Frida leder och Disa observerar. 

 

Uppvärmning: (Psykologisk och fysisk) 

Vi inleder med ett kort samtal och berättar att vi ska resa till rymden. Vi börjar med en 

rymdgympa i cirkel, för att komma igång med kroppen, mjuka upp, ta på rymddräkten, gå 

runt i cirkeln och känna tyngden. Kraft, nivåer och tid.    

Musik: Glad rytmisk rymdmusik.  

 

Teknik: (mage, rygg och balans) 

Rymdresan: Vi räknar ner från tio till noll, hoppar upp och sätter oss ner, balanserar på 

rumpan. Här arbetar vi med olika nivåer. 

Musik/ljud: Raketstart, avfärd.  

 

Vi besöker den arga planeten och har fokus på teknik och känslan i kroppen, tyngd, kraft och 

spänning. Vi ställer frågorna; hur känns det i dina armar, ben, ansikte och kroppen när du är 

arg? Kraft och rum.  

Musik: Tung, mystisk, långsam kraftfull musik.  

 

Improvisation:  

Rymdresan: Vi räknar ner från tio till noll, hoppar upp och sätter oss ner, balanserar på 

rumpan. Här arbetar vi med olika nivåer. 

Musik/ljud: Raketstart, avfärd.  

 

Vi besöker den ledsna planeten. Barnen tilldelas varsin sjal och får fånga tårar där fokus 

ligger på mjuka rörelser, känslosamt och svävande, fokus på känslan; hur känns det i kroppen 

när ni är ledsna? Nivåer, rum och kraft. 

Musik: Lugn pianomusik. 

 

Rymdresan: Vi räknar ner från tio till noll, hoppar upp och sätter oss ner, balanserar på 

rumpan. Här arbetar vi med olika nivåer. 

Musik/ljud: Raketstart, avfärd.  

 

Vi besöker den blyga planeten. Barnen får smyga runt och krypa ihop/frysa när musiken 

stannar. Fokus på hur det känns i kroppen när man är blyg. Fnissig, tillbakadragen, spejande. 

Nivåer, rum och tid. 

Musik: Trippande, rytmisk flöjt- och stråkmusik. 

 

Stegsekvens:  

Rymdresan: Vi räknar ner från tio till noll, hoppar upp och sätter oss ner, balanserar på 

rumpan. Här arbetar vi med olika nivåer. 

Musik/ljud: Raketstart, avfärd.  

 

Vi besöker den glada planeten. Rymddisco, där halva gruppen tilldelas en sjal och får vara 

fyrverkerier, resterande får dansa som tefat genom fyrverkerierna. Grupperna får rotera. Vi 

återkopplar till känslan i kroppen; hur känns det i era glada kroppar? Tid, rum och kraft. 

Musik: Glad, disco, elektromusik. 
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Avslut, avslappning och metasamtal: 

Vi reser hemåt igen. 

Rymdresan: Vi räknar ner från tio till noll, hoppar upp och sätter oss ner, balanserar på 

rumpan. Här arbetar vi med olika nivåer. 

Musik/ljud: Raketstart, avfärd. 

 

Vi avslutar med att sjunka ner och lägga oss på golvet. Vi uppmuntrar barnen att tänka på de 

känsloplaneter vi besökt. Metasamtalen för vi löpande genom danstillfället och mot slutet 

pratar vi om hur de olika känslorna kändes i kroppen. Brukar det kännas så i kroppen för er? 

Brukar ni känna sådana känslor? 

Musik: lugn och mjuk pianomusik. 
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Danstillfälle 5 ”Könsneutral” – Upptäcktsresa   
Disa leder och Frida observerar. 

 

Uppvärmning: (Psykologisk och fysisk) 

Vi påbörjar vår upptäcktsresa genom rummet. Vi följer varandra på led, vi åker över berg och 

djupa dalar. Olika nivåer och tempon för att värma upp kropparna. Vi förflyttar oss runt om i 

rummet. 

Musik: ”Beilite – Jonas Knutsson, Johan Norberg” 

 

Teknik: (isolering av rörelser, spänning – avslappning i muskulatur) 

Vi kommer till den stela världen, där allt är rakt och kantigt på dagen. Vi pausar musiken och 

det blir natt. På natten blir den stela världen mjuk och där är allt lealöst och sladdrigt. Här 

används mycket respektive lite kraft i rörelserna. 

Musik: Stel, kantig och rytmisk musik med stråkar och trumpeter respektive en mjukare 

musik med mjukare stråkmusik och röster som tar mjuka toner, lite operainspirerat. 

 

Stegsekvens: 

Vi gör en resa över diagonalerna. Över ena diagonalen skall vi ta oss fram genom en snårig, 

tät djungel för att sedan komma över till den andra diagonalen. Barnen möter där ett öppet 

fält och det blåser kraftigt. Här utgår vi från olika nivåer, utnyttjar rummet och vi varvar 

snabbt och långsamt tempo. När musiken stannar förvandlas vi till en liten sten på marken 

och övergår till improvisationen. 

Musik: Till djungeln ”Percusion Pt1” 

Till öppna fältet ”II – Yann Tiersen” 

 

Improvisation: 

Vi har kommit fram till den långsamma världen. Stenarna växer långsamt upp till ett 

svävande träd som sitter fast i marken. Vi utnyttjar nivåer och tid.  

Musik: ”Bygdsiljum – Jonas Knutsson, Johan Norberg” 

 

Avslut, avslappning och metasamtal:  

Trädet vissnar och sjunker sakta ihop ner mot marken. Kraften avtar, vi slappnar av. Vi 

samlar ihop barnen genom att ”kratta” ihop dem till mitten, för att sedan forma en ring och 

föra ett metasamtal med dem om dagens dans. Vi berättar att detta är näst sista danstillfället. 

Musik: ”Bygdsiljum – Jonas Knutsson, Johan Norberg” 
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Danstillfälle 6 ”Könsneutral” – Vintern   
Frida leder och Disa observerar. 

 

Uppvärmning: (Psykologisk och fysisk) 

Vi samtalar med barnen om att detta är sista danstillfället tillsammans. Under dansen ska vi 

tillsammans med barnen resa till fjällen . Det är det kallt, vi måste klä oss. Vi står på stället i 

cirkel, klättrar upp och plumsar genom snön för att ta oss upp på fjällstoppen. Nivåer.      

Musik: ”Boulevard – Blomfield” 

 

Teknik: (ben) 

Fjällstoppen är nådd. Vi tar på oss slalomskidorna och åker ner för backen efter varandra 

(”följa John”), vi kanske stöter på ett hopp på vägen, brant backe. Rum, tid och kraft.  

Musik: ”E18 – Detektivbyrån” 

 

Stegsekvens: 

Längst ner i backen ligger en frusen sjö. Vi tar på skridskorna och glider ut på sjön. Vi 

uppmuntrar barnen genom att fråga; kan vi ta långa tag med skridskorna, små? Snurra runt? 

Vi sätter oss sedan ned och plockar av oss skridskorna. Detta blir en övergång till 

improvisationen. Kraft, rum, nivåer.    

Musik: ”Senerade – Jim Brickman” 

 

Improvisation:  

Vi frågar; känner ni, det börjar snöa. Vi tittar upp mot snöflingorna. Barnen får dansa runt i 

rummet och fånga snöflingorna. Vi uppmuntrar dem genom att säga; använd era händer, 

kanske ni kan fånga några med munnen? Når ni alla – långt nere, högt uppe? Nivåer och rum.   

Musik: ”Nattöppet – Detektivbyrån” 

 

Avslut, avslappning och metasamtal: 

Sakta dalar vi ner och landar slutligen i snön. Vi frågar barnen; kan vi göra en snöängel? Vi 

gör ett avslutande samtal med barnen om hur de upplevde denna dans och vad de minns av 

alla danstillfällena. Vi ställer frågorna; vad tyckte ni vad bäst/roligast? Vad tyckte ni var 

mindre roligt? Vi tackar för oss och bjuder barnen på pepparkakor. 

Musik: ”La regata dei tre golfi” 
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Hej alla berörda vårdnadshavare på xxx! 

Efter att vi har genomfört våra danstillfällen med era barn har vi nu gått 

igenom vårt videomaterial. När vi tittade igenom filmerna fann vi flera 

”talande” exempel i bildsekvenserna, som vi skulle vilja publicera i vår 

examensuppsats.  

Vi har därför valt att göra stillbilder av videoinspelningarna för att skriva ut 
dessa fotoexempel till er. Sammanlagt rör det sig om fyra foton. Det är dessa 
foton och inga andra vi nu ber om tillåtelse att få publicera i vår uppsats. 
Varken förskola eller enskilda barn kommer att kunna identifieras i 
examensarbetet. 
 
Om ni samtycker till publicering av fotona, meddela detta till personalen på xxx 

eller hör av er till oss.  

Om ni inte vill samtycka till publicering av dessa foton så meddela oss eller 

personalen. Vi kommer då inte att använda bilderna i vårt examensarbete och 

dessa kommer att makuleras. 

Om ni har funderingar hör av er till: 

 

Disa Rönnkvist   disa_haland@hotmail.com   07x – xxx xx xx 
 
Frida Sandström  frida.sand@hotmail.com       07x – xxx xx xx 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Disa Rönnkvist och Frida Sandström 
 

 

mailto:disa_haland@hotmail.com
mailto:frida.sand@hotmail.com

