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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickors och 

pojkars rörelsemönster ser ut under dansaktiviteter i förskolan, deras likheter och 

skillnader. Vid tre tillfällen under en period på fyra veckor besökte vi en förskola 

för att genomföra danslektioner med en femårsgrupp bestående av sex barn. Vi 

använde oss av observationsmetod där vi växlade mellan observationsschema och 

videokamera. Vi skapade och ledde danslektionerna själva. Vår observationsstudie 

utgick ifrån frågor som hur ser flickors och pojkars rörelsemönster ut under 

danslektioner i förskolan? Likheter? Skillnader? Vilka faktorer kan ligga bakom 

likheterna och skillnaderna? Vi fann att vi inte kan se några specifika likheter 

och/eller skillnader på pojkars och flickors rörelsemönster under de planerade 

danslektionerna. Vi kunde dock se att barnen som individer rör sig olika. I 

resultatet framkommer även att olika faktorer påverkar hur barnen rör sig. 

Lokalen, musiken, rekvisitan och även vi pedagoger påverkar hur lektionen blir 

och hur barnens rörelsemönster visas och uttrycks. 

 

 

Sökord: Dansundervisning, kön, rörelsemönster. 
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Inledning 

 

I det här arbetet har vi valt att undersöka hur flickor och pojkars rörelsemönster 

ser ut vid dans i förskolan. Vi fick vår inspiration av kursen Dans, lek och rörelse 

(15hp) som vi båda gick tillsammans på Umeå universitet hösten 2010. I början av 

kursen fick vi i uppgift att svara på vad dans innebar för oss, vi gjorde en 

tankekarta med några få ord. I slutet av kursen fick vi samma fråga och då hade 

både vår och gruppens uppfattning ändrats markant och papperet täcktes med ord. 

Våra personliga erfarenheter av dans har också spelat in i valet av att vi vill 

fördjupa oss i ämnet. Linnea har sett sitt barn i förskoleåldern utvecklas både 

socialt och motoriskt av att gå på dans varje vecka. Elin började själv i tidig 

skolålder med dans och höll på till vuxen ålder. Hon anser att erfarenheterna hon 

fått från dansen till exempel har utvecklat hennes självförtroende samt hennes 

kroppskännedom till det positiva. De erfarenheter och kunskaper hon skapat av 

dansen kommer att följa med och hjälpa henne hela livet. Vi känner båda efter den 

erfarenhet vi fått att dans i förskolan är något som vi vill erbjuda alla barn i vårt 

blivande yrke som förskollärare.

 

Att vi valde en fråga med ett genusreflekterande förhållningssätt kom sig av att vi 

fått ökade insikter inom detta ämne. När vi först ställde oss frågan var den riktad 

till barn i allmänhet men vi började sakta förstå att det skulle vara lättare ur en 

observationssynpunkt att jämföra pojkar och flickor oavsett om vi ser någon 

skillnad eller inte. Vårt intresse för genus väcktes under lärarutbildningen då 

ingen av oss stött på det under liknande former i andra utbildningar eller i tidigare 

arbeten. Genusfrågan har en tydlig plats i utbildningen och dyker upp i de flesta 

kurserna i någon form. Här stötte vi även på begreppet ”genusglasögon” som 

innebär att när man jobbar med barnen ska man hela tiden tänka på hur man på 

bästa sätt arbetar med genus. Från vår erfarenhet under VFU, och genom att 

vikariera, märkte vi att genusförhållningssättet inte alltid införlivades i 

verksamheten. Därför ville vi ta med detta i vår undersökning för att reflektera 

över om genus har en avgörande del i dansen. Kräver det av oss som pedagoger 

att vi lägger upp aktiviteterna på ett visst sätt för att de ska nå sin fulla potential 

utan att uppmuntra till traditionella könsmönster? I läroplanen för förskolan 

(Lpfö98) framkommer: 

 

 /.../att 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 
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 utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

 (Utbildningsdepartementet, 2010:5). 

 

Våra personliga erfarenheter och uppfattningar kring dans och genus är att vi 

vuxit upp med att det varit lite tabu för pojkar att dansa, att dans är till för flickor 

och inte pojkar. Elins personliga erfarenheter kommer från att det var ytterst 

ovanligt att det medverkade någon pojke vid danslektionerna. När hon gick på 

Balettakademien medverkade endast en pojke, resten var flickor. Att det fanns en 

kille i klassen uppfattades som en sensation. Linneas erfarenhet från skolan var att 

killarna alltid skrattade, hånade och förlöjligade dans och inte ville lära sig medan 

tjejerna såg fram emot dansen. Det kan även ha berott på att det var så kallad 

styrdans och att det för tonårspojkar uppfattades som pinsamt att behöva hålla en 

tjej i handen. I själva verket kanske det inte handlade om dansen som ämne i sig.  

 

Under kursen Dans, lek och rörelse (15hp) diskuterades genusfrågan ofta genom 

egna erfarenheter samt i utformningen av lektioner, till exempel om det kan spela 

någon roll om danstemat är pirater, troll, älvor o s v. Diskussionerna handlade om 

hur man ska få med alla barn i dansen, och hur man som pedagog kan arbeta för 

att inspirera båda könen för att medverka till en posititv inställning till dans.  

 

Vi hoppas att vår studie kan få oss att reflektera och komma till insikt i hur barn 

rör sig och därmed hjälpa oss att arbeta med dans i förskolan på bästa sätt. ”All 

undervisning kräver planering och strukturering. Läraren sätter upp mål för sin 

undervisning och planerar sina lektioner i enlighet med målen. Planeringen gäller 

det långsiktiga arbetet såväl som de enstaka lektionerna” (Sjöstedt -Edelholm & 

Wigert, 2005:29). 

 

Syfte 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka barns 

likheter och/eller skillnader i rörelsemönster under dansaktiviteter i förskolan. 

 

Frågeställningar 

 

Hur ser flickors och pojkars rörelsemönster ut vid dans i förskolan? Likheter? 

Skillnader? 

 

Vilka faktorer kan ligga bakom likheterna och skillnaderna? 
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Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vad forskning och annan litteratur tar upp 

kring barns utveckling, genus i förskolan och dans. För att se pojkarna och 

flickorna både som enskilda barn men även jämföra dem som just flickor och 

pojkar i deras rörelser under våra danslektioner, krävs det att vi tar på oss våra 

”genusglasögon”. Vi har i detta kapitel använt oss av tre huvudområden motorik, 

genus och dans, dessa har i sin tur några underrubriker. Kapitlet inleds med en 

kort presentation av den sociokulturella teorin som är en av våra teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Sociokulturell teori 

 

I Gunn Imsens (2006) bok Elevens värld kan man läsa om Lev Vygotskij (1896-

1934) som var rysk psykolog och en viktig teoretiker inom sociokulturell teori.           

Teorin handlar om barns kognitiva utveckling och även om hur kultur och 

samhället påverkar individen. Man lägger en stor tonvikt vid samspelet mellan 

individ och miljö. Inom det pedagogiska skulle man på så vis lägga mest fokus på 

kommunikationen och mindre på elevens egenskaper som t.ex. explosivitet eller 

den fysiska miljöns kvaliteter. 

 

Sociokulturell teori skiljer sig från de övriga teorierna just genom att försöka se 

utvecklingen som en process där vi från början är oskiljaktiga från kulturen och där 

individualitet och självständighet är något som gradvis utvecklas till följd av lärande 

(Imsen, 2006:53).  

 

Enligt Ivar Bråten (1998) använde sig Vygotiskij av uttrycket ”närmaste 

utvecklingszonen” för att beskriva vart barnet befinner sig och hur barnet ska 

kunna utveckla sig. Närmaste utvecklingszonen går ut på att barnet befinner sig 

inom en zon där man måste finna hur långt man kan sträcka sig för att barnet 

faktiskt lär sig något och att man inte lägger ribban för lågt eller för högt utan just 

lagom. 

 

Erling Lars Dale (1998:43) menar att barnet sträcker sig utanför sin nivå i leken 

vilket gör att barnet utvecklar sig i leken. ”Pedagogiken måste orientera sig mot 

morgondagen i barnets utveckling och vända sig bort från gårdagen”. 
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Musik 

 

Pramling m.fl. (2008) menar att det är viktigt att inte bara se musiken utan även 

musiken som ett kommunikationssätt mellan olika människor. Musiken på 

förskolan har på olika sätt förändrats genom nya tankar och idéer kring musik och 

dess lärande. 

 

Inom musikområdet innebär detta att inte enbart se musikaliskt lärande som en fråga 

om att lära sig framföra sånger eller få kunskaper om musikaliska byggstenar som 

melodi och rytm utan även att se musikens roll för den egna identiteten och dess 

förmåga att skapa gemenskap och tillhörigheter till olika grupper (Pramling m.fl., 

2008:39). 

 

Pramling m.fl. fortsätter skriva att musiken är det område som har forskats mest 

inom av de estetiska ämnena främst vad det gäller förskolan. De minsta barnen 

har lätt att förstå musikens rytm och ton eftersom att det inte behöver de äldre 

barnens utvecklade språk. Barnens sinnen tar emot musiken direkt och barnen 

använder sig av sin egen kropp och i samspel med andra för att utöva sång och 

musik. I lärande situationer när barn härmar varandra kan vissa barn lära sig mer 

av varandra än av att imitera pedagogen. 

 

Dale (1998) skriver att Vygotskijs tankar om musiken är att den väcker starka 

känslor och reaktioner hos människan. ”Musiken eggar, hetsar upp och irriterar 

utan att förknippas med någon konkret reaktion, rörelse eller handling” (Bråten, 

1998:55).  

 

Motorik 

 

Motorisk utveckling 

 

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002:60) definierar motorik enligt 

följande;  

 

 Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och 

 kontrollera våra kroppsliga rörelser. Grovmotorik är rörelser som i huvudsak sker med 

 hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, rygg, mage och ben. Finmotorik är precisa 

 rörelser med händerna, i ansiktet och med fötterna. 

 

Om man ska titta på vilka skillnader och/eller likheter det finns rent motoriskt vid 
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fem års ålder hos flickor och pojkar så skriver Langlo Jagtøien m.fl. (2002) i sin 

bok Motorik, lek och lärande att det inte förekommer några undersökningar som 

kan visa på avgörande motoriska skillnader mellan flickor och pojkar under de 

första sex levnadsåren. Men de fortsätter att resonera kring huruvida olika barn får 

samma möjligheter som andra att utveckla sina motoriska färdigheter. De menar 

att för att barnet ska kunna fortsätta sin utveckling så förutsätter det att barnet 

följer de olika faserna och utvecklas i takt med dessa. ”I varje fas sker en fysisk 

utveckling, mognad och ett lärande, som är utmärkande och viktig för perioden 

och samtidigt lägger grunden för vidare utveckling” (Langlo Jagtøien m.fl, 

2002:82). 

 

Även Dessen (1990) skriver i sin bok Barn och rörelse att barns utveckling sker 

stegvis i en speciell ordning, men hon påpekar även att alla barn är olika och att 

utvecklingen vid de olika stadierna kan ta olika tid. Även om det kan ta olika tid 

för barnen i de olika motoriska utvecklingsfaserna så måste alla barn gå igenom 

dem för att komma vidare. Hon poängterar även vikten av att barnen får den tid 

som de behöver för att utvecklas färdigt i varje fas. I dagens samhälle får många 

barn inte den tid för rörelseutveckling som de kanske skulle behöva. Hon menar 

att många föräldrar är så stressade att utföra så mycket att de hellre placerar 

barnen i vagnen för att uträtta sina ärenden istället för att låta barnen själva röra på 

sig.  

 

”Piagets teori om barnets sensomotoriska och kognitiva utveckling betonar 

mognadens roll i utvecklingen, vikten av att öva genom praktiskt handlande samt 

betydelsen av den sociala interaktionen” (Ericsson, 2005:32). Langlo Jagtøien  

m.fl. (2002) menar att de olika faserna är medfödda och beroende av arv och 

mognad, men det som avgör hur fort barnet behärskar färdigheterna och är redo 

för fortsatt utveckling är vilken stimulering för fysisk aktivitet barnet får samt i 

vilken takt som mognaden sker. Det som man generellt kan peka på är att barn 

tidigt får kontroll över de övre och mellersta delarna av kroppen, medan det tar 

längre tid att få kontroll över de nedersta delarna, vilket kallas för cephalo-

kaudala principen. De fortsätter att skriva att de grovmotoriska färdigheter inte 

kan visa på några könsspecifika skillnader, men vad gäller finmotoriken tros man 

genom olika undersökningar kunna se att flickor mognar snabbare än pojkar. 

Dessen (1990) menar att flickor i fyra års ålder ligger ett år före jämnåriga 

pojkarna i finmotoriken. Hon skriver att flickornas nervsystem utvecklas tidigare 

och att koordinationen mellan händerna kan hjälpa dem med finmotoriska 

aktiviteter som att trä en pärla på en tråd. Hon tror att detta kan vara en anledning 

till varför pojkarna hellre leker med något annat som inte kräver samma 
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finmotorik. Detta kan stämma överrens med andra undersökningar som Langlo 

Jagtøien m.fl. (2002) genomfört, som visar att pojkar har ett mer aggressivt 

beteende vilket uttrycks i fysiskt vildare lekar samt verbal aggression. Men om det 

är på grund av det biologiska arvet eller de sociokulturella faktorerna diskuteras 

fortfarande mellan forskarna.   

 

I Langlo Jagtøien m.fl. (2002) kan man läsa att Ayres menar att 

kroppsmedvetenheten är summan av alla minnen av kroppsdelarna samt av de 

rörelser som kroppen utfört. Dessa erfarenheter av barnets rörelser sparas i 

rörelseminnet och ju fler och olika rörelser som barnet utför med sina kroppsdelar 

desto fullständigare blir minnet av kroppens möjligheter. De fortsätter att skriva 

att både arv och miljö har betydelse för barnets mognad, lärande och utveckling. 

Författarna skriver att den genetiska talangen genom arv är en förutsättning, men 

att all inlärning sker i samspel med sin omgivning. De menar alltså att barnets 

vardagsmiljö och uppväxtvillkor utgör en avgörande roll för barnets 

rörelseutveckling. Man kan läsa i citatet nedan att även om barnens totala 

utveckling är liknande så får man inte glömma bort att alla barn är speciella på 

olika vis.  

 

Ömsesidigt inflytande mellan olika utvecklingsområden, tillsammans med olikheter i 

arv och inte minst uppväxtmiljö, medför att den totala utvecklingen hos barn har 

gemensamma drag, men samtidigt är varje enskilt barn unikt och speciellt.  

(Langlo Jagtøien m.fl., 2002:136). 

 

Motorik i förskoleåldern 

 

Förskolan och skolan spelar i allra högsta grad en viktig roll för barns motoriska 

utveckling i allra högsta grad genom att barnet tillbringar mycket av sin tid där. 

Dessen (1990) betonar lekens betydelse för barns rörelseutveckling. Även lärarnas 

betydelse i barnens lek har stor betydelse på grund av glädjen man delar i leken. 

Hon menar att det är i leken vi, både barn och pedagoger, kan uppleva lekens 

möjligheter till samspel och utveckling. Lärarna har en stor roll i barnens fysiska 

utveckling just på grund av att många barn kanske saknar denna förutsättning i 

hemmet då stillasittande aktiviteter blir mer populära i vårt samhälle.  

  

Kunskap om fysik och motorisk utveckling samt lekens betydelse, tillsammans med 

god observationsförmåga och en rik repertoar av lekar och aktiviteter, utgör 

förutsättningen för en professionell utformning av lärande situationer som stöd för 

barns och ungdomars utveckling. (Langlo Jagtøien m.fl., 2002:238) 
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Ericsson (2005) skriver i sin bok, Rör dig – lär dig, att fler vuxna måste bli bättre 

på att uppmärksamma barnens spontana aktiviteter, för barn väljer ofta aktiviteter 

eller lekar som de mår bra av och behöver träna på motoriskt. Hon tror att detta 

kan påverka barnens motoriska utveckling till det positiva.  

 

Det gäller även för lärarna att ge en positiv bild av fysisk aktivitet och lägga en 

bra grund för fysiska aktiviteter även efter skolan. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) 

menar att barn som förenar positiva upplevelser med rörelser tillbringar många 

timmar i fysiska aktiviteter, men för att detta ska ske så måste möjligheterna 

erbjudas. Det är viktigt att kunna erbjuda barnen en trygg och glädjefylld miljö 

där de kan utvecklas och motiveras för fortsatt fysisk aktivitet. I Lpfö98 kan man 

läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Det står också att förskollärare ska 

ansvara för att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010:10f). Detta medför att miljön måste vara 

stimulerande för att barnet själv ska söka sig till nya utmaningar och därmed 

utvecklar nya rörelsemönster.  

 

Att känna till sin egen kropp och hur den fungerar är av stor vikt när man håller på 

med dans eftersom kroppen är vårt instrument när man dansar. Att lära känna sin 

kropp gör man enklast och bäst genom att använda den (Wigert, 1982). 

 

Genus 

 

Genus och kön 

 

Genus är den samlade benämningen på två motsatta och uteslutande kategorier 

som vi människor placeras i nämligen kvinnligt och manligt. Detta blir i sin tur 

vårt kulturella, sociala och biologiska kön (Wahlström, 2003). Uppdelningen av 

kön börjar tidigare än de flesta är medvetna om. Redan på BB runt om i landet 

sker det man inte tänker på, bebisar behandlas olika redan då de föds. Man hör när 

man lyssnar på de olika föräldrarna hur de pratar med sina nyfödda vilket kön 

barnet har med ord som så ”näpna ben, handen är mjuk som en sommarvind” eller 

”vilka starka nypor du har” och ”vilken styrka det finns i dina ben”. När man hör 

detta har man säkert redan gissat könet på barnen. Wahlström menar att vi tycks 

förvänta oss att flickorna ska vara små och ledsna medan pojkarna ska vara 
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kraftfulla och arga. Vi vet inte varför pojkar och flickor behandlas olika. Det enda 

vi vet är att när en människa föds så har man inget förflutet, inga erfarenheter av 

hur man ska uppföra sig. Vi formas av olika budskap som vi får när vi prövar oss 

fram i livet. Som Connell (2003) skriver i boken Om genus så föds man inte som 

man eller kvinna utan man blir det. Men man kan inte enbart skylla på sociala 

normer, utan han menar att vi själva konstruerar oss som feminina eller maskulina 

genom vårt sätt att uppträda. Vi gör ett aktivt val genom att anpassa oss efter det 

kön som vi har tilldelats.      

 

Behavioristerna anser att människan är ett oskrivet blad när det föds och att all 

kunskap och alla erfarenheter är inlärda. Vem som helst kan lära sig vad som helst 

i teorin genom rätt stimulering och påverkan (Imsen, 2006). Vygotskij anser att 

utveckling och lärande sker i samspel med andra människor. Piaget menar på att 

barnet utvecklas i omvänd ordning nämligen att det först är egocentriskt och 

självupptaget till att senare kunna se saker och ting ur andras synvinkel (Imsen, 

2006). Enligt Maccoby finns det olika förväntningar på hur en kvinna eller man 

ska agera, dessa skiljer sig från samhälle till samhälle. Barn får under sina 

ungdomsår lära sig vilka beteenden som är lämpliga för dem och vilka de bör 

undvika (Ericson, 2000). Även Berk anser att barn fostras in i könsspecifika 

mönster som t.ex. ”stora pojkar gråter inte” (Ericson, 2000:106). Att betrakta 

småflickor som ömtåliga och småpojkar som robusta är ganska lätt, men gör det 

då mindre ont om pojkar slår sig (Wahlström, 2003). 

 

Connell (2003) anser att vi bör sluta fokusera på vilka skillnader det finns mellan 

könen och istället lägga krutet på de sociala relationerna eftersom det är där som 

vi som grupp och individ agerar. Men han menar även att skillnaderna som 

existerar kan ändras och att vi även måste tillåta oss att se likheterna som finns 

mellan könen. ”Genusskillnader är inte någonting som bara existerar, det är 

någonting som händer och måste fås att hända; men också någonting som kan tas 

bort, ändras eller tonas ner” (Connell, 2003:26). 

   

Genus i förskolan 

 

Genusdebatten i förskolan har till och från handlat om det varit mest synd om 

flickorna eller pojkarna. Framförallt har det gällt killarna och om förskolan 

verkligen kan tillgodose deras behov när det är en sådan kvinnokultur som råder. 

Sammanfattningsvis anser Olofsson (2007) i boken Modiga prinsessor & ömsinta 

killar att ju mer strukturerad och vuxenstyrd aktiviteten är desto större tendens är 

det att personalen sätter pojkarna i första rummet. Enligt Lloyd och West har flera 
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studier om barns uppfattningar kommit fram till att barnen tycker att läsning, 

konst och musik är mer för flickor. Föräldrar och barn räknar även dans till en 

aktivitet för flickor medan matematik, styrketräning och mekanisk färdighet är 

mer för pojkar (Ericson, 2000). 

Det verkar då som att det finns en tydlig rollfördelning mellan flickor och pojkar, 

just bara för att de är flickor och pojkar. Varje gång som våra förväntningar får oss 

att behandla dem olika bidrar vi vuxna till att upprätthålla diskriminerande 

mönster (Wahlström, 2003). I ett av målen i läroplanen för förskolan (Lpfö98) tar 

de upp att hur vi vuxna bemöter barnen påverkar hur deras uppfattningar blir.  

 

Kajsa Svaleryd (2002) som är före detta förskollärare har skrivit boken 

Genuspedagogik. I den tar hon upp vad hon tycker är viktigt t.ex. anser hon att 

man ska arbeta genusmedvetet med jämställdhet som målsättning och att man ska 

arbeta på en bred front med i första hand fyra punkter. De fyra punkterna handlar 

om att man som pedagog ska bli medveten om sina egna värderingar, hur ser min 

lärarroll ut? Punkterna handlar även om att hjälpa flickor och pojkar att öka sin 

självinsikt så att de kan välja sin framtid utifrån egen vilja och personliga 

intressen. Man måste också jobba för att finna metoder och arbetsmaterial som ger 

lika villkor för flickor och pojkars möjlighet till utveckling utan att hämmas av 

traditionella könsmönster. 

 

I Svaleryd (2002:39) citeras Machiavellis dikt; 

 

Det finns ingenting så svårt att ta itu med 

ingenting så vanskligt att leda 

ingenting så osäkert i framgång 

som att söka de nya tingens ordning. 

Den som förändrar får nämligen 

som motståndare alla dem som 

lyckats väl i de gamla spåren och endast 

ljumma försvarare i dem som tänkas fungera i det nya. 

Machiavelli 1467-1527. 

 

Det måste finnas en förväntan hos pedagogerna att flickor och pojkar kan lära sig 

samma sak och respektera varandra för att de faktiskt ska göra det (Svaleryd, 

2002). Ett av målen i Lpfö98 tar upp att ”arbetslaget ska verka för att flickor och 

pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010:12). En utredning som SOU har genomfört visar 

att våra förväntningar på det faktum att flickor och pojkar ska bete sig olika sakta 

håller på att ändra sig. Särskilt visar det sig att flickor tar sig in på det som 
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traditionellt brukar kallas ”pojkdomäner”, medan det ännu inte är lika vanligt att 

pojkar tar sig in på ”flickdomäner”. Att det har blivit så kan diskuteras i ljuset av 

att det fortfarande har ett högre värde av att vara pojkar och män, att det 

fortfarande räknas som samhällets norm, medan det flickiga/kvinnliga inte har 

samma värde. Det kan också innebära för en flicka att det ofta är något positivt att 

förknippas med något typiskt manligt, medan det för en pojke oftare innebär något 

negativt att förknippas med det typiskt kvinnliga. När flickor och pojkar hålls isär 

i skolan växer det fram olika sociala förutsättningar och strategier. Detta bidrar till 

att flickor och pojkar inte förväntas kunna lika mycket och får olika villkor och 

möjlighet till lärande och utveckling (SOU 2010:99:61f ). 

 

 I avhandlingen Dans i skolan- om genus, kropp och uttryck har Lindqvist (2010) i 

sina resultat kommit fram till; 

att en stor del av danslärarna anser att flickorna själva attraheras av kraftfulla 

övningar, fart och styrka. Anpassningen till pojkars önskemål som framträder i 

danslärarnas utsagor, skulle i sådana fall kunna tolkas som någonting positivt för de 

flickor som behöver utveckla sitt rörelsemönster och ta mera plats (2010:127). 

 

Dans 

 

Danshistoria 

 

Anne Wigert (1993:189) skriver i boken Dans i världen; ”Ur historisk synvinkel 

har dans inom västerländsk kultur haft många funktioner och motiverats på olika 

sätt” (Hjort, 1993:189). Redan på 1200-talet ingick dans i de adliga fröknarnas 

utbildning och många tänkare inom pedagogiken har talat om betydelsen med 

dans i undervisningen och flera av dem har insett vikten med rörelseövningar. 

Barnläkaren Maria Montessori talade i början av 1900-talet om vikten med 

rörelseprecision och hon ansåg även att träning i rörelse även övade barnens 

intelligens. Andra har även poängterat dansen som hjälpmedel att förebygga läs- 

och skrivsvårigheter (Hjort, 1993). 

 

Isadora Duncan 

 

Birgit Boman (1986) har skrivit boken Isadora Duncan och den svenska 

barndansen. Boman är en danspedagog som var först tillsammans med Eva 

Dahlgren att införa kommunala dansskolor i Sverige.  
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I Bomans bok framkommer att Isadora Duncan föddes i San Francisco 1878 och 

dog 1927. Isadora var en av sin tids mest beundransvärda och revolutionära 

artister, vilket har medfört att hon blivit upphöjd till den moderna fridansens 

jordemoder. Men hon har även blivit anklagad för att hålla i undervisning utan 

varken ledning eller struktur. Hon fann sin inspiration i den grekiska konsten och 

dess frihet, sanning och höga ideal (Boman, 1986).   

 

Erik Näslund skriver i boken Anna Duncan: I Isadoras fotspår att Isadora Duncan 

har kallats apostel, profet och revolutionär, för att hon sällan lämnade någon 

oberörd. Hon spelade även en stor roll som inspirationskälla för den växande 

kvinnorörelsen. Anna Duncan skriver i samma bok att Isadora som människa var 

som kärleken personifierad, en enastående person. Hon var ovanlig och gjorde de 

mest originella och oväntade saker så inte ett ögonblick var tråkigt i hennes 

sällskap (Quinlan, 2010). 

 

Tack vare att hennes konst talade ett universellt språk älskade också de enklaste 

människor i publiken hennes dans. De behövde inte förstå den med intellektet; 

dansens budskap talade direkt till själen och fyllde dem med inre fröjd (Quinlan, 

2010:93). 

 

Isadora och barndansen 

 

Boman (1986) skriver att Isadora ansåg att utgångspunkten i all barndans ska 

formas av naturliga rörelser. Hon menade på att alla rörelser har sitt ursprung i 

kroppens centrum och att hela kroppen skulle fyllas av rörelseimpulser från 

”själen” vilket var centralpunkten i kroppen. Detta visar även Styrke (2010) när 

hon skriver att Isadora Duncan är en tydlig motbild mot den klassiska baletten. 

Hon ansåg även att dans som enligt henne var primitiv var alltför kaotisk för att 

passa hennes fria och naturliga sätt att dansa på. Duncan menade att skönheten 

skulle gå till kroppen via själen och därefter uttryckas i dansen genom kroppen. 

 

Duncans fientlighet mot den klassiska baletten skriver även Boman (1986) om 

och att Duncan ansåg det vara tortyr mot barnen. Isadora menar att rörelserna från 

kroppen är beroende av tyngdkraften och skall även ge uttryck för detta. Dessa 

principer från den expressiva rörelsen som hon skapade, bygger vår nutida fridans 

på. Detta blev en ny metod att undervisa barn på. Isadoras rörelsevokabulär var 

begränsat och hon trodde på att mer komplicerande rörelser skulle grundas på de 

enkla grundrörelserna som att gå, springa, hoppa och vända vackert. Hon ansåg 

även att ingen undervisning utan dans är riktig, så hon förde en ständig kamp för 
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varje barns rätt att dansa (Boman, 1986). 

 

Enligt Boman startade Isadora sin första skola vid 26 års ålder 1904 utanför 

Berlin, där 18 barn i åldrarna 6-12 år antogs genom dansprov. Skolans målsättning 

var att utbilda lärare som kunde föra hennes idéer vidare, vilket hon också 

lyckades med genom att sex av hennes elever ”the Isadorables” följde henne till 

vuxen ålder och kunde föra hennes dans vidare. Dessa sex elever adopterades av 

Isadora och alla antog efternamnet Duncan. En av dem var Anna Duncan och hon 

gjorde det till sin livsuppgift att bevara Isadoras estetik och koreografi. I Styrke 

(2010) kan man läsa att Isadora lät de äldre eleverna undervisa och agera 

förebilder för de yngre eleverna samt att det var Isadoras syster Elisabeth som 

stod för det mesta av de pedagogiska insatserna.  

 

I Sverige slog Isadoras idéer från Grunewaldskolan igenom strax efter den öppnat. 

Men Isadora kritiserade ofta sina efterföljare för att använda hennes idéer utan att 

riktigt förstå dem och därigenom lärde sig barnen det som de inte skulle göra i 

dansen. Isadoras dans tog sig till Sverige genom Anna Behle som studerade hos 

Elisabeth Duncan, som var Isadoras syster, i början av 1900-talet.  Hon dansade 

även för Émile Jaques- Dalcroze, där hon lärde sig Dalcrozemetoden som är en 

form av rytmisk gymnastik. 1907 startar Behle en egen ”Duncanskola” i 

Stockholm (Boman, 1986). Styrke (2010) skriver att Behles första positiva 

inställning till Duncan bleknade detta efterhand på grund av Duncans brist på 

pedagogiskt kunnande. Behle kände att hon fann sig bättre i Dalcrozemetodens 

mer strukturerade och teoretiskt underbyggda undervisning än i Duncans 

undervisning som var friare.  

 

Det var Anna Behle som öppnade vägen för alla de dansskolor som kom till  under 

20- och 30-talen. Hon var den pionjär som introducerade både den fria dansen och 

Dalcrozemetoden i Sverige (Boman, 1986:28).   

 

Gabo Falk var en av Anna Behles första elever, som senare kom att bli den 

danspedagog som haft det största inflytandet på svensk barndans av idag. Gabo 

Falks målsättning med barndansen var att ge barnen en inre harmoni och en 

lustfylld inställning till tillvaron och arbete. Hon ansåg att varje rörelse skulle ha 

en mening och att barnen skulle lära sig att röra sig naturligt och vackert. Isadoras 

spår i barndansen i Sverige visar sig genom att dans ska utvecklas utifrån barns 

naturliga rörelser samt att dansen är ett givande sätt för barnens förmåga att skapa 

och för deras personliga utveckling (Boman, 1986). 
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Dans i förskolan 

 

”Dans med barn i förskoleåldern är lika med dans i lekform” (Wigert, 1982:13). 

Ett barn som är friskt tar sig fram på olika sätt som att hoppa, klättra, skutta, 

snurra och även genom att dansa. Detta är enligt Wigert nödvändigt för den 

motoriska utvecklingen. Barn i förskoleåldern måste få tillfälle att utveckla sin 

kroppsmedvetenhet genom att man arbetar med grundläggande rörelser som att 

sträcka, krypa, gå, springa, böja o s v. Vi vuxna måste inse vilken tillgång dansen 

är för barnens utveckling. Pramling m.fl. (2008) refererar till Gunilla Digerfeldts 

avhandling Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek där hon 

undersöker danslekens inverkan på barns utveckling av motorik, 

kroppsmedvetenhet, rytmmedvetenhet och kroppslig gestaltningsförmåga.  

Digerfeldt kommer i sin avhandling fram till att undervisning i dans konstateras 

ha en gynnsam inverkan på barns utveckling i alla dessa aspekter utom möjligen 

rytmmedvetandet där inga klara samband är synliga i resultaten (Pramling m.fl., 

2008). 

 

Ericson (2000) har skrivit boken Dans på schemat utifrån ett forskningsprojekt 

som handlar om dans som ett nytt estetiskt ämne i skolan. De första 

utvärderingarna som utfördes av Ericson i Enköping visade att den 

överväldigande majoriteten av samtliga tillfrågade ansåg att dansundervisning i 

skolan var bra för barns utveckling. De samstämmiga bedömningarna visade att 

flickornas prestationer redan från början låg högre än pojkarnas och ökade i 

individuella moment, medan pojkars prestationer ökade under läsåret både när de 

dansade individuellt och i par. 

 

Dans och genus 

 

I Dans på schemat av Ericsson (2000) pekar resultaten på att dans kan vara en 

aktivitet som fångar intresset hos både pojkar och flickor. Även om en del pojkar 

utanför danslektionerna hade en verbalt negativ attityd till dansen, så visade de 

inte några tecken på avståndstagande under själva dansundervisningen. Många 

föräldrar hade också märkt att deras pojkar pratade om dansen negativt, men att de 

samtidigt såg ut att ha roligt på danslektionerna. Flickorna uttryckte dock oftast en 

positiv inställning till dansen. Att pojkarna uttryckte en negativ inställning krävde 

i sin tur en aktiv pedagogisk insats av dansläraren. Lindqvist (2010:125) beskriver 

i sin avhandling att pojkarnas ålder har betydelse;  

 

Ju yngre pojkarna är desto mindre motstånd visar de enligt danslärarna. I den här 
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studien menar danslärarna samtidigt att pojkar visar dansglädje, är positivt inställda i 

själva dansundervisningssituationen och kan förändra sina attityder. Liksom pojkar tar 

också flickor verbalt avstånd från dans, men både flickor och pojkar deltar aktivt i 

dansundervisningen. 

 

Dansleksundervisning 

 

Små barn har ett stort behov av att få röra sig i alla former. Den vuxnes 

rörelserytmer överförs till spädbarnet när det bärs och barnet lär sig att balansera 

och parera. Enligt Wigert (1982) är driften att röra sig är så stark hos barn. Om 

man hindrar barn från rörelse inverkar det negativt på barnens utveckling, inte 

bara den motoriska utan även den intellektuella och emotionella utvecklingen. 

Man kan dela in dansleksundervisningen i tre stadier och då betonar man det 

första på övningar som ökar kroppsmedvetenheten, i det andra stadiet övningar 

som ska öka rumsmedvetenheten och i det tredje arbetar man med rörelsens 

uttrycksmässiga aspekter.  

 

Enligt Sandborgh - Holmdahl och Stening (1993) märks det vilka barn som har 

”problem med kroppen” när barnen närmar sig skolåldern. De anser att vara 

”skolmogen” förutsätter att barnet har olika förmågor för att klara av skolans 

vardag som kroppsliga, intellektuella och känslomässiga. Leken och rörelsen bör 

därför rikta in sig på att ge god kroppsuppfattning, fungerande fin- och 

grovmotorik, god balans, bra uthållighet och även träna perceptionsförmågan. 

Rörelseträningen ska vara positiv, tillåtande och barnen ska känna sig trygga. Den 

ska även innehålla kreativitet, fantasi och en bra dialog mellan vuxna och barn 

men även mellan barn och barn. Det viktigaste enligt Sandborgh - Holmdahl och 

Stening (1993) är att först och främst ta tillvara på barnens egna lekar och ge dem 

chansen till rörelse i en stimulerande miljö. ”Ge dem rörelseglädje” (Sandborgh - 

Holmdahl & Stening, 1993:30). Författarna menar att vi behöver öka 

medvetenheten och kunskapen om vad vi gör för att underlätta och förbättra 

inlärningsförutsättningarna. Om leken och rörelsen bedrivs rätt och i en positiv 

och accepterande miljö kan den bidra till en positiv självbild hos barnet. 

 

Ett av de största problemen enligt Wigert (1982) när man vill införa danslek i 

förskolan är att hitta en lokal att hålla till i. Rummet ska vara tillräckligt stort och 

ha så få distraktioner som möjligt. En annan viktig faktor är även att barnen inte 

hindras av sina kläder när de ska dansa. Åtsittande kläder eller halkiga strumpor är 

inte att rekommendera. Wigert anser att barnen helst ska vara barfota så att de kan 

känna golvet mot fotsulan och kunna röra fötterna obehindrat för att underlätta när 
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barnet utvecklar sitt rörelsesinne. 

 

Metod  

 

Vi har valt att skriva tillsammans för att vi under utbildningens gång arbetat bra 

ihop och märkt att vi kompletterar varandra bra i skrivandet samt i tänkandet. Vi 

anser båda att det är givande att bolla idéer och utbyta tankar med någon som är 

lika insatt i ämnet som en själv. Vi var båda intresserade av dans i förskolan och 

ett år in i utbildningen började vi diskutera och utbyta idéer med varandra kring 

ämnet. För att förenkla arbetet har vi valt att dela upp granskningen av litteratur, 

som vi sedan diskuterat och därefter kommit fram till vilka delar vi ska använda 

oss av. Vi har däremot skrivit alla delar av rapporten tillsammans. 

 

Som en liten förstudie valde vi att i somras intervjua en danspedagog för att ta 

reda på hur vi kunde lägga upp våra danslektioner på bästa sätt för att kunna 

uppnå vårt syfte. Hon gav oss många bra råd om vilka olika aktiviteter som 

passade bra för att vi skulle kunna se barnets individuella rörelser och kunna 

observera detta på bästa sätt. Vi använde oss även av de råd vi erhållit under 

kursen Dans, lek och rörelse (15hp). Eftersom vi utifrån ett genusperspektiv ville 

undersöka om det förekommer några skillnader och/eller likheter i pojkars och 

flickors rörelsemönster, ansåg vi det som lämpligast att genomföra en 

observationsstudie, där vi själva med stöd utifrån intervjun med dansläraren 

utformade dansaktiviteterna och ledde dem. Som Langlo Jagtøien m.fl. (2002) 

skriver gäller det att innan man börjar observera välja ut det som man vill lägga 

vikt vid för att erhålla en sådan god information som möjligt. Detta på grund av 

att det sker väldigt mycket under ett observationstillfälle, så det kan vara svårt att 

fokusera på det som man vill skaffa mera kunskaper om.  

 

Urval 

 

Vi valde att vara på en och samma förskola när vi skulle utföra våra observationer 

för att vi ville följa samma barn under observationerna, detta för att kunna se 

deras eventuella utveckling under tid. Förskolan är belägen i norrland i en större 

stad. Vi valde denna förskola då Linnea haft praktik här och kände pedagogerna 

sedan tidigare och vi visste på så vis att de var mottagliga för dansaktiviteter. Vi 

visste också att de inte aktivt höll på med dans och detta var något vi sökte. Det 

var viktigt att barnen inte skulle ha några förkunskaper av dans i förskolan för att 

kunna få ett så neutralt utgångsläge som möjligt.  
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Vi valde ut de äldsta barnen på avdelningen vilket på denna avdelning innebar 

femåringar. Eftersom vi hade för avsikt att titta på om det fanns några likheter 

och/eller skillnader på pojkar och flickors rörelsemönster ville vi ha lika många 

flickor som pojkar. Det fanns endast tre femåriga flickor och eftersom pojkarna 

var fler så tog vi hjälp av pedagogerna på förskolan för att välja ut vilka tre pojkar 

som skulle delta i vår undersökning. Vi tyckte att sex barn blev lämpligt med 

hänsyn till lokalens storlek, för att kunna hantera gruppen och hinna observera 

barnen. Vi diskuterade fram och tillbaka frågan om vi skulle ta in andra barn om 

det var något bortfall någon gång men vi kom fram till att det var bättre att följa 

samma barn under alla gångerna. Detta på grund av att det blir lättare att se om 

barnen förändras under resans gång samt att de även har lättare att lära sig 

övningarna och blir tryggare i gruppen. 

 

En annan fråga som vi diskuterade både med varandra men också med 

pedagogerna på förskolan var om de skulle delta i aktiviteterna. Vi kom fram till 

att vi ville vara själva med barnen på grund av ett det eventuellt kunde störa 

barnen om pedagogerna var med. Vi ansåg också att gruppen barn vi valt ut var så 

pass liten att vi skulle kunna hantera den själva. 

 

Vi besökte förskolan under sju danstillfällen fördelade på fyra veckor. Besöken 

skedde under perioden september och oktober 2011. Lokalen där vi höll till var 

relativt liten och det fanns många olika saker som kunde distrahera barnen. 

Fördelen med en liten lokal är att barnen är lättare att samla ihop. De blev dock 

väldigt intresserade av allting runt omkring. Det som också kan påverka resultatet 

var att det gör det svårare att ta ut rörelserna varav vi valde att ha färre barn så att 

de skulle ha möjligheten att kunna röra sig allihop samtidigt. Vi valde även 

medvetet övningar som till exempel diagonalen, där barnen en och en rör sig över 

rummet, detta för att vi lättare skulle hinna titta på alla barnens rörelsemönster. 

 

Datainsamling 

 

I första hand har intervjuer eller enkäter till elever, lärare och föräldrar varit 

metoden för datainsamling i studier av hur dansundervisning påverkar barns 

utveckling. De har ibland även kompletterats med observationer (Ericson, 2000). I 

lärarexamensarbeten har observationer börjat användas allt oftare men så har det 

inte alltid varit. Observationsmetoden har ofta betraktats som svår och 

komplicerad men det har börjat visa sig att den i själva verket är lätt att använda 
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och förmodligen den mest givande metoden i den typ av arbeten som gäller 

undervisningsprocessen och lärares och elevers beteende (Johansson & Svedner, 

2010). Då vi bestämt oss för att observera barnen med hjälp av videokamera, 

skickade vi ut ett brev till föräldrarna åt de barn vi ville använda för att hinna få 

föräldrarnas godkännande (se bilaga 4). Då vi inte träffade föräldrarna personligen 

i förväg tog vi hjälp av pedagogerna på avdelningen för att dela ut breven och 

eventuellt förklara om föräldrarna hade några frågor.  

 

Att använda sig av video som grund för observation av barn, kräver att vi har tillåtelse 

av målsmännen att spela in situationer där deras barn är med. Att använda video 

kräver etiska överväganden. Det är viktigt att respektera det enskilda barnets integritet, 

både när vi gör inspelningar och när vi använder dem (Langlo Jagtøien m.fl., 

2002:178).  

 

Procedur 

 

Av de sju danslektionerna fyllde vi i observationsschema på tre stycken och 

videofilmade två av dessa. Vi ansåg det viktigt att både använda oss av 

observationsschema samt video för att kunna täcka in så mycket information som 

möjligt. Vi observerade den första lektionen, en i mitten av perioden och sedan en 

på slutet. Mellan observationstillfällen hade Linnea danslektion med barnen fyra 

gånger utan att observera av den anledningen att barnen skulle bli mer bekväma 

med dansen och även med övningarna. Observationsschemat som vi använde oss 

utav finns som bilaga 2. Vi hade två likvärdiga observationsscheman vid varje 

tillfälle, ett där vi skrev upp flickornas rörelsemönster och ett för pojkarnas 

rörelsemönster. 

 

Video är en form av både direkt och indirekt observation. Vi kan direkt välja ut 

områden och situationer utifrån vad som sker i ögonblicket, eller kan vi sätta kameran 

på en fördelaktig plats och låta det som sker spelas in och se på det efteråt, indirekt 

(Langlo Jagtøien m.fl., 2002:177).  

 

Då vi arbetar med barn och observerar dessa vill vi följa de forskningsetiska 

principerna som innebär att; 

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga  

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (2002:12).  

 

Därför kommer barnen i vår undersökning vara anonyma med fingerade namn. 



23 

 

Våra observationsscheman och videfilmer kommer förvaras på ett sådant sätt att 

de inte kan ses av obehöriga. 

 

Vi växlade mellan att vara ledare och observatör. Vid den första danslektionen 

videofilmade vi samt att vi växlade mellan att observera och skriva ner på 

observationsschemat och att leda lektionen.”När vi observerar systematiskt, har vi 

planerat vad som skall observeras, och gärna lagt till rätta för att få tag i den 

information vi önskar. Det finns ofta ett system för hur vi noterar det som sker” 

(Langlo Jagtøien m.fl., 2002:171). Även den tredje lektionen växlade vi mellan att 

observera och leda, fast då skedde ingen videoinspelning. Den sjätte gången 

observerade en av oss och den andra ledde hela lektionen, samt att vi 

videofilmade. De övriga lektionerna skedde ingen observation med 

observationsschema då endast en av oss medverkade under lektionerna.   

 

Databearbetning 

 

Vi tittade båda två på inspelningarna sammanlagt blev det sju gånger på varje 

film. Efter att vi tittat på inspelningarna diskuterade vi vad vi sett och om det 

stämde överens eller om något skilde sig åt i hur vi uppfattat det. Vad gäller den 

lektionen som bara observerad med observationsschemat gick vi igenom det vi 

skrivit för att kunna utveckla och analysera. Vi fyllde i tomma 

observationsscheman när vi kollade på filmerna. Sedan jämförde vi dessa 

scheman med de vi fyllde i under lektionerna. 

 

När vi sammanställde resultaten började vi med att utgå från observationerna och 

dela upp flickorna och pojkarna för sig för att se deras rörelsemönster. Efter det 

analyserade vi om de rört sig lika eller olika och vad detta kan ha berott på. 

 

    Resultat 

 

Observationer 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de tre danslektionerna som vi har 

observerat. Det andra tillfället skiljer sig från de andra två då detta tillfälle endast 

blev observerat med observationsschema och de andra två även med videokamera. 

Vi kommer att beskriva det vi sett och vad vi gjort på lektionerna. Vi använder oss 

av fingerade namn på barnen. Flickorna kommer vi att kalla Sofie, Anna och Åsa 
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och pojkarna i uppsatsen kallas Robert, Olle och Jesper. Vi har lagt upp denna text 

på ett sådant vis att vi först beskriver alla observationstillfällen tillsammans, hur 

dagarna sett ut då vi haft lektionerna. Samma övning eller liknande från alla tre 

tillfällena skrivs under samma rubrik och vi avslutar varje övning med en liten 

analys där vi utgår från våra frågeställningar. Vi kommer att tydliggöra vilket 

tillfälle de kommer ifrån genom att skriva 1, 2 eller 3 framför. 

 

Lektionsplanering 

 

Inför lektionsplaneringen tog vi kontakt med en danspedagog för att intervjua 

henne om hur hon brukar lägga upp sina lektioner med de yngre barnen. Vi ville 

även ta reda på hennes erfarenheter av pojkar och flickor i dans. Har hon haft 

möjlighet att se någon utveckling hos barnen under längre tid då hennes kurser 

pågår under en hel termin och våra lektioner endast pågick under några få veckor.  

Hela lektionsplaneringen finns att se under bilaga 1. 

I boken Dans på schemat (Ericson, 2000) visade det sig att i vissa dansmoment 

förekom könsstereotyper, som att pojkarna lyfte flickor och att pojkarna bugar och 

flickorna niger, och man kan förvänta sig att dessa stereotyper förstärks. Andra 

moment innebar däremot att könsgränserna överträddes, t.ex. då både pojkar och 

flickor uttryckte rörelsekaraktärer som stark, ryckig och våldsam, eller harmonisk, 

mjuk och långsam. Vi ville i många av våra övningar ha det så könsneutralt som 

möjligt genom att barnen uppmuntrades och utmanades att utföra de olika 

aktiviteterna på samma sätt. De får på så vis inte samma frihet att röra sig i alla 

övningar. Det enda de själv kunde välja då var hur de skulle ta ut de specifika 

rörelserna. Vi lät alla barnen prova på olika rörelsemönster speciellt genom 

övningen Kom alla mina, där de fick testa på att vara arg, glad, stort djur, litet djur 

o s v men de fick inte välja om de ville dansa enbart argt/glatt/ledsamt/blygt, 

mjukt/stelt, snabbt/långsamt. ”Flera studier har visat att barn kommer ihåg 

handlingar och karaktäristika bättre om de stämmer överens med de rådande 

könsstereotyperna” (Ericson, 2000:106). Därför tog vi även in s.k. 

könsstereotyper in i övningarna också för att se hur barnen tog till sig dessa, om 

de fortsatte och röra sig ganska fritt eller om de föll tillbaka till de rådande 

stereotyperna. T.ex. hade vi i en av övningarna med att barnen skulle röra sig som 

olika kända figurer så som Batman, stålmannen, Catwoman och Pippi 

Långstrump. 
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Dansmiljön 

 

Vi ställde i ordning salen innan barnen kom in för att inte barnen skulle förlora sitt 

intresse. Salen som vi använde oss av var egentligen två små rum som kan bli ett 

när man tar bort en vägg mellan dem. Det ena rummet används som målarrum och 

är fyllt med målarfärg, papper och andra kreativa material. Här fick vi skjuta 

undan två bord och barnens materiallådor som stod mitt i rummet, allting flyttades 

så att det stod efter väggen så att ingenting är i vägen för barnen. Det stod också 

en soffa mot en av väggarna som barnen gärna drogs till och ville sitta i. Det andra 

rummet används som ett lekrum för de yngre barnen i åldrarna 1 till 3. Här stod 

det en rutschkana, utklädningskläder, en dockhörna och ett litet bord med stolar. 

Allt detta flyttades också mot väggen. Vi rullade även undan alla mattor som kan 

orsaka att barnen halkar. Musikanläggningen som vi skulle använda var placerad i 

ett litet förråd i salen. Om man byter musik ser man inte barnen om de står i andra 

delen av rummet eftersom det är en liten vägg på ungefär en meter i vägen. Detta 

var också ett rum som barnen i vanliga fall inte fick gå in i, så deras intresse drogs 

snabbt dit när dörren stod öppen. 

     

Lektionsöversikt 

 

Lektion nummer 1 den 27:e september 2011 

 

Här planerade vi att dela på ledarskapet, när den ena ledde gruppen skulle den 

andra sköta musiken och försöka hinna med att fylla i observationsschemat. Då 

detta var första lektionen ville vi samla barnen och få dem intresserade av det vi 

skulle göra. Vi vill att barnen ska känna sig bekväma med att röra sig tillsammans 

med oss och med varandra. Olle var inte med på denna lektion. 

 

Lektion nummer 2 den 4:e oktober 2011 

 

Denna dag är den dagen som vi även kallar ”kaosdagen”, det var inte mycket som 

gick rätt. Barnen var okoncentrerade och uppe i varv, helt enkelt mycket spring i 

benen. Vi hade svårt att observera hela tiden då det krävdes två pedagoger för att 

få övningarna att fungera. Vi använde oss bara av observationsschema vid detta 

tillfälle. Vi hann inte med att observera vid alla övningar så här kommer vi bara 

att skriva de övningar då vi faktiskt hann se något. Olle deltog inte på denna 

lektion. 
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Lektion nummer 3 den 13:e oktober 2011 

 

Detta är det tredje danstillfälle som vi observerade och vi använde oss av både 

observationsschema och videokamera. En av oss ledde hela lektionen så att den 

andra i lugn och ro kunde koncentrera sig på att observera vad som hände vid 

danslektionen. Inför denna lektion hade vi en mer positiv känsla då vi fått höra av 

barnens pedagoger och föräldrarna att barnen var positivt inställda till dansen. De 

hade pratat om den i den övriga barngruppen och även visat övningarna för 

pedagogerna. 

 

Upplägget på denna lektion var ungefär detsamma. Vi valde att förnya upplägget 

lite på grund av förra lektionen som var lite ”kaosartad”, så vi tänkte att vi skulle 

överraska barnen med lite nya övningar så att de kanske kunde behålla fokus 

denna lektion. Men vi behöll ändå grundstrukturen för att inte allt skulle vara nytt 

och kanske då kunde kännas lite obehagligt. Vi valde att lägga upp början likadant 

för att barnen skulle veta vad som kom först och känna en trygghet i det för att 

senare under danslektionen ändra vissa delar. Vi avslutade som vi alltid gjort så att 

det skulle bli ett tydligt avslut på danslektionen. 

 

Sammanfattning: Under lektion 1 och 3 använde vi oss av videokamera och 

under lektion 2 endast observationsschema. Under lektion 1 hade vi ett delat 

ledarskap där vi bytte av varandra i övningarna. Under lektion 2 var tanken att vi 

skulle kunna ha haft delat ledarskap men på grund av att barnen var 

okoncentrerade blev vi tvungna att leda tillsammans. Denna lektion drogs barnen 

mot leksaker och möbler runt om i salen. Under lektion 3 ledde en av oss hela 

lektionen medan den andre observerade.  

 

Övningar 

 

Samling 

 

Lektion 1) Lektionen började med att barnen fick ta av sig strumporna för att de 

inte ska halka och slå sig. När man tar av sig strumporna känner man golvet på ett 

annat sätt än om man har strumpor eller skor på sig. Vi samlades i en ring på 

golvet och gjorde tillsammans ramsan ”det här är plipp och det här är plopp” där 

barnen ska sträcka ut kroppen och även slappna av när de faller med hela sin 

kropp. Här följde de instruktioner från oss som ledare och man fick se om de 

vågade ta ut rörelserna som vi och om det skiljde sig barnen emellan. Barnen 
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lärde sig ramsan riktigt snabbt. Man kunde dock se att Sofie var försiktig i sina 

rörelser och när man skulle falla ihop tog hon det lugnt. Anna vågade inte heller 

falla ihop med kroppen och när Linnea frågade varför hon inte vill lägga sig ner 

svarade hon att ”det gör ont i ryggen när jag gör det”. Detta gjorde att vi inte ville 

pusha på henne. Vi tänkte dock att vi skulle lägga detta på minnet för att kunna 

jobba med det under kommande lektioner. Robert tyckte att denna övning var 

jätterolig och man kunde se att han gjorde rörelserna stort och vågade följa med 

oss pedagoger i rörelserna. Jesper ville göra rörelserna men man ser att han var 

lite mer försiktig än Robert men vågade mer och mer ju fler gånger vi gjorde 

övningen. När vi gjort denna övning tre gånger samlade vi barnen på ena sidan av 

lektionssalen och berättade om nästa övning. 

 

Lektion 2) När barnen kom in i salen började de med att bråka om vem som 

skulle få sitta i soffan. Sedan ville alla inte ta av sig strumporna så detta fick vi 

hjälpa dem med. Lektionen började med ”plipp och plopp” som vanligt. Barnen 

kunde denna ramsa vid det här laget och de kunde rörelserna men vi pedagoger 

hjälpte till så att de bara behövde koncentrera sig på att göra rörelserna. 

 

Lektion 3) Vi började med samma samling som vi tidigare haft med övningen 

”plipp och plopp” och efter den hade vi lagt till en ny övning, ”spökramsan”. 

”Spökramsan” valde vi för att den var varierande då barnen får vara stora, små, 

tjocka och smala. Den var även spännande då det är en liten historia som de får 

göra rörelser till. Den går så här;  

 

Tjock och Smal - barnen gör sig så breda som möjligt samt så smala de bara kan 

Liten och stor – kryp ihop på marken, sen sträcka sig så högt som möjligt 

Långt där nere ett spöke bor – kryp ihop på huk och peka ner i golvet 

Men är han farlig? Nej nej nej – skaka på huvudet 

Han är bara här för att säga HEJ! – hoppa upp på hej. 

 

Danslektionen började med att barnen fick ta av sig sina strumpor precis som 

föregående gånger och sedan samlades de i en ring där dansen kunde börja. Vid 

samlingen gjorde vi ramsan ”plipp och plopp” som är beskriven i lektion nummer 

ett samt i lektionsplaneringen som finns i bilagan. Man kunde se på filmen hur 

barnen sträckte sig för att nå så långt upp de bara kunde, några av barnen ställde 

sig till och med på sina knän för att nå högre. Sofie tog verkligen ut rörelserna, 

medan Anna gjorde ganska små rörelser. Olle och Jesper gjorde ganska 

långsamma rörelser, medan Robert gjorde sina rörelser snabbt. Efter övningen gav 

Jesper som förslag att de kunde hoppa upp och ställa sig på fötterna istället på 
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slutet när man i övningen skulle komma upp. Ledaren reagerade positivt på 

Jespers idé och de utförde övningen igen med ändringen från Jesper. Man kunde 

se att barnen levde sig in i ramsan och kunde den nästan utantill och de flesta 

barnen sa ramsan tillsammans med ledaren. På slutet när de ska hoppa upp istället 

så ropade barnen ”JA”!! och Jesper som kom med idén hoppade och studsade av 

lycka att han fick medverka och komma med en sådan bra idé.  

 

Den andra övningen ”spökramsan” som var ny kommer sen och man ser på 

inspelningen att barnen verkligen försökte hänga med och lära sig ramsan. Alla 

barnen tog verkligen ut rörelserna och på slutet när spöket säger HEJ! Så skrek 

alla barn högt och lyckligt ”HEJ”! Jespers rörelser var ganska långsamma, små 

och mjuka, medan Åsa gjorde ramsan snabbt och använde hårda rörelser. Ramsan 

upprepades två gånger och barnen hängde med och man kunde se att barnen 

tyckte att det var roligt och spännande, men två av barnen, Anna och Åsa, hade 

lite svårt att koncentrera sig i den lilla pausen som blev mellan ramsorna. Men 

ledaren sade; ”Åsa inge bus nu”. Åsa svarade något som inte kan tydas på 

videoinspelningen, men då svarade ledaren: ”Nej, ni skall göra ramsan med mig”. 

Efter det så hängde flickorna på och gjorde ramsan fullt ut med koncentration. 

Efter sista ramsan blev det lite ”slamsigt” och barnen upprepade hej flera gånger 

och hoppade upp och ned. Några av barnen sprang bort till ett klättertorn som står 

kvar i danssalen och började klättra. Men ledare ryckte in och samlade barnen vid 

ena sidan för att börja nästa övning. Jesper ställde sig framför kameran och sade: 

”Kolla vad jag är nära kameran”!  

 

Sammanfattning: Under lektion 1 kunde vi se att flickorna var mer försiktiga i 

sina rörelser än vad pojkarna var. Pojkarna utvecklades mer och mer under 

övningens gång. Under lektion 3 såg vi att en av flickorna verkligen tar ut 

rörelserna medan de andra två fortfarande gjorde små rörelser. Två av pojkarna 

gjorde rörelserna långsamt medan den tredje gjorde dem snabbt. Under 

spökramsan kunde vi se att Jespers rörelser var långsamma, små och mjuka 

medan Åsa gjorde ramsan hårt och snabbt. I den lilla pausen som blev efter 

övningen förlorade vi barnens fokus när de sprang iväg för att leka i klättertornet. 

Ledarens roll vid båda lektionerna blev att vara väldigt lyhörd gentemot barnen. 

  

Uppvärmning/improvisation 

 

Lektion 1) ”Kom alla mina dansbarn” gick ut på att vi som pedagoger stod på 

ena sidan och barnen stod på andra. Sedan ropade någon av oss till barnen att de 

ska komma och då frågade de hur då och då gav vi förslag på olika rörelseord. 
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Denna gång skulle de röra sig som olika slags djur t.ex. en stor elefant, en 

slingrande orm, en fågel o s v. Här gav vi dem bara instruktioner och visade inte 

hur de skulle göra för att de skulle få använda sin fantasi. Sofie tog det lugnt 

under alla djurtillfällen och rusade inte fram som många av de andra barnen 

gjorde. Hon gjorde långsamma och små rörelser. Åsa rörde sig snabbt och smidigt 

fram i rummet. Robert rörde sig väldigt snabbt, sprang genom rummet och tänkte 

inte på att göra rörelserna utan ville bara ta sig så snabbt som möjligt till andra 

sidan. Jesper rörde sig också snabbt med tog ändå ut rörelserna, man kunde se att 

flickorna ofta tittade på hur Jesper rörde sig för att sedan härma honom fast med 

mer verklighetstrogna rörelser. De gick t.ex. ner på marken och kröp på alla fyra 

och lät som en katt eller när de skulle vara en stor elefant använde de armen som 

en snabel. I denna övning kände man av när man skulle runda av då barnen blev 

okoncentrerade och inte riktigt lyssnade på vad de skulle göra. 

 

Lektion 2) ”Kom alla mina dansbarn” var första övningen då vi kunde dela upp 

oss i ledare och observatör. Denna gång skulle barnen uttrycka känslor med 

rörelser t.ex. ledsen, glad, arg, förvånad o s v. Alla barnen rörde sig väldigt snabbt 

genom salen och använde mest sina ansiktsuttryck och ljud för att visa vilken 

känsla de var. Robert använde knutna händer som han vevade när uppgiften 

handlade om att uttrycka känslan arg och bestämd. Åsa och Anna använde gärna 

överdrivna gångstilar och kroppsrörelser t.ex. när de skulle låtsas vara ledsna 

krökte de ryggen och kröp ihop samtidigt som de förde händerna mot ansiktet och 

låtsades gråta med ljud. Sofie rörde sig väldigt lugnt och försiktigt. Åsa var 

väldigt koncentrerad och levde sig in i det hon gjorde. 

 

Lektion 3) Nästa övning var ”kom alla mina dansbarn”. Denna gång valde vi 

temat superhjältar. Barnen fick börja med att föreställa Batman. Man kunde se att 

Robert tog kommandot och rusade fram utan att egentligen göra så mycket. Anna 

begav sig också snabbt iväg med sträckta armar rakt fram. Jesper tittade på Olle 

som stod bredvid honom och sedan rörde sig framåt med armarna i en pendlande 

rörelse. Sist gav sig Sofie iväg och hon rörde sig väldigt avslappnat och lugnt. 

Hon började med utsträckta armar, men när hon kommit halvvägs genom salen 

märkte hon att hon var sist och gav upp och gick den sista biten. Nästa superhjälte 

var Catwoman och då använde ledaren sig av mer beskrivande ord än med 

Batman. Hon sade: ”Hon är ju katt, hur rör sig en katt?” Hon visade även med 

kroppen hur de kunde göra. Pojkarna var snabba på att följa med och härmade 

ledarens rörelser, flickorna kom strax efter, men började krypa som katter och Åsa 

lade även på ljud av jamande som katter gör.  
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Efter Catwoman kom Hulken och även här visade ledaren med kroppen och 

beskrev med ord Hulken som stor och stark. Även denna gång var två av pojkarna 

först och rörde sig mot ledaren som stora och kraftfulla figurer. Även flickorna 

rörde sig stort med spända armar och ben. Jesper och Robert lade på 

specialeffekter på sina figurer som liknade vrål. Ledaren sade då: ”Schhh! Ni 

behöver inte låta som dem, ni behöver bara gå som dem”. Nästa figur var Pippi 

Långstrump och Jesper tog direkt täten som en lätt studsande och glad person. 

Resten av gruppen följde med tätt i en grupp och gjorde samma rörelser som 

Jesper. Här kunde man se att Jesper påverkade de andra och de härmade honom 

istället för att härma ledaren som denna gång inte beskriver karaktären närmare 

och istället låter barnen själva komma på hur Pippi Långstrump rör sig.  

 

Stålmannen kom därefter och även denna gång var Jesper först iväg bestämt med 

ena handen framför sig och den andra armen på ryggen. Olle, Anna och Robert 

följdes åt med varsin hand i vädret, medan Åsa kom efter viftandes med båda 

armarna och sprang rakt på ledaren och satte sig på golvet. Sist kom Sofie med 

ena handen framför och med den andra höll hon i byxorna. Efter stålmannen 

tappade barnen fokus, men ledaren lyckades få ordning på gruppen och körde en 

sista superhjälpte, nämligen spindelmannen. Här var det Sofie som var snabbast 

med att påbörja sin färd som spindelmannen, hon kröp sakta framåt, men då kom 

Jesper springandes bredvid med händerna över huvudet så då tappade hon 

koncentrationen och stannade upp lite. Robert hakade på Sofie och började krypa 

fram som spindelmannen. Resten tvekade lite och började bara spontant röra sig 

framåt och då kom ledaren med några tips på hur spindelmannen rör sig och hur 

han ibland sprutar spindelväv, de stannade upp halvvägs och lyssnade på 

instruktionerna, men sedan ställde sig Robert framför kameran och började boxa 

mot den. Medan Åsa frågade: ”Ska vi dansa nu?”. 

 

Sammanfattning: Under lektion 1 kunde man se att flickornas rörelsekvaliteter 

skiljde sig åt. En rörde sig långsamt med små och lugna rörelser medan en annan 

flicka rörde sig snabbt och smidigt. Pojkarna rörde sig snabbt genom rummet. En 

av dem tog ut rörelserna medan de andra bara tog sig fram genom rummet. Under 

lektion 2 såg man att två av tjejerna tog ut sina rörelser medan den tredje rörde sig 

försiktigt. Under lektion 3 kunde man se att pojkarna oftast är snabbast iväg i 

övningen och rusade fram genom rummet. Flickorna tog lite mer tid på sig och 

tänkte igenom rörelserna. De levde sig in i rollen mer än pojkarna. Sista momentet 

i övningen skiljde sig markant åt då en flicka var snabbast iväg. Barnen påverkade 

och härmade varandra, man kunde se att när barnen blev osäkra på karaktären 

tittade de på varandra och härmade deras rörelser. Ledaren hade en ganska aktiv 
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roll när hon både verbalt och med kroppsspråk gav barnen förslag på hur man 

kunde röra sig till de olika karaktärerna.  

 

Teknik  

 

Lektion 1) ”Stopp-leken” var vår första övning i ordningen med musik. Musiken 

vi använde kom från skivan Mamma mu som hade en blandning av olika 

barnsånger som barnen kunde känna igen t.ex. kråksången där kråkorna klappar 

takten osv. I denna övning skulle barnen springa runt och röra sig medan musiken 

spelades, när musiken stannade skulle barnen stanna med olika kroppsdelar i 

marken som vi som pedagoger ropade ut. När musiken sedan startade igen skulle 

de upp och röra sig igen osv. Här kollade vi mest på när barnen rörde sig och hur 

de rörde sig medan musiken spelades. Åsa rörde sig väldigt stort och smidigt 

medan Anna rörde sig stelt och snabbt. Pedagog: ”kan ni sätta ett knä och en hand 

i golvet?”. Anna: ”Det e så svårt! Titta” (och så visade hon och klarade av det). 

Sofie hoppade runt i rummet smidigt. Robert rörde sig snabbt och följsamt medan 

Jesper rörde sig stelt, hackigt och med ganska små rörelser. Barnen dansade gärna 

efter hur musiken lät och vad som sades i texten t.ex. när de klappade händer stort 

och smått i kråkorna klappar takten.  

 

Lektion 2) ”Stopp-leken” var den sista övningen vi gjorde innan vi gjorde den 

avslappnande övningen. Men då barnen helt enkelt inte gick att få kontroll på 

valde vi att avsluta. Medan musiken spelade kunde vi se att Robert rörde sig 

väldigt snabbt och ganska mjukt, han hade kroppsrörelser som påminner om en 

boxare som studsar runt i matchringen. Åsa hade ganska små rörelser, medan 

Sofie dansade väldigt stort och smidigt, men ändå hoppigt på något vis.  

 

Sammanfattning: Under lektion 1 kunde vi se att tjejerna rörde sig helt olika, en 

rörde sig stort och smidigt medan en annan rörde sig stelt och snabbt. Killarna 

skiljde sig också åt i rörelsekvaliteten där en av killarna rörde sig snabbt och 

smidigt medan den andra rörde sig smått och stelt. Under lektion 2 rörde sig en av 

killarna snabbt och mjukt medan en av tjejerna rörde sig smått och den andra stort 

och smidigt. Musiken som användes var barnvänlig så barnen kände igen den och 

rörde sig på ett glatt sätt men de härmade också vad som sades i texten vilket 

påverkade deras rörelsemönster.  

 

Teknik övning nr.2 
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Lektion 1) I vår fjärde övning kom äntligen hemliga påsen fram som innehöll 

våra sjalar. Barnen fick komma fram en i taget och stoppa ner handen i påsen och 

ta fram en sjal. Detta tyckte barnen var jättespännande speciellt eftersom att de 

sett påsen från början av lektionen och då frågat vad den innehöll men de fick 

inget svar på detta för att vi skulle kunna bibehålla intresset för den. Här skulle 

barnen kasta upp sjalarna och fånga dem på olika kroppsdelar. Även här spelade 

vi musik men lugnare än under ”stopp-leken”, vi använde oss av instrumental 

musik av bl.a. Mozart. Barnen levde sig verkligen in i sina sjalar, de skrek wii och 

woho. Robert kastade sjalen hårt, snabbt och stelt. Han fångade den med stora 

rörelser. Jesper kastade sjalen med små, stela och långsamma rörelser. Han 

fångade den sedan snabbt och smidigt. Jesper råkade mitt i övningen slå i tån men 

fortsatte efter tröst att kasta sjalen från sittande position, han kom till slut upp på 

fötterna igen när de andra barnen fortsatte att springa runt och kasta sina sjalar. 

Sofie var den av tjejerna som kastade sjalen mjukt, smidigt, långsamt och sedan 

fångade den med stora rörelser. De andra två tjejerna Anna och Åsa kastade och 

fångade likadant på ett stort, stelt och snabbt sätt. Pedagog: ”Kan ni fånga den på 

foten?” Åsa: ”Jag klev på min sjal, haha”.  

 

Lektion 2) Under övningen ”sjalarna” använde vi igen samma lugna musik 

nämligen från bland annat Mozart. Det som hade ändrat sig var tyget på sjalarna, 

vissa barn fick ett tyg som inte rörde sig lika bra som första gången vi gjorde 

övningen men de var mest fokuserade på att få den färg de gillade och blev lite på 

tvären när de inte kunde få just en specifik färg. Här rörde sig Robert lugnt, stelt 

med ganska grova rörelser, även Jesper rörde sig på samma sätt men lite mer 

ryckigt. Anna dansade stelt och ryckigt. Åsa rörde sig med fart och använde 

kroppen väldigt smidigt. Även Sofie hade smidiga rörelser, men dansade lite 

lugnare.  

 

Lektion 3) Här valde vi att ta byta ut ”sjalarna” mot en ny övning för att locka 

barnens intresse ytterligare. I den nya övningen arbetade ledaren med ärtpåsar och 

barnens balanssinne och känsla för vad de har för kroppsdelar. Övningen med 

ärtpåsarna gick till på följande sätt; Barnen fick stå på två led mitt emot varandra 

och så fick de en och en balansera ärtpåsarna på olika kroppsdelar medan de gick 

över rummet för att skicka iväg en annan kompis.  

 

Ledaren samlade barnen i en ring i mitten av rummet och lugnade ner dem. Sedan 

berättade hon att de ska få stå på led. Åsa och Anna var snabba på att ställa sig på 

ett led, men ledaren kallade tillbaka barnen. Hon fortsatte att berätta att barnen 

skulle få någonting av henne som fanns i en röd påse som de ska använda till att 
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balansera på armen eller kasta försiktigt i luften. Man skulle sedan försiktigt 

lämna över till sin kompis på andra sidan. Efter det sade ledaren åt dem att ställa 

sig på led med tre stycken på varje sida. Den andra ledaren ryckte in och hjälpte 

till att styra upp ledet på ena sidan så att de inte skulle skymma kameran. Anna 

passade på att fråga den ledare som observerade om hon hade med sig sin bruna 

väska, den som ledaren vid ett tidigare tillfälle hade sjalarna i som de fick kasta 

upp i luften och fånga med olika kroppsdelar.  

 

Åsa var först ut och hon gick sakta med full koncentration för att inte tappa 

ärtpåsen som hon hade på armen. Hon lämnade över till Anna som även hon gick 

sakta med stort fokus. Anna lämnade över till Jesper som gick lite fortare, men 

med stor koncentration för att inte tappa ärtpåsen. Robert gick väldigt avslappnat 

och lätt över med ärtpåsen på armen. Olle gick även han sakta med stort fokus 

trots lite störningsmoment av Robert som ledaren tog hand om. Då ryckte den 

observerande ledaren in med kommentaren: ”Bra Olle!”. Sofie var näst på tur och 

hon gick avslappnat över, tittade sig en gång bakåt och frågade när hon kom fram 

”vems tur är det?”. Övningen fortsatte med att barnen fick gå en och en över och 

ha ärtpåsen på olika kroppsdelar bland annat huvudet och kastade upp den i luften 

medan de gick. Barnen var överlag väldigt fokuserade, men hade lite svårt att stå 

stilla i leden och vänta. 

 

Sammanfattning: Under lektion 1 använde sig en av pojkarna av stora, hårda, 

snabba och stela rörelser. Den andra pojken hade små, stela och långsamma 

uppkast men fångade den snabbt och smidigt. En av tjejerna kastade mjukt, 

smidigt, långsamt och fångade sjalen med stora rörelser. De andra två tjejerna 

använde sig av stora, stela och snabba rörelser. Under lektion 2 rörde sig pojkarna 

lugnt och stelt medan två av tjejerna rörde sig smidigt men med olika tempon. 

Den tredje tjejen rörde sig stelt och ryckigt. Under lektion 3 med ärtpåsarna kunde 

vi se att tjejerna och en av killarna rörde sig sakta fram genom rummet medan de 

andra två pojkarna hade ett högre tempo. Musiken som användes till sjalarna var 

lugn och harmonisk och gav en kontrast till musiken i stoppleken som var mer 

livlig och snabb. Även rekvisitan som användes i övningarna gav den önskade 

effekten av en lugn övning. 

 

Diagonalen/ rumsuppfattning 

 

Lektion 1) I vår femte övning ”diagonalen” fick vi möjlighet att se barnen röra 

sig en och en över hela rummet. Här skulle barnen röra sig från ena hörnet av 

rummet diagonalt till hörnet på andra sidan. Vi använde oss av ett skynke som 
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barnen antingen skulle ta sig över eller under. När de skulle ta sig över använde vi 

oss av en tamburin som vi slog på för att markera när de skulle hoppa. Sofie 

sprang snabbt och hoppade smidigt över skynket, även när de skulle springa under 

var hon snabb och smidig. Anna var stel och snabb på båda momenten medan Åsa 

var snabb och mjuk i kroppsrörelserna. Robert gjorde stora rörelser, sprang snabbt 

men var väldigt smidig i sina rörelser även om han gärna överdrev det han skulle 

göra t.ex. när han skulle hoppa över skynket avslutade han hoppet med en slags 

karaterullning men en väldigt smidig sådan så den såg helt klart planerad ut av 

honom. Jesper var snabb på att springa över och under men var väldigt stel i 

kroppen, det kändes som om han var lite försiktig. När vi sedan ändrade till att de 

skulle åla eller krypa under skynken blev det lite svårare för några. Anna började 

med att dra sig fram sittandes på sina ben men ändrade sedan taktik till att dra sig 

fram på magen men när hon insåg att detta tog allt för lång tid ändrade hon sig 

igen till att krypa fram på alla fyra, alla sätten var stela och långsamma. Robert 

ålade sig baklänges genom att styra på med armarna vilket gick förvånansvärt fort 

och rörelserna var mjuka och smidiga. Jesper gjorde likadant som Robert och 

ålade baklänges, om han härmade honom eller hade planerat detta innan vet vi 

inte. Hans rörelser var stela och det gick ganska långsamt att ta sig fram. Sofie 

drog sig fram med hjälp av armarna liggandes på mage. Detta tog ganska lång tid 

men hon höll fast vid sin metod, hennes rörelser var smidiga och mjuka. Åsa kröp 

redan från början snabbt på alla fyra men ändrade sig sedan till att dra sig fram 

sittandes på benen när hon kom fram till skynket, även detta var snabbt och 

smidigt. 

 

Lektion 3) Istället för ”diagonalen” hade vi en ny övning, ”fåglarna”. Här 

delades barnen upp i två grupper, små och stora fåglar och de fick sitt eget bo i 

rummet. De stora fåglarna fick ett eget musikstycke som de skulle komma ihåg 

och samma med de små fåglarna. När vi sedan spelade upp deras musikstycke 

skulle de ut och flyga som stora eller små fåglar. De stora fåglarna flög till mäktig 

och kraftfull musik, medan den andra gruppen som var små fåglar flög till en 

musik som var snabb och intensiv. Efter några gånger fick grupperna byta så att 

alla barn fick känna på hur det kändes att flyga runt i rummet som stora och små 

fåglar.  

 

Ledaren samlade barnen i en ring där hon berättade för dem hur övningen går till. 

Därefter delade hon in dem och bad dem ställa sig i varsin ände av rummet. Hon 

spelade upp musikstyckena för dem och sade om det var små eller stora fåglar och 

att de skulle flyga runt i HELA rummet och sedan skynda sig tillbaka till sitt bo 

när musiken stannar. Det började med att musiken för de stora fåglarna och de 
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fick flyga ut i rummet. Robert, Olle och Anna flög sakta med stora rörelser med 

armarna till en början. Anna började strax efter att röra sig snabbare och i cirklar 

runt i rummet. Olle och Robert tog en runda och sedan närmade de sig sitt bo när 

ledaren säger: ”Mera måste ni flyga!”. Robert satte då fart ut i rummet igen och 

flög fortfarande ganska långsamt och stort. Olle rörde sig också sakta, men mer 

stelt och litet och vågade inte riktigt flyga så långt ifrån sitt bo. Musiken slutade 

och alla fåglarna återvände till sitt bo. Sedan var det de små fåglarnas tur. Åsa, 

Sofie och Jesper begav sig ut i rummet. De rörde sig till en början i grupp ganska 

snabbt med små flaxande armar. Ledaren flög med dem och de tittade och 

härmade. Efter ett flög Sofie runt i rummet själv och flaxade med sina armar för 

fullt. Jesper följde med Sofie och lekte nästan ”följa John” med henne. Åsa 

däremot flög sick sack i rummet ganska sakta i jämförelse med Sofie och Jesper. 

Åsas rörelser var ganska stela och med små armrörelser och hon rörde mer på 

kroppen än armarna.  

 

Andra gången de stora fåglarna flög ut vågade barnen röra sig mer i hela rummet 

och man kunde se att de verkligen tog ut rörelserna och Robert ökade verkligen på 

sin fart och rörde sig väldigt fort i hela rummet. Små fåglarnas andra gång liknade 

mer stora fåglars då de begav sig ut i rummet. Ledaren korrigerade med att säga 

att de skulle vara små fåglar. Då kunde man se att Jesper tog till sig informationen 

och flög lika snabbt, men med mindre armrörelser. Även Sofie ändrade sina 

armrörelser, men flög även hon väldigt snabbt i rummet. Åsa däremot flög 

långsammare och med större armrörelser. När de skulle tillbaka till sitt bo så 

sprang de till klättergrejen som stod vid deras bo och klättrade upp.  

 

Ledaren gick fram till dem och berättade att de nu skulle vara stora fåglar och 

flyga till storfåglarnas musik. Hon informerade även den andra gruppen om 

ändringen. Första musikstycket var de stora fåglarnas och Åsa kände snabbt igen 

musiken och hon flög ut som en stor fågel. Hennes rörelser var väldigt stora och 

stela och hon flög runt i hela rummet med bra fart. Jesper och Sofie rörde sig 

också snabbt och stort. De små fåglarna flög ut och Olles rörelser var väldigt små, 

långsamma och stela, han flaxade endast med händerna i sidan av kroppen. Anna 

och Robert rörde sig snabbt och trippande med små snabba armrörelser. De stora 

fåglarna gav sig ut igen och sedan avslutades övningen och ledaren samlade dem i 

en ring.  

 

Sammanfattning: Under lektion 1 kunde vi se att flickorna rörde sig snabbt men 

två rörde sig smidigt medan den tredje stelt. Även pojkarna rörde sig snabbt men 

olika stort. En av pojkarna ändrade till ett långsammare tempo under övningens 
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gång. Även en av flickorna ändrade till det långsammare tempot. Under lektion 3 

med de stora fåglarna rörde sig tjejerna och en av killarna snabbt och stort. Två av 

killarnas tempo var långsamt medan en av dem rörde sig stort och den andra litet 

och stelt. Under de små fåglarnas musik kunde vi se att två av killarna och två av 

tjejerna rörde sig smått medan deras tempo varierade. Den tredje tjejen och killen 

rörde sig stort och snabbt. Musikens tempo varierade, detta resulterade i olika 

rörelsekvaliteter hos barnen. Rekvisitan som användes i övningen var ett stort 

skynke och en tamburin, båda användes för att markera de olika nivåerna som 

barnen skulle befinna sig på t.ex. över eller under skynket. 

 

Stretch/ avslut 

 

Lektion 1) För att stretcha ut kroppen valde vi en övning som heter ”doppa 

tårna” och här skulle barnen sitta i en ring tillsammans med oss pedagoger och 

sträcka ut tårna och benen. Man började smått med att de skulle sträcka ut benen 

och tårna och man sade ramsan; ”man doppar tårna i vattnet och fiskarna 

kommer”, när fiskarna kom vek man upp fötterna så tårna pekade rakt upp. Sedan 

gjorde man samma ramsa igen men denna gång kom hajarna och då drog man 

fötterna mot sig. Tredje gången man gjorde ramsan skulle fötterna och benen över 

huvudet genom att man rullade på ryggen. Här gjorde Robert rörelserna snabbt, 

stort och mjukt, han levde sig in i det vi gjorde. Jesper var lite mer försiktig och 

gjorde rörelserna långsamt och mjukt. Sofie var smidig och långsam i sina 

rörelser. Anna var stel och ville inte rulla på ryggen nu heller precis som i första 

övningen. Åsa rörde sig snabbt och kroppsrörelserna var mjuka. 

 

Lektion 2) Avslutningsvis försökte vi oss på övningen ”lugna pinnen”, vi släckte 

ner i salen och försökte få barnen att lägga sig ner för att sedan slappna av men de 

var bara intresserade av att busa så det slutade med att när barnen äntligen lagt sig 

ner men inte ville vara tysta och egentligen inte stilla heller fick de smyga ut ur 

salen en och en för att återvända till den övriga barngruppen. 

 

Lektion 3) Ledaren släckte ner och sade åt barnen att lägga sig ner på golvet. Ett 

av barnen sade då: ”Vilket golv?”. Några olika musikstycken spelades innan 

avslappningsövningen ”lugna pinnen” startade. Barnen hade svårt att slappna av 

och skrattade och ”flamsade” en stund innan det blir tyst och ledaren kunde börja. 

Hon beskrev hur de skulle slappna av. De skulle spänna olika kroppsdelar och 

därefter slappna av. Tyvärr så kunde vi inte se något på filmen på grund av fel 

kameravinkel, men man kunde höra skratt och kommentarer från barnen, medan 

ledaren försökte få dem att följa hennes instruktioner. Av observationsschemat 
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kunde vi avläsa att Robert hade svårt att komma till ro, men att Olle och Jesper 

låg och spände och slappnade av. Sofie och Åsa låg stilla och koncentrerat medan 

Åsa hade svårt att ligga stilla och störde de andra.     

 

Sammanfattning: Under lektion 1 kunde vi se att en av pojkarna rörde sig 

snabbt, stort och mjukt medan den andra rörde sig långsamt, försiktigt och mjukt. 

Tjejernas rörelsekvaliteter skilde sig åt då två av dem rörde sig smidigt men med 

olika tempon och den tredje rörde sig stelt och försiktigt. Under lektion 2 var 

barnen för uppspelta för att slappna av. Under lektion 3 var kameravinkeln fel så 

vi kunde inte se vad barnen gjorde. Men däremot kunde vi avläsa på 

observationsschemat att en kille och tjej var okoncentrerade medan de andra 

barnen spände och slappnade av i kroppen. Innan övningen kunde börja under 

lektion 3 spelades olika musikstycken upp innan vi hittade rätt vilket gjorde att 

barnen blev otåliga. 

 

Sammanfattande analys 

 

Vi kunde under uppvärmningsövningarna se att tjejernas rörelser var försiktigare 

under första gången vi gjorde övningen. Efter en tid kunde vi se att i alla fall en av 

tjejernas rörelser utvecklades och blev större och säkrare. Pojkarnas rörelser 

utvecklades mer och mer under övningens gång. En av pojkarna hastade sig 

igenom rörelserna och tänkte mer på tempot än rörelsekaraktären. 

Vid uppvärmningsövningarna kunde vi se att pojkarna hade mer bråttom och tog 

sig inte tid medan flickorna tog sig mer tid till att hitta de rörelsekvaliteter som vi 

sökte efter. Pojkarna var mer tävlingsinriktad och deras mål med övningen var att 

ta sig först till andra sidan. Under sista övningen var det dock en tjej snabbast iväg 

men blev dock omsprungen av en pojke. Barnen hittade en säkerhet i övningen 

genom varandra. De tittade och härmade varandra. Pramling m.fl. (2008) skriver 

att i lärande situationer när barn härmar varandra kan vissa barn lära sig mer av 

varandra än av att imitera pedagogen. 

 

Vi kunde under teknikövningarna se att det skiljer sig helt och hållet mellan 

individerna både hos både pojkarna och flickorna. Vi kunde alltså inte se några 

könsspecifika skillnader i barnen rörelser. Här kunde vi dock se att musiken 

påverkade barnens rörelsemönster t.ex. så klappade de händerna stort eller smått 

beroende på vad som sades i musiktexten. De gjorde även mindre och större 

rörelser med kroppen beroende på musikens tempo och kvalitet. 
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Under teknikövning nr.2 kunde vi se att det oftast är en av killarna och en av 

tjejerna som skiljer sig inom könen och detta är oftast samma personer. Vid 

övningen med ärtpåsarna rörde sig tjejerna och en pojke långsamt medan de två 

övriga pojkarna hade ett betydligt högre tempo. Man kunde dock se att trots 

skillnaden i tempot var samtliga barn koncentrerade, detta kunde vi se genom att 

de hade fokus på deras uppgift som var att balansera ärtpåsen på en viss 

kroppsdel. 

 

Musiken i övningen med sjalarna var lugn, detta tillsammans med sjalarna gjorde 

att barnen utförde övningen i ett lugnt tempo. Även ärtpåsarna gav effekten av en 

lugn övning då barnen koncentrerade sig på rekvisitan. 

 

I övningarna med ”diagonalen” och ”rumsuppfattning” såg vi att alla barnen rörde 

sig snabbt igenom rummet men en pojke och en tjej ändrade till ett långsammare 

tempo under lektionens gång. Killarna rörde sig olika stort och två av tjejerna 

rörde sig smidigt medan en tjej rörde sig stelt. I övningen med stora fåglarna rörde 

sig tjejerna samt en av killarna snabbt och stort. När de små fåglarna dansade 

rörde sig två av tjejerna och två av killarna smått men deras tempo skiljde sig åt. 

De övriga rörde sig fortfarande stort och snabbt. 

 

Musikens tempo ändrades under övningen vilket resulterade i att barnens 

rörelsekvaliteter också ändrades. Rekvisitan som bestod av ett stort skynke och en 

tamburin hjälpte barnen att finna de olika nivåerna som krävdes i övningarna. När 

vi lade ner skynket förtydligade vi nivån genom att de blev tvungna att hoppa 

över, här fick de även planera avståndet till skynket för att veta vart de skulle ta 

sats för att faktiskt ta sig över. När vi sedan höjde upp skynket fick de själva 

planera vart de skulle börja ta sig under, här började de flesta redan vid kön istället 

för framme vid skynket. 

 

Stretching- och avslutningsövningarna visade att de båda medverkande pojkarnas 

tempo skiljde sig åt. En av pojkarna rörde sig stort och den andre var mer försiktig 

men de rörde sig båda med mjuka rörelser. Även tjejerna hade olika tempon. Två 

av dem rörde sig smidigt medan den tredje rörde sig stelt och försiktigt. Inte heller 

här kunde vi se några könsspecifika rörelsemönster då merparten av barnen rörde 

sig med ganska mjuka rörelser. 

 

Under dessa övningar hade vi problem med uppspelta barn då vi under övningen  

”lugna pinnen” inte kunde få barnen att slappna av. Även kameravinkeln blev till 

ett problem då vi i efterhand inte kunde se på filmen vart barnen befann sig och på 
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så vis inte heller kunde se hur de rörde sig. Ytterligare ett problem var musiken då 

vi inte kunde hitta rätt låt att använda och vi tappade då barnens koncentration. 

 

Diskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta vårt resultat och koppla detta till vårt 

syfte som är att utifrån ett genusperspektiv undersöka barns likheter och/eller 

skillnader i rörelsemönster under dansaktiviteter i förskolan. Vi kommer även att 

redovisa vår metodkritik. Våra slutsatser rapporteras sist i detta kapitel. 

 

Sammanfattning av resultat 

 

Barnens rörelsemönster stämmer överens i det stora hela, men vi kunde dock se 

att vid olika övningar och lektionstillfällen så varierar resultatet. Man kan också 

se att barnens tempo ofta ändras efter att övningen pågått ett tag. 

 

Under ”spökramsan” kan vi se att Jesper rör sig enligt normerna mer feminint och 

Åsa mer maskulint. Jesper använder sig av långsamma, mjuka och små rörelser 

medan Åsa rör sig mer snabbt och hårt. Precis som Maccoby (refererad i Ericson, 

2000) anser finns det olika förväntningar på hur en kvinna eller man ska agera, 

dessa förväntningar skiljer sig från samhälle till samhälle. Barn får under sina 

ungdomsår lära sig vilka beteenden som är lämpliga för dem och vilka de bör 

undvika. Även Berk anser att barn fostras in i könsspecifika mönster som t.ex. 

”stora pojkar gråter inte” (Ericson, 2000:106). Våra resultat pekar i denna övning 

åt samma håll som i boken Dans på schemat att i vissa dansmoment förekom 

könsstereotyper som att pojkarna lyfte flickor och att pojkarna bugar och flickorna 

niger. I vårt fall förekom stereotyper som att flickornas rörelser var försiktigare 

medan en av pojkarna skyndar sig igenom rörelsen och inte alls tänkte på hur han 

skulle utföra dem.  

 

Men som i Ericsons (2000) undersökning fanns det andra moment som innebar att 

könsgränserna överträddes, t.ex. då både pojkar och flickor uttryckte 

rörelsekaraktärer som stark, ryckig och våldsam, eller harmonisk, mjuk och 

långsam. I vårt fall var det som vi skriver ovan att Jesper och Åsa överträdde 

dessa könsstereotyper genom att Jesper rörde sig mer feminint och Åsa mer 

maskulint. Under denna övning kan vi på så vis se, liksom Ericsons (2000) 

resultat, att övningarna ibland innehöll könsstereotypa rörelser men att dessa 
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ibland också överträddes och visade på att barnen inte håller fast vid en stereotyp. 

Vi kunde se att barnen behärskade och använde sig av olika rörelsekvaliteter vid 

olika övningar och i olika situationer. Detta visar på att man inte kan sätta in 

barnen i ett specifikt ”fack” som till exempel snabba eller långsamma. Däremot så 

kan man se att vissa barn rör sig snabbt större delen av danslektionen, medan 

några oftast rörde sig långsamt. Men det var ingen som alltid rörde sig snabbt eller 

långsamt. Däremot så kunde vi se att vissa barn rörde sig mer stelt än andra barn 

under en hel lektion.   

 

Ledaren har en aktiv roll där denna kommunicerar med barnen både verbalt och 

med kroppsspråk. Om man använder sig av ett sociokulturellt tankesätt skulle man 

enligt Imsen (2006) lägga mest fokus på kommunikationen inom det pedagogiska. 

Enligt Sandborgh - Holmdahl och Stening (1993) är det viktigt att 

rörelseträningen ska vara positiv, tillåtande och att barnen ska känna sig trygga. 

Den ska även innehålla kreativitet, fantasi och en bra dialog mellan vuxna och 

barn men även mellan barn och barn. Vi försökte ha en bra dialog med barnen och 

låta dem komma med frågor men även med egna idéer. Jesper uttrycker under 

”plipp och plopp” övningen att han tycker att det vore roligt om vi avslutade med 

att vi hoppar upp istället för att man bara sätter sig upp. Han hoppar och studsar 

av lycka eftersom att han fick komma med en sådan bra idé, att vi lyssnade på 

honom och genomförde den. 

 

Faktorer 

 

Vilka faktorer kan då ha påverkat vårt resultat? Då musiken hade olika tempon i 

olika övningar och även innehållet i musiken skilde sig anser vi att denna kunde 

vara en faktor till hur barnen rörde sig. Man kunde se att vid lugn musik rörde sig 

barnen lugnare och ökade sitt tempo när musiken ökade. Barnen lyssnade också 

på vad som sades i musiken och påverkades av detta i sina rörelser som till 

exempel när kråkorna klappade takten så gjorde barnen också det. Man kunde 

även se att när älgarna klappade takten på ett mycket långsammare sätt så gjorde 

barnen också det. Att musikanläggningen var placerad i ett litet förråd gjorde även 

att övergångarna mellan övningarna inte blev så smidiga som tänkt och även i 

övningarna där man bytte musik i övningen påverkade detta barnen på så vis att 

de blev lite osäkra på hur de skulle röra sig. Precis som Dale (1998) skriver så var 

Vygotskijs tankar om musiken att den väcker starka känslor och reaktioner hos 

människan. ”Musiken eggar, hetsar upp och irriterar utan att förknippas med 

någon konkret reaktion, rörelse eller handling” (Bråten, 1998:55). Vygotskij 

tyckte dock inte att man kunde se dessa känslor i någon specifik rörelse men 
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Pramling m.fl. (2008) anser att de minsta barnen har lätt att förstå musikens rytm 

och ton eftersom de inte behöver de äldre barnens utvecklade språk. Barnens 

sinnen tar emot musiken direkt och barnen använder sig av sin egen kropp och i 

samspel med andra för att utöva sång och musik. I lärande situationer när barn 

härmar varandra kan vissa barn lära sig mer av varandra än av att imitera 

pedagogen. Vi tycker att man kan se barnens känslor komma fram i deras rörelser. 

 

Rummet påverkade helt klart vårt resultat genom att barnen hade många 

störningsmoment i rummet som gjorde att de tappade fokus på oss och 

övningarna. Ett av de största problemen enligt Wigert (1982) när man vill införa 

danslek i förskolan är att hitta en lokal att hålla till i. Rummet ska vara tillräckligt 

stort och ha så få distraktioner som möjligt. Vi tror att lektionerna och övningarna 

hade flutit på bättre om vi hade haft en annan sal som inte innehöll leksaker, 

möbler och annat material. Lektionssalen var även ganska liten speciellt på 

bredden vilket kan ha orsakat att vid övningen ”kom alla mina dansbarn” så 

kunde barnen inte ta ut sina rörelser till fullo på grund av att det helt enkelt inte 

fanns tillräckligt med plats att röra sig på. Exempelvis när de skulle vara en stor 

elefant eller slingra som en orm så kanske barnen valde att inte ta ut rörelsen för 

att de då kanske kunde krockat med en kompis. 

 

Vi pedagoger har så här i efterhand reflekterat över att hur danslektionen flöt på 

och hur barnens uppmärksamhet kunde hållas vid liv. Vi diskuterade också om det 

kan ha berott på hur vi pedagoger betett oss. Om vi går in i lektionssalen med ett 

visst humör har vi märkt att detta också har påverkat hur barnens humör har blivit. 

Om vi inte är säkra på danslektionens innehåll och upplägg så märker barnen detta 

på en gång och tappar då lätt koncentrationen. Är man som pedagog dessutom 

osäker har barn lättare för att testa var gränserna går och detta påverkar också om 

de utför övningarna som man vill och då får man inte det resultat som man vill ha.  

 

Barngruppen såg ut på ett sådant sätt att man skulle ha behövt byta upplägget på 

danslektionerna oftare för att behålla deras intresse. Barnen lärde sig övningarna 

fort och tröttnade snabbt. Det man kunde ha gjort istället är att vi kunde att bytt ut 

en liten detalj i övningen precis som i ”kom alla mina dansbarn”. Denna övning 

fungerade bra varje gång på grund av att vi bytte tema vid varje lektionstillfälle.   

 

Vi kunde se att övningar med rekvisita blev allmänt mycket lugnare då barnen 

hade något att koncentrera sig på istället på att busa med varandra. När de 

använde sig av rekvisitan rörde de sig mer fokuserat och lugnt. 
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Motorik 

 

Enligt Langlo Jagtøien m.fl. (2002) så finns det inte några undersökningar som 

visar på att det finns några avgörande motoriska skillnader mellan pojkar och 

flickor under deras första sex levnadsår. Detta kan vi stödja med vår studie då inte 

heller vi kunde se några stora skillnader mellan flickornas och pojkarnas 

motoriska utveckling. Däremot så kunde vi se skillnader mellan olika individers 

motoriska färdigheter. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) fortsätter att diskutera kring 

huruvida alla barn får samma möjligheter att utvecklas motoriskt. Barnen gavs på 

denna förskola inte möjligheten till att dansa förutom då vi var där och själva 

ledde danslektionerna. Detta kan man diskutera om det då inte ger dessa barn 

samma möjlighet att utvecklas motoriskt som barn som faktiskt har tillgång till 

dans eller någon annan planerad rörelseaktivitet på förskolan. 

 

Dessen (1990) skriver att utvecklingen av barns motorik sker i en specifik 

ordning, men att alla barn är olika och därför så kan det ta olika lång tid i de olika 

utvecklingsfaserna. Dessen menar också att många barn inte får den tid som de 

behöver för rörelseutveckling i dagens samhälle. Därför anser vi att det är extra 

viktigt att i förskoleåldern få chansen för motorisk utveckling och då kan man 

med fördel använda sig av dansens egenskaper. Då får man både en tydlig inblick 

i var varje barn befinner sig motoriskt och kan hjälpa dem i den fas där de 

befinner sig samt hjälpa dem vidare till nästa fas.   

 När vi har arbetat med barnen har vi försökt att jobba med en sociokulturell 

synvinkel. Vygotskij grundade uttrycket ”närmaste utvecklingszonen” för att 

beskriva vart barnet befinner sig och hur barnet ska kunna utveckla sig (Bråten, 

1998). Vi valde att använda samma ålder på barnen för att vi på ett ungefär skulle 

veta inom vilken utvecklingszon barnen befinner sig. För att vi skulle kunna ta 

reda på vart barnen befann sig när vi startade upp danslektionerna var vi tvungna 

att ”dra alla barn över en kam”. Man kan dock se att barnen hade olika motoriska 

förutsättningar. De övningar vi använde oss av möjliggjorde dock att barnen 

kunde anpassa den efter deras egna förutsättningar. Dale beskriver det som att 

barnet sträcker sig utanför sin nivå i leken vilket gör att barnet utvecklar sig i 

leken (Bråten, 1998). 

 

Dans 

 

I våra lektioner har barnen genom de övningar de prövat fått erfara olika sätt att 

röra sin kropp på. Bara i ”kom alla mina dansbarn” fick bara slingra som en orm, 
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krypa som en katt o s v, även i övningen ”diagonalen” fick barnen chansen att 

bl.a. krypa och hoppa. Enligt Wigert (1982) måste barn i förskoleåldern få tillfälle 

att utveckla sin kroppsmedvetenhet genom att man arbetar med grundläggande 

rörelser som att sträcka, krypa, gå, springa, böja o s v. Vi vuxna måste inse vilken 

tillgång dansen är för barnens utveckling. De barn som deltog i vår undersökning 

visade otroligt positiv inställning till dansen. De kunde vara okoncentrerade under 

lektionen och undrade ibland varför vi gjorde vissa saker. Barnen pratade dock 

väldigt positivt om dansen innan lektionerna och efter lektionerna. Även när 

barnen var hemma pratade de positivt om dansen enligt föräldrarna. Vi hade även 

barn som utförde övningarna hemma och på förskolan när de var i den övriga 

barngruppen t.ex. kunde en av pojkarna ligga på vilan och göra ”plipp och plopp” 

ramsan. Detta var inte alltid uppskattat av personalen men det visade ändå att 

pojken gillade övningen.  

 

Barnen dansade inte normalt på förskolan och detta kan vara en av anledningarna 

till att barnen var så otroligt positiva till dansen, men också att just dessa personer 

blev utvalda att få dansa kan ha medfört att barnen fick känna sig speciella. Vi tror 

även att åldern kan ha spelat in i varför barnen var så positiva, de hade inte hunnit 

få någon uppfattning om vad dans är. Vår positiva inställning till dans kan ha 

påverkat barnen. Precis som Lindqvist (2010) skriver; 

 

Ju yngre pojkarna är desto mindre motstånd visar de enligt danslärarna./.../ Liksom 

pojkar tar också flickor verbalt avstånd från dans, men både flickor och pojkar deltar 

aktivt i dansundervisningen (2010:125). 

 

Vi hade dock ingen som verbalt tog avstånd till dansen, även om intresset ibland 

gled iväg mot ett annat håll. 

 

Som vi skriver i litteraturgenomgången så anser Boman (1986) att det naturliga i 

barndansen i Sverige kommer från Isadoras filosofi om att barn ska röra sig 

naturligt. Det faktum att man i barndansen skall utgå från barnens naturliga 

rörelser håller vi helt och hållet med om. Vi ser ingen vits med att tvinga kroppen 

till något konstlat. Vi har försökt utgått från naturliga rörelser i övningar, men 

samtidigt har vi försökt utmana barnen till att hitta nya sätt att röra sig på. Men 

detta betyder inte att det inte är naturligt för kroppen att röra sig så, det kanske 

endast är barnen som inte har provat på detta förut. Vi anser att det är nyttigt att 

hitta en balans mellan att göra saker som de redan behärskar som att gå, sitta samt 

stå som att öva upp ett ”nytt” rörelsemönster för dem att prova på. Detta gjorde vi 

till exempel vid övningen ”kom alla mina dansbarn” där barnen fick prova på att 
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röra sig på olika sätt med hjälp av deras fantasi. Det vi kunde se under denna 

övning var att tjejerna funderade lite längre och kom på nya lösningar på olika sätt 

att förflytta sin kropp på än vad pojkarna gjorde. De var oftast mest intresserade 

av att komma först över till andra sidan av rummet, vilket resulterade i att 

flickorna kom lite efter pojkarna till andra sidan.  

 

Att dansen kan hjälpa till med barnens skapandeförmåga samt personliga 

utveckling som Boman (1986) påstår ställer vi oss också positiva till. Vi anser att 

genom dansen så skapar man hela tiden, man skapar med sin kropp samt 

tillsammans med andra. Man upptäcker nya saker om sig själv, som en flicka 

utbrast under ”stoppleken” då pedagogen ville att barnen skulle sätta ett knä och 

en hand i golvet. Anna: ”Det e så svårt! Titta”. Här ville Anna få bekräftat att hon 

hade lärt sig något nytt och därmed utvecklar sin förmåga ytterligare. Genom att 

barnen upptäcker att de kan nya saker så stärks även deras självförtroende som 

bidrar till en ökad personlig utveckling.  

 

Genus 

 

När man jobbar med barn försöker man hela tiden tänka på hur man beter sig och 

vad man som vuxen säger till barnen. Så var även fallet i denna undersökning. Vi 

försökte jobba på ett så neutralt sätt som möjligt för att vi som pedagoger inte 

skulle påverka resultatet. Barnen kanske skulle ha fallit in i tydligare 

könsstereotyper om vi hade visat ett annat kroppsspråk eller använt andra slags 

ord än vi gjorde. Wahlström (2003) skriver att varje gång som våra förväntningar 

får oss att behandla barnen olika bidrar vi vuxna till att upprätthålla 

diskriminerande mönster. Vi vill att dansen ska vara öppen för alla och att barnen 

ska finna att även de passar in oavsett om de är pojke eller flicka. Vi vill arbeta 

efter hur det framkommer i läroplanen (Lpfö98) att man som vuxen på 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. (Utbildningsdepartementet, 2010:5). 

 

Ett exempel på hur vi försökte tänka på både det typiskt kvinnliga och manliga är 

när vi valde starka manliga förebilder men även kvinnliga sådana. Batman, 

Stålmannen och Spindelmannen är typiska förebilder som man kopplar ihop med 

pojkar och pojkarna väljer även ofta dessa om de ska spela en figur i lekar. Då det 

oftast inte finns några starka kvinnliga förebilder och flickor i många fall väljer att 



45 

 

vara prinsessor av olika slag i leken, ville vi presentera några av de vi anser vara 

starka kvinnoförebilder och även se dem i kontrast till de manliga förebilderna. 

De kvinnliga förebilderna som vi valde var Pippi Långstrump och Catwoman. Det 

var intressant att se hur barnen rörde sig och reagerade på de olika 

könsstereotypiska rollerna. Även om rollerna tolkades och utfördes på olika sätt så 

var det inget av barnen som inte utförde det vi bad dem om. 

 

Metodkritik 

 

Den här uppsatsen bygger på en observationsstudie. Den blev möjlig tack vare 

förskolan som vi fick hålla till på. Utan en förskola som var villig att låna ut barn 

som vi kunde dansa med, och en lokal att hålla till i hade detta inte varit möjligt. 

 

Vi valde att videofilma barnen vid två tillfällen men så här i efterhand har vi 

kommit fram till att vi borde ha filmat alla tillfällen. Detta för att underlätta när vi 

i efterhand skulle sitta och analysera. När man bara fyller i observationsschemat 

hinner man inte skriva saker och ting runt omkring och inte heller vad barnen 

säger. När vi dessutom satt och fyllde i observationsschemat fanns det ingen 

möjlighet för oss att hjälpas åt med barnen då det behövdes. Det är bra att skriva 

också eftersom att man då kan koncentrera sig bara på det man specifikt ska kolla 

på, och det underlättar när man vill jämföra. Observationsschemat är ett stöd ifall 

det skulle visa sig att kameran inte fungerade. Fördelen med videokameran är ju 

att man kan upptäcka sådant som man missat och att man kan titta på filmen flera 

gånger för att täcka in så mycket som möjligt.  

 

Själva videoutrustningen skulle man ha kunnat ändra på för att få bästa möjliga 

resultat även om man måste lära sig att arbeta med det man har. När vi filmade så 

hade vi endast igång kameran under själva övningarna och inte i övergångarna så 

detta är någonting man skulle ha ändrat på såhär i efterhand för att se de olika 

faktorerna som kan ha påverkat barnens delaktighet i dansen. Vi borde även ha 

haft stativ för att kunna täcka in hela rummet, så att man inte missar vissa 

övningar eller vissa barn. Vi kunde se nu hur vi på grund av kamerans position 

missade några barn under en övning eller helt och hållet förlorade översikten över 

en hel övning.  

 

Langlo Jagtoien m.fl. skriver att;  

 

Video är en form av både direkt och indirekt observation. Vi kan direkt välja ut 

områden och situationer utifrån vad som sker i ögonblicket, eller kan vi sätta kameran 
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på en fördelaktig plats och låta det som sker spelas in och se på det efteråt, indirekt 

(Langlo Jagtøien m.fl., 2002:177f).  

 

Precis som Langlo Jagtoien m.fl. skriver i citatet ovan kunde vi ha placerat ut 

videokameran på ett bättre ställe och bara låta den spela in under hela lektionen 

utan pauser just för att sedan kunna titta på den efteråt och då välja om vi ville 

använda allt material eller inte. Det är bättre att ha för mycket material än för lite. 

 

Även musikutrustningen skulle man ha flyttat på så att man aldrig förlorade 

översikten över barnen. Ett plus hade även varit om man haft fjärrkontroll för att 

styra över musiken, för det hade underlättat övergångarna samt att man hade 

lyckats hålla kvar barnens intresse mellan övningarna. Vid de lektioner där vi 

valde att använda oss av delat ledarskap kunde man ha gjort annorlunda. Man 

skulle kunna leda varannan lektion så att den andra kunde fokusera fullt ut på att 

observera och verkligen komma in i barnens rörelsemönster. Men å andra sidan så 

fick vi båda en inblick i alla lektioner eftersom vi valde att dela på ledarskapet.  

 

Slutsatser 

 

Våra slutsatser utifrån den här undersökningen visar att vi inte kan se några 

specifika likheter och/ eller skillnader på pojkars och flickors rörelsemönster  

under dansen i förskolan. Vi kan dock se att barnen som individer rör sig olika. 

Vårt resultat leder till att vi inte behöver arbeta med flickor och pojkar som 

enskilda grupper utan att vi måste arbeta med barnet som individ för att de ska 

utvecklas. Langlo Jagtoien m.fl. (2002) skriver också att det inte finns några 

undersökningar som visar på några avgörande skillnader i motoriken mellan 

flickor och pojkar innan de nått en ålder över 6 år. 

 

Av vad vi kunde se i vårt resultat så fanns några faktorer som påverkar hur barnen 

rör sig. Lokalen, musiken, rekvisitan och även vi pedagoger påverkar hur 

lektionen blir och hur barnens rörelsemönster visas. 

 

Om vi skulle ha forskat vidare hade det varit intressant att undersöka hur barnen 

utvecklas motoriskt under en längre tid om man använder sig av dansen. Man 

skulle också kunna undersöka vilken motorisk effekt som dansen har på barn i 

olika åldrar. Det bästa skulle ha varit om man då hade två olika grupper att 

jämföra, en som får regelbunden dans och en som inte har dans och se om det 

uppstår skillnader mellan grupperna. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Danslektion 

 

6 stycken 4-5 – åringar varav 3 flickor och 3 pojkar. 

2 gånger per vecka. 30-45 min. 

 

Samling: 

 

Samling i ring: Namnramsa ”tänk var roligt att Anna är här idag” osv. 

 

För att starta dansen och mjuka upp kroppen kör vi övningen ”plipp och plopp”.   

I ring. 

 

Det här är plipp      sträck upp ena handen 

och det här är plopp                sträck upp den andra handen 

De sträcker sig opp                    sträck med armarna upp mot taket 

 

Ner faller plipp      tappa ner ena armen 

Ner faller plopp     tappa ner den andra armen 

Och ner faller jag med hela min kropp tappa ner överkroppen mot golvet 

 

Men SÅ kommer jag opp!      Hoppa upp 

 

Denna övning gör vi några gånger för att barnen ska lära sig den, sedan gör vi den 

snabbt, långsamt, smått, stort, tyst osv.  

 

Uppvärmning/improvisation: 

 

Kom alla mina dansbarn. Där barnen får stå vid ena sidan av rummet och vi står 

mitt emot dem. Vi ropar – Kom alla mina dansbarn! De svarar – Hur då? Vi – som 

till exempel fåglar. 

Här kommer vi att variera mellan olika ”teman” som djur, troll, figurer samt 

känslor.  

 

 



 

 

Teknik: 

 

Stopp leken – vi spelar musik och barnen får röra sig runt i rummet, när vi stänger 

av musiken ger vi dem små uppdrag till exempel att de ska sätta två valfria 

kroppsdelar i golvet och ibland bestämmer man att de ska ha en fot, en hand och 

huvudet i golvet.  

 

Sjalar – Vi spelar klassisk lugn musik och ber barnen att kasta upp sjalarna i luften 

och så ska de fånga sjalen på olika kroppsdelar. De får komma med förslag på nya 

kroppsdelar.  

 

Diagonalen: 

 

Exempelvis springa och hoppa över ett skynke, krypa under. 

 

Stretchning/avslut: 

 

Doppa tårna i vattnet: Föreställ dig att du sitter på en strand och sträcker ut tårna i 

vattnet. Och fiskarna kommer (flexa fötterna), hajarna kommer (dra upp knäna), 

krokodilerna kommer (rulla bakåt på ryggen). 

 

Lugna pinnen: Spänner och slappnar av i olika kroppsdelar som läraren säger. 

Läraren går runt och känner om armen är spänd eller avslappnad. 

 

Syften med övningarna 

 

Samling  

Namnramsan hade vi med de första gångerna för att lära oss namnen på barnen. 

Samt för att det skulle bli en tydlig början för barnen. 

 

Syftet med Plipp och plopp övningen var först och främst att värma upp kroppen 

och få barnen att börja röra sig på ett roligt sätt. Samt att få upp dem på fötterna. 

Genom att variera olika rörelsekvaliteter som snabbt, smått, tyst fick vi även en 

överblick på vad de klarar av och vad de eventuellt behöver träna på.  

 

Uppvärmning/ improvisation 

 

Här ville vi att de skulle bli riktigt varma i kroppen samt att de skulle få pröva 

sina vingar vad gäller improvisation. Genom att ge dem olika känslor eller olika 



 

 

djur så får de chansen att tolka dessa som de själva vill och det anser vi väcker 

deras fantasi till liv.  

 

Teknik 

 

Stoppleken valde vi för att prova deras koordinationsförmåga och deras 

balanssinne. Samt hur de löser de olika uppgifterna som de får, tittar de på sina 

kompisar eller hittar de på egna lösningar som ingen annan kommit på? 

 

Övningen med sjalarna ville vi ha med för att lugna ner dem lite och se hur de 

använder sig av sjalarna. Om de klarar av att kasta upp dem högt eller lågt och om 

de har koll på sin kropp genom att fånga sjalen på de olika kroppsdelarna. 

 

Diagonal 

 

Träna på att stå i kö. Det är en övning där det är lättare för barnen att ta ut 

rörelserna. Den kan också underlätta för oss att se när barnen gör vissa rörelser. 

 

Stretchning/avslut: 

 

Doppa tårna i sjön använde vi oss av för att på ett roligt sätt stretcha med barnen.  

 

Stela pinnen ville vi avsluta med för att de skulle varva ned och ligga en stund och 

slappna av. Genom att de får spänna och slappna av i varje kroppsdel så lär de 

känna sin kropp och de lär sig hur de känns och de är spända eller avslappnade. 

Det kan även vara lättare för dem att slappna av i hela kroppen och de får gå 

igenom hela kroppen och sända en tanke till varje del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Observationsschema flickor  

Datum Barn 1  Barn 2 Barn 3 

 

Samling 

   

 

Uppvärmning 

 

 

   

 

Teknik 

   

 

Sjal 

   

 

Diagonal 

   

 

Stretch 

   

 

Avslappning 

   

 

Titta på: 

 

Hårt/ mjukt         Stort/smått 

 

Snabbt/ Långsamt 

 

Smidigt/ Stelt 



 

 

   

Observationsschema pojkar 

Datum Barn 1  Barn 2 Barn 3 

 

Samling 

   

 

Uppvärmning 

 

 

   

 

Teknik 

   

 

Sjal 

   

 

Diagonal 

   

 

Stretch 

   

 

Avslappning 

   

 

Titta på: 

 

Hårt/ mjukt         Stort/smått 

 

Snabbt/ Långsamt 

 

Smidigt/ Stelt 



 

 

Bilaga 3 

 

Frågeställningar danspedagog 

 

1. Vad kan du se för utveckling hos barnen i en fyra års grupp under en 

danstermin? Om man tittar på deras motorik, kontakt och sinnestillstånd. 

2. Vilken strategi har du vid utformningen av danslektionerna? 

3. Vad strävar du efter att uppnå med varje lektion samt med hela kursen? 

4. Vilka skillnader kan du se hos olika åldersgrupper? 

5. Vad kan vi tänka på för att uppnå bästa resultat i vår studie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Brev till föräldrar 

 

2011-09-14 

 

Hej vi heter Elin och Linnea och vi går lärarutbildningen med 

inriktning förskollärare. Vi har tänkt att skriva ett examensarbete om 

dans i förskolan. Vi tänkte nu höra om det är okej med er om ert barn 

ingår i vår studie. Vår plan är att filma och observera under 

danslektioner som kommer att bedrivas inom förskolans tid. Era barn 

kommer att förbli anonyma i slutrapporten och filmen kommer endast 

att ses av oss två. 

 

Om ni tillåter att ert barn är med skriv under nedan och lämna till 

förskolan senast den 21/9-11 

 

 

 

 

--------------------------    ---------------------------- 

Vårdnadshavares underskrift   Barnets namn 

 

 

      

 

 

 


