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Sammanfattning
Abstract

Syftet med detta arbete är att utreda om vi ska ha obligatorisk dansundervisning i skolan och på vilka sätt dans i skolan kan
bidra till en positiv utveckling för barn. Jag vill även undersöka pojkars inställning till dans, hur denna uppkommer och
möjliga åtgärder för att förbättra dansens rykte i det hänseendet. Finns historiska belägg för denna inställning som många
killar har eller uppkommer den i dagens samhälle och i så fall, kan kanske dans i skolan förändra detta?
Litteraturstudien beskriver åsikter och teorier utifrån frågeställningen och utgår bl a från tre indelningar gällande barns
utveckling genom dans: fysiskt, psykiskt och socialt. Med hjälp av olika experters teorier utreds vad barn kan vinna inom
dessa områden genom kontinuerlig dansundervisning.
Den empiriska studien består av tre intervjuer med manliga dansare som utbildas på Balettakademien i Göteborg. Där finns
också en sammanställning av dessa intervjuer innehållande slutsatser och jämförelser av de tre killarnas bakgrunder och
inställningar till dans. De redovisar sitt förhållande till dans och hur de utvecklat det under åren genom olika aktiviteter. Här
framkommer bl a att dansintresse starkt kan kopplas till olika musikstilar och att man kanske i denna koppling kan vinna
många barns och speciellt pojkars engagemang för dans.
Diskussionen och avslutningen berör bl a tankar om vikten av att skolan även börjar prioritera andra kvalitéer än rent
intellektuella och ger barn en chans att här också kunna utveckla och lära sig att t ex använda sitt kroppsspråk genom att
dansa. Här berörs också tankar om framtida forskning samt nya problemformuleringar.
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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att utreda om vi ska ha obligatorisk
dansundervisning i skolan och på vilka sätt dans i skolan kan bidra till en
positiv utveckling för barn. Jag vill även undersöka pojkars inställning till
dans, hur denna uppkommer och möjliga åtgärder för att förbättra
dansens rykte i det hänseendet. Finns historiska belägg för denna
inställning som många killar har eller uppkommer den i dagens samhälle
och i så fall, kan kanske dans i skolan förändra detta?
Litteraturstudien beskriver åsikter och teorier utifrån frågeställningen och
utgår bl a från tre indelningar gällande barns utveckling genom dans:
fysiskt, psykiskt och socialt. Med hjälp av olika experters teorier utreds
vad barn kan vinna inom dessa områden genom kontinuerlig
dansundervisning.
Den empiriska studien består av tre intervjuer med manliga dansare som
utbildas på Balettakademien i Göteborg. Där finns också en
sammanställning av dessa intervjuer innehållande slutsatser och
jämförelser av de tre killarnas bakgrunder och inställningar till dans. De
redovisar sitt förhållande till dans och hur de utvecklat det under åren
genom olika aktiviteter. Här framkommer bl a att dansintresse starkt kan
kopplas till olika musikstilar och att man kanske i denna koppling kan
vinna många barns och speciellt pojkars engagemang för dans.
Diskussionen och avslutningen berör bl a tankar om vikten av att skolan
även börjar prioritera andra kvalitéer än rent intellektuella och ger barn en
chans att också kunna utveckla och lära sig att t ex använda sitt
kroppsspråk genom att dansa. Här berörs också tankar om framtida
forskning samt nya problemformuleringar.
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1 Bakgrund

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska,
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna
skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande
i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.1

Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla många olika uttrycksformer
varav dans ska vara en. Men hur stor plats får dansen i skolan idag
egentligen?
Att uttrycka sig i rörelse och dans för mycket gott med sig vilket jag vill
försöka visa i den här uppsatsen. Obligatorisk dansundervisning i
grundskolan kan öppna en hel del nya dörrar och utveckla såväl eleverna
som den svenska skolan. Här i ligger alltså min förhoppning att få vara
en del av detta och här finns också bakgrunden till mitt val av
uppsatsämne. Jag vill undersöka vad som kan vinnas på att införa dans i
skolan och hur barn och ungdomars utveckling påverkas genom dansen.
Kopplingen mellan traditionellt skolarbete och möjligheten att röra sig,
själv och tillsammans med andra i grupp är större än vad man först
kanske tror. Vinsten blir bland annat gemenskap och en förbättrad
självkänsla hos många elever bara genom att barn och ungdomar får
chansen att jobba med dans under en kortare period. Med obligatorisk
dansundervisning i grundskolan kan resultatet bli ännu bättre.

Att välja ämnet Dans i skolan som examensarbete kändes både
självklart och mycket inspirerande för mig. Äntligen gavs möjlighet att
sammanföra de två stora delar av mitt liv som stundtals kämpat mot
varandra. Att bedriva heltidsstudier på Lärarhögskolan samtidigt som jag
extraknäcker lite som såväl dansare, koreograf som danslärare har inte
alltid varit så lätt. Nu möts de båda för första gången men definitivt inte
sista. Tanken är nämligen den att jag hoppas kunna fortsätta att jobba
med både dans och undervisning och även då som kombination, helt
enkelt dans i skolan. Att ge en bakgrund till mitt ämnesval antyder ju att
jag bör titta i backspegeln och utreda varför jag hamnat här. Jag känner
snarare att detta är avstampet till nya möjligheter att sammanföra min
kommande lärarroll med mitt stora dansintresse.

                                                                
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid. 16
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2 Syfte och problemformulering

2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utreda om vi ska ha obligatorisk
dansundervisning i skolan. I arbetet kommer jag att beröra sambandet
mellan dans och elevers utveckling sett ur olika aspekter såsom fysiskt,
psykiskt, socialt, osv. Jag vill också belysa pojkars inställning till dans,
vad som kan tänkas påverka den inställningen och hur man kan förbättra
dansens rykte i det hänseendet.

2.2 Problemformulering

Vilka vinster kan obligatorisk dansundervisning i grundskolan
ge?

Pojkars inställning till dans.
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3 Litteraturgenomgång

Barn och ungdomar får i skolan möjlighet att lära sig uppskatta och prova
på olika konstformer såsom bild, musik och litteratur. Det är helt naturligt
att dessa ämnen finns representerade på schemat och att de ska ingå i
den obligatoriska skolundervisningen. De är accepterade i samhället
och de allra flesta människor stöter dagligen på de här konstformerna.
Dansen är en urgammal konstform som använts med varierande
innebörd under åren. Dans handlar ju i mångt och mycket helt enkelt om
kommunikation mellan människor och en möjlighet att uttrycka sig utan
ord. Denna konstform som finns representerad på förhållandevis många
ställen i samhället och som är en del av barn och ungdomars fritid har
knappt alls förekommit i skolan. Det är väldigt få människor som
överhuvudtaget kommer i kontakt med konstformen dans i sin vardag.
Möjligheter till dansundervisning är starkt begränsade i glesbygden och
det är egentligen bara storstäderna som kan erbjuda ett större utbud.
Tre procent av Sveriges befolkning har sett en dansföreställning och
fyra procent har fått dansundervisning av en danspedagog. 2 När man
dansat i skolan har det handlat om dansen som umgängesform  t ex
sällskapsdans eller folkdans som då ingått i ämnena idrott eller musik.
Eleverna har ej givits möjlighet att ha schemalagda lektionstimmar med
enbart dans utan har själva fått anordna tillfällen där de fått dansa såsom
klassfester och även raster. Konstformen dans har alltså kommit till korta
och eleverna har ej fått uppleva varken den improviserade dansen, där
de uttrycker egna upplevelser eller den koreograferade dansen, där de
intränade stegen bildar en levande helhet.

3.1 Historik

För att kunna utreda hur vi idag ser på dans bör man naturligtvis även se
bakåt i tiden. Påverkan därifrån är med största sannolikhet stor och
kanske kan där finnas intressanta trådar att nysta i gällande t ex en del av
dagens fördomar angående dans.
År 1322 påpekades i en påvlig skrift:

                                                                
2 En metodikskrift från Danshögskolan, Dans i skolan (1990), sid. 7
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”Ni ska inte hoppa omkring i kyrkan, där skall ni hålla er stilla”. 3

Att skutta och dansa var djuriskt och att dansa till musik betraktades som
farligt, det sades ha med magi att göra. Denna inställning till dansande
kan man hitta i historiska skrifter sedan mycket lång tid tillbaka.
Först under renässansen och barocken började dansen att bli rumsren
och på 17-1800-talet hade menuetten och valsen blivit populära
sällskapsdanser. Trots detta levde motståndet kvar inom kyrkan, där
dans närmast betraktade som djävulens påfund. 4

Det finns många traditionella danser som dansas än idag fast det var
många år sedan de hade sin höjdpunkt. Varje tid och varje samhälle
färgar och utvecklar sin dans men mycket lever också vidare. Jag tänker
då först och främst på olika sorters sällskapsdanser som jitterbugg,
charleston, twist, osv. Att de finns kvar än idag kan vi nog tacka dagens
dansskolor för eftersom det är främst där som barn och ungdomar idag
får möta dans i olika former. Förr i tiden var det vanligt att föräldrarna tog
ansvar för att föra traditionella danser vidare. I det gamla
bondesamhället t ex fanns barnen alltid med när det dansades och
genom att härma de vuxnas rörelser lärde sig barnen att dansa. De
högre samhällsklasserna hade en lite annorlunda syn på dans och här
anställdes istället dansmästare för att lära ut de danser som för tillfället
var moderna. Vett och etikett i samband med dans var mycket viktigt och
kunskaper i detta förmedlades även det av dansmästaren. 5

Här handlade det alltså främst om att dansa för att kunna föra sig i
sällskapslivet och inte för att bara ha roligt en stund.
Att dansen idag inte verkar stå så högt i kurs kan enligt en del experter
sammankopplas med just bristen på engagemang från vuxnas och
framförallt föräldrars sida. Man lär idag inte ut danser från en generation
till en annan på samma sätt som tidigare. Barn lär sig idag att dansa på
institutioner där föräldrarna i bästa fall placerar dem. Gör föräldrarna inte
det lär sig barnen heller inte, bortsett från den lilla grupp av barn och
ungdomar som själva ”hittar” dansen tillsammans med kompisar på
gatan eller på diskotek. Avsaknaden av dans i vardagen ger oundvikligen
signaler om att detta inte är något viktigt. Förr såg barn föräldrarna dansa
såväl pardans som gemensamma ringdanser och tanken att detta var
konstigt och annorlunda fanns inte hos någon av generationerna. Att roa
                                                                
3 Barn och dans, L. Reimers (1993) sid. 9
4 Barn och dans, L. Reimers (1993) sid. 9
5 Barn och dans, B. Boman (1993) s. 36
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sig och umgås handlade ju till stor del om att just dansa tillsammans till
skillnad från dagens samhälle där TV och annat högteknologiskt stött ut
gamla umgängesformer.

Under olika tidsperioder kan man utläsa huruvida det betraktats som fint
att dansa eller ej genom att helt enkelt studera vilka som dansade. Som
exempel på detta kan man i boken Barn och dans läsa Birgit Bomans
artikel Barn och dans- En historisk aspekt som bl a berättar om Gustav
III:s inrättande av Operan i Stockholm. Där utbildades också framtida
artister och under 1800-talets början tillkom där även Operans
balettelevskola. Dansen hade under den här tiden dålig status och
eleverna på skolan kom ofta från fattiga familjer. Genom Operan
utbildades och försörjdes eleverna som här såg sin chans i livet.
Folkskolan fanns ännu inte men här fick dessa elever lära sig läsa, skriva
och räkna och på schemat fanns förutom dans många andra ämnen
såsom historia, geografi, franska och piano. Kungliga Teaterns
uppfostringsanstalt kallades arrangemanget och eleverna togs här
mycket väl omhand. 6

Under andra perioder i historien har man kunnat uppleva det omvända
dvs att dansen, åtminstone i viss form, var förbehållet de högre
samhällsklasserna. I början av 1900-talet öppnades ”Anna Behles
Plastiska Institut” i Stockholm. Här dansades fridans barfota i små lätta
tunikor helt på ingivelse av den kända pionjären Isadora Duncans tankar
om vad dans kunde göra för barns utveckling. Skolan drog till sig såväl
kungliga som andra förnäma elever ifrån Stockholms socitet. Man
hävdade att det hörde till god uppfostran att unga flickor skulle dansa för
att därigenom bli graciösa och få en god hållning. 7

Ser man till dagens förhållanden finns också en viss begränsning
gällande vilka barn som får möta dans. Att dra gränsen mellan
samhällsklasser är inte riktigt lika aktuellt men geografiskt finns en
osynlig skiljelinje. Barn i storstäder dansar i större utsträckning än barn
på landet. 8 Den enkla förklaringen är naturligtvis bristen respektive
tillgången på dansskolor och dansföreställningar.

Hur har då förhållandet mellan män och dans varit om man ser bakåt i
tiden? Dansande män har naturligtvis alltid funnits men det har sett lite
annorlunda ut under olika perioder. Det verkar helt klart som om behovet

                                                                
6 Barn och dans, B. Boman (1993) s. 37
7 Barn och dans, B. Boman (1993) s. 40
8 Dans i skolan , En metodikskrift från Danshögskolan ( 1990) s. 7
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av att dansa maskulint varit ungefär lika stort oavsett tidsepok. Mannens
rörelsemönster i sällskapsdanser handlar ju mycket om spelet mellan
man och kvinna. Han för henne över golvet med starka armar och det
ges också utrymme för mer avancerade utflykter helt under mannens
kontroll. Redan under medeltiden fanns medvetenhet kring detta och
dansen blev då mer personlig med samspelet mellan man och kvinna i
centrum. Man började till och med att dansa tre och tre, där mannen
förde två kvinnor samtidigt. 9

Under renässansen sammanfattas denna tids ideal enligt följande:

”Hovmannen måste vara förtrogen med alla ädla lekar, även
med hoppning, löpning, simning, brottning. Framförallt måste

han vara en god dansare och en nobel ryttare.” 10

Här märks det tydligt att det faktiskt betraktas som mycket manligt att
vara en duktig dansare och att det dessutom ses som något utmärkande
för en man av högre rang.
I början av 1900-talet gör tangon entré i Europa och här har vi ännu en
dans som kan betraktas som oerhört manlig. Genom filmer med bl a
Rudolf Valentino blev tangon mycket populär och uppskattad och många
kvinnor såg de tangodansande männen som maskulina ideal. 11 De
exempel som här lyfts fram handlar ju uteslutande om sällskapsdans
vilken som tidigare nämnts också spelar mer på relationen kvinna/man.

Under 1800-talet började man forska kring dansens betydelse för barn
och ungdomars fysiska och psykiska fostran och här framträdde tydliga
skillnader gällande flickor och pojkar. Fysisk styrka och självdisciplin
ansågs vara typiskt maskulina egenskaper och därför
rekommenderades pojkar att syssla med gymnastik och inte med dans.
Att som kille kunna dansa sågs endast som en nödvändighet för att klara
sällskapslivet. Dansens lätta och lekfulla rörelser tycktes passa utmärkt
för den kvinnliga kroppen och borde kunna främja kvinnliga egenskaper
som skönhetssinne och ett graciöst rörelsemönster. Den fria
konstnärliga dansen blev alltså flickornas territorium och en hel del av
dessa tankar kan anses vara Isadora Duncans verk. Hon hade en vision
om dansens plats som varje människas egendom och som en källa till

                                                                
9 Dansen i skolan- Dansens historia, M. Gustafsson (1990) s. 4
10 Dansen i skolan- Dansens historia, M. Gustafsson (1990) s. 4
11 Dansen i skolan- Dansens historia, M. Gustafsson (1990) s.17
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glädje och skönhet. Detta tilltalade ju främst kvinnor och de
barfotadansande flickorna i tunna tunikor blev snart ett kännetecken för
Isadora Duncans tankar om dans. 12

Att se dans som något först och främst kvinnligt är alltså inget nytt
påfund som vårt samhälle alstrat. Detta sitter djupt förankrat hos
generationer av dansförnekande män och löses följaktligen inte i en
handvändning.

3.2 Dans i skolan-satsningen

Under senare delen av 1980-talet gjordes en satsning från regeringen
kallad Kultur i skolan där försöksverksamheten Dans i skolan var en del.
Det framhölls i propositionen att dansen var ett eftersatt område i skolan
som förtjänade att utvecklas och att eleverna hade mycket att vinna på
detta. Dansen som utvecklare av såväl motorik som självkänsla hos
eleven borde ha en given plats i skolan menade föredragande statsråd
och därav följde denna satsning inom dansområdet. Genom att avsätta
statliga pengar till utveckling av kulturverksamhet kunde dansen få
möjlighet att ta steget in i skolan. I flera kommuner och skolor blev det
här för många barn och ungdomar den första kontakten med dans och
gensvaret från såväl elever, lärare och lokala politiker var stort. Projektet
betraktades som framgångsrikt, då den geografiska spridningen
dessutom varit stor och intresset för dans generellt ökat över hela
landet.13

Alla kommuner i Sverige har kunnat erbjuda en kommunal musikskola för
barn och ungdomar och tack vare den här statliga satsningen i slutet av
80-talet finns nu i ett trettiotal kommuner även dansverksamhet inom
musikskolorna. Att sprida intresset för dans till fler människor än den lilla
grupp som jag förut nämnde som bor i storstäder och har tillgång till
såväl dansundervisning som dansunderhållning, är nog absolut
nödvändigt om en del fördomar ska kunna tvättas bort. Nya grupper
måste få möta dansen och stämpeln av exklusivitet bör försvinna vid ett
införande av dans i skolan. När individen själv aldrig upplevt dans
efterfrågas det heller inte och här startar den onda cirkeln som har
stängt ute dansen från den stora massan. 14

Varför är det då så angeläget att dansa, vad vinner man egentligen
genom att införa dansen i skolan?

                                                                
12 Dansens villkor, K. Gram- Holmström (1983) s. 101-102
13 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990), sid. 14
14 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990), sid. 23
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3.3 Vad betyder dansen för barns utveckling?

3.3.1 Fysiskt

Att barn har ett stort behov av rörelse och lek är ju närmast självklart men
att detta går att koppla samman med dansundervisning är inte lika
naturligt för alla. I dansen finns ju plats för så många olika aktiviteter, allt
från fritt skapande till gemensamma uppdrag. Barn har stor nytta av detta
oavsett var man lägger tyngdpunkten och genom en medvetenhet kring
dessa fördelar kan man nå långt. Genom att låta barn dansa stärks deras
kroppsmedvetenhet och de kan därigenom fortsätta jobba med att
utveckla sin motorik. Balans, koordination och snabbhet tränas samtidigt
som muskulaturen stärks av de varierande kroppsrörelserna. Barnen
tränar det kinestetiska sinnet dvs rörelsesinnet genom att röra sig och
medvetenheten kring den egna kroppens möjligheter utvecklas. Muskler,
senor och leder ger information om kroppens rörelse och funktion och
träning av rörelsesinnet i samspel med balansorganen och motoriska
centra i hjärnan stärker kroppsmedvetenheten och
kroppsuppfattningen.15 För barn är detta mycket viktigt eftersom de
genom att utforska och prova sig fram upptäcker kroppens möjligheter.
Så småningom har barnets lek lett till kunskap om att det går att utvidga
och förfina rörelserna som då går att använda i specialiserade
rörelseuppgifter inom t ex idrott eller dans.

” Barnets rörelseutveckling är självklart beroende av impulser

  till att röra sig och av möjligheter till träning” 16

Så skriver Birgit Jonsson i boken Vi rör oss tillsammans. Här beskrivs
den ultimata miljön för barns motoriska utveckling och hon betonar just
vikten av en lagom dos av stimulans, undervisning och vägledning.
Barnets naturliga utveckling får ej hämmas och ibland blir den vuxnes roll
bara att betrakta på ett aktivt och deltagande sätt.

I en studie gjord i Göteborg undersöktes hur 140 barn med läs- och
skrivsvårigheter reagerade på ökad motorisk träning. Det visade sig att
deras sk hyperaktiva beteende som till viss del föregår läs- och
skrivsvårigheterna minskade och att barnens självbehärskning ökade
                                                                
15 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990), sid. 34
16 Vi rör oss tillsammans, B. Jonsson (1983) s. 20
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eftersom de kunde styra kroppen bättre. Sambandet mellan motorisk
och intellektuell förmåga har konstaterats vara starkt och genom en
systematisk träning i barnets egen takt kan gott resultat uppnås. Att vara
trygg i sina rörelser och i sin kropp hör samman med en stark självkänsla
och identitet.  17

Att jobba med rörelser handlar om hur man förhåller sig i tid, rum och
kraft. Detta fascinerar barn och det är här de experimenterar och
utvecklas allt eftersom. Lekar där tempot i rörelserna växlar från snabbt
till långsamt är både lustfyllt och utvecklande för barnens motorik. Barn
experimenterar dessutom gärna själv med hastigheter i sin fria lek, vilket
tyder på hur fascinerande de upplever att detta är. 18

Rumsuppfattning handlar om att kunna bedöma avstånd, ytor, riktningar,
föremåls förhållande till varandra, m.m. Här i finns en hel del av
trygghetsbegreppet invävt. En trygg människa har kontroll över sin
situation i rummet och kan fritt röra sig där även om det är trångt eller
oroligt runt omkring dem. Barn måste tränas i detta både fritt och med
handledning av vuxna. 19

Kraften som finns i en rörelse är också något barn gärna provar och
experimenterar med. Att mäta sin styrka och utveckla en förståelse för
olika krav på kraftinsats beroende på situation är nödvändigt för barn.
Om man inte lär sig att avväga kraften i en rörelse blir det lätt problem i
vardagen och i kontakten med andra människor. Här i ligger också en
del av vissa barns problem i samvaron med andra barn, en kram blir lätt
alldeles för hård, osv. Att lära sig kontrollera detta är både nödvändigt
och grundläggande för fortsatta aktiviteter. 20

Varför ska man då just använda dans för att träna motorik och allt det
andra jag nämnt ovan? Anne Wigert skriver i sin artikel Dans i
utbildningen om hur naturligt dans just är för barn som ju faktiskt först
och främst uttrycker sig genom kroppen. I dansen utforskar man världen
med hjälp av de tre begreppen rummet, tiden och kraften och
undersöker därigenom kroppens rörelsemöjligheter. 21

I en annan artikel i boken Kulturpolitisk debatt 9.- Dansens villkor
beskriver hon den självklara kombinationen av barn och dans på följande
sätt:
                                                                
17 Dansens villkor, A. Wigert (1983) s. 74
18 Vi rör oss tillsammans, B. Jonsson (1983) s. 39
19 Vi rör oss tillsammans, B. Jonsson (1983) s. 39-45
20 Vi rör oss tillsammans, B. Jonsson (1983) s. 47-48
21 Barn och dans, A. Wigert (1993) s. 49
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”Dansen är här ett självklart medel eftersom barns naturliga
sysselsättning är utforskning och tolkning genom lek. Dans
är lek.” 22

Söker man vidare efter teorier att stödja sig på angående kopplingen
motorisk utveckling och dans finner man så småningom Howard
Gardners tankegångar om ”the multiple intelligences”. Gardner hävdar
att alla individer när de föds har en utvecklingspotential för dessa
”multiple intelligences” och han urskiljer dem enligt följande: en logisk-
matematisk förmåga, en språklig, en rumslig, en kroppslig-kinestetisk,
en musikalisk och en förmåga till människokännedom. Han menar att vår
västerländska kultur och vårt skolsystem lägger störst vikt vid den
verbala och den logiskt-matematiska förmågan. Andra förmågor som t
ex den kroppslig-kinestetiska, som karaktäriseras av att individen kan
använda kroppen på ett skickligt sätt, undertrycks och utvecklas inte alls i
lika stor grad. 23

Ser man på dans som en rent fysisk aktivitet kan man alltså
sammanfattningsvis konstatera att dansen utvecklar barns kroppsspråk,
övar de motoriska färdigheterna och ökar känslan för tid, rum och kraft.
Många forskare anser som synes att om motoriken tränas flitigt genom
t ex dans kan stora framsteg göras på detta område. Eftersom
kopplingen mellan en god motorik och en hel del andra ovan nämnda
kvalitéer är tydlig bör man inte tveka inför att satsa på att utöka dansens
roll i samhället och i skolan.

Härnäst kommer jag att fokusera på en del indirekta vinster som kan
göras såsom övrig utveckling kopplad till den motoriska utvecklingen
och även rent psykologiska och sociala aspekter av dans.

3.3.2 Psykologiskt

Dans är stimulerande och roligt för såväl barn som vuxna. Dansen berör
utövarens känslor och använder sig också av de känslor utövaren bär
med sig in i danslokalen. Det är kroppens och gesternas språk och det
kan talas av alla om de bara hänger sig och tillåter sig själva att delta. Att
denna aktivitet är extra lämpad för barn är ju tydligt med tanke på att barn
först och främst uttrycker sig genom kroppen. I dansen får barnen hjälp
att upptäcka och utveckla detta kroppsspråk och de lär sig att forma sina
                                                                
22 Dansens villkor, A. Wigert (1983) s. 76
23 Barn och dans, G. Ericson (1993) s. 55-59
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känslor och tankar till rörelser. Kreativiteten kommer bubblande inifrån
och det är bara att utnyttja allt som väller fram och väntar på att uttryckas
i rörelser. Verktyget är den egna kroppen och inte bokstäver eller ord,
man är den egna dansen. Rörelserna i dansen kan bli en kanal för de
starka känslor som vi bär inom oss och här finns möjligheten att få
utlopp för dem. Att lyssna till sitt inre och i dansen släppa fram detta kan
innebära en väldig befrielse och innebära både lust och
glädje. 24

Det här med att genom dansen jobba med starka känslor är något som
är mycket användbart och det kallas dansterapi. Man utgår från kroppen
och rörelsen för att komma åt och bearbeta inre psykiska konflikter och
traumatiska händelser tidigare i livet. Det är alltså en framgångsrik
behandlingsform som strävar efter att integrera kropp och själ. 25

Erna Grönlund är bl a dansterapeut och har ägnat en hel del tid och
forskning åt detta som är en ickeverbal form av psykoterapi där det
språk som huvudsakligen används är kroppsspråket. I en artikel i boken
Forskning i rörelse - Tio texter om dans beskriver Erna Grönlund
vändpunkten i ett speciellt fall av dansterapi med en yngre pojke som
hade emotionella störningar.

”I dansterapin hade han fått hjälp att i gestaltande rollspel
bearbeta sin dödsångest då han i dans och rollspel lekte
sig igenom en otäck mardröm som skrämt honom en längre
tid. I rytmisk dans och rörelse tillsammans med mig hade
hans livslust slutligen frigjorts.”  26

Genom dansterapin hjälper man barnen att hitta andra vägar till att
bearbeta händelser och få utlopp för de känslor de känt vid olika
tillfällen. Barnen blir mer kontaktbara och mer känslomässigt öppna, de
får en utökad rörelserepertoar och en positiv kroppsbild vilket stärker
självkänslan. 27

Att jobba med dans och låta eget skapande och improvisation stå i
centrum gör dansen gränsöverskridande, där verkligheten blir fantasi
och fantasin blir verklighet. Barnet stärker genom arbetssättet sin
identitet och sitt självförtroende eftersom allt är tillåtet och inget är fel.

                                                                
24 Barn och dans, A. Wigert (1993) s. 50
25 Barn och dans, E. Grönlund (1993) s. 80
26 Forskning om rörelse - Tio texter om dans, E. Grönlund (1999) s. 116
27 Forskning om rörelse - Tio texter om dans, E. Grönlund (1999) s. 116
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Att prova sig fram i sina rörelser och hoppa och skutta, kasta sig på
golvet och snurra eller vad det nu må vara är utvecklande på många sätt
och framförallt roligt. Att få uppleva dansglädje och få känna sig duktig är
viktigt. Intränande av teknikmönster innebär ofta ett rätt eller feltänkande
som inte existerar i den improviserade dansen. Känner jag för att göra
en speciell rörelse kan det aldrig vara fel, eftersom det är min känsla
som är facit i det här fallet. Det vore mer fel att förtränga den och inte
låta den finnas och synas i mina dansrörelser. 28

Det som nämnts ovan med det fria skapandet helt utan rätt och fel kan
sägas först och främst beskriva yngre barns beteende. Barn i
förskoleåldern, speciellt i 5-6-årsåldern, har en uttrycksfullhet i allt
konstnärligt de tar sig för, oavsett om det gäller sång, dramatik, bild eller
rörelse. Ju äldre vi blir desto svårare verkar vi ha för att ge oss hän och
lyssna på vårt inre och agera utifrån det. Redan i skolålderns början
förändras detta beteende och barnet blir mer självkritiskt och hämmat.
Spontaniteten ersätts med en önskan om att göra allting på rätt sätt och
tillslut finns risken att intresset dör ut och därmed också aktiviteten. För
att lyckas bibehålla sin förmåga att uttrycka sig estetiskt bör barn
inspireras till att upptäcka världen med alla sina sinnen. Barn har från
början en mängd olika språk de uttrycker sig genom och alla har en
anknytning till den konstnärliga verkligheten. De flesta av dessa
försummas i den ordinära skolgången och tappas därför bort på vägen.
Det är här som bl a de professionella pedagogerna bör få möjlighet att
fortsätta jobba med estetiska ämnen även inom skolväsendet. 29

Dansen kan också ses ur en estetisk aspekt och även här finns en hel
del att tillägna sig. Genom att bekanta sig med kroppens
uttrycksmöjligheter stimulerar man också känslan för eget skapande.
Det finns en glädje i att skapa ,oavsett i vilket sammanhang det är, och
detta borde alla människor, vuxna som barn, få uppleva. Genom att
medvetet jobba med olika fria dansrörelser kan deltagarna få en ökad
formkänsla och utveckla en förståelse för hur dessa rörelser kan
gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor. Varje människa
måste alltså, åtminstone efter den spontana perioden i förskoleåldern,
återföras till sina rötter där de estetiska ämnena naturligt tillåts ta stor
plats. Med hjälp av dansen kan man genom sina sinnen uppleva och
uppfatta verkligheten och våga njuta av rörelserna som den egna
kroppen kan åstadkomma. Dansen och rörelsen är ett eget fungerande
språk som vi på äldre dagar måste lära oss igen om vi tillåtit oss att

                                                                
28 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990) sid. 35
29 Barnen och de sköna konsterna, B. Sundin (1982) sid. 44-45, 49



18

tappa bort det och genom olika dansstilar och former för rörelse kan vi
fortsätta att utveckla det tillsammans. 30

3.3.3 Socialt

Att dansa tillsammans innebär ett möte och en kommunikation mellan
människor. Detta är en ickeverbal kontakt som kan förändra relationer
och bygga broar mellan olika människor som kanske annars inte nått
fram till varandra. Dansen ger ju möjlighet att uttrycka sig utan ord och
genom det t ex hitta sin roll eller öka sammanhållningen och
gemenskapen i en grupp. För barn som har svårt för det talade språket
kan det här vara chansen till att förändra sin roll i klassen och bli
accepterad på ett nytt sätt. Dansen i skolan kan också bli en ny form av
grupparbete där barnen övar sig i att ta i varandra och samarbeta. Icke-
aggressiv kroppskontakt är något man behöver öva sig i och speciellt i
relationen mellan flickor och pojkar. 31

Aggressivitet är ett vanligt förekommande problem i förskolan och
skolan idag. I en undersökning gjord på Högskolan i Gävle - Sandviken
konstateras just detta och studien går helt enkelt ut på att bl a dra
slutsatser utifrån huruvida danslek kan stävja detta. Mycket riktigt visar
deras resultat att danslek minskar de aggressiva yttringarna i gruppen
och gruppkänslan och grupptryggheten ökar i takt med detta. Även
andra sociala funktioner mättes och förbättrades utav kontinuerlig
danslek. Det gällde då förmågan att koncentrera sig och ta emot
gruppinstruktioner, vänta på sin tur och att avsluta en påbörjad aktivitet. 32

Det sociala i dans handlar mycket om att helt enkelt ha roligt
tillsammans. Anne Wigert talar i artikeln Dans i utbildningen om att hitta
en gemensam rytm och att uppleva den glädje som finns i samordnad
rytmisk rörelse. Man lär sig att ta hänsyn till varandra, dela utrymmet,
iaktta och lära av varandra och allt sker på gemensamma villkor, helt utan
tävlan. 33

Även Birgit Jonson vill lyfta fram detta med den gemensamma rytmen
som kan få deltagarna att känna ”enorm tillfredsställelse”. Känslan av
samhörighet blir mycket stark och genom att ge tid och låta rytmen och
rörelsen finnas hos alla en stund infinner sig en behaglig känsla hos
deltagarna. För att våga improvisera rörelser till musik individuellt krävs
                                                                
30 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990) sid. 36
31 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990) sid. 33
32 Försök med danslek på förskolor, FOU-rapport, B. Meijer (1980) sid. 25
33 Barn och dans, A. Wigert (1993) sid. 50
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dock en trygg atmosfär i gruppen, speciellt om det handlar om vuxna
deltagare. Resonemanget blir lite utav ett ekorrhjul på så sätt att en trygg
grupp har lättare för att ge sig hän och våga dansa ut och dansandet i
sig ger en trygg grupp, det ena ger det andra som ger det första. 34

Faktumet att dans ger samhörighet och gemenskap inbjuder till
möjligheter att använda dans för att förebygga kulturella skillnader mellan
människor. Genom att dansa tillsammans och lära varandra danser kan
fördomar minska och en internationell förståelse skapas. Dansen kan
även fungera som identitetsstärkande för minoritetsgrupper i samhället  t
ex olika invandrargrupper. Här kan de finna sina rötter och sin
gemenskap och få uttryck för den samhörighet de känner men kanske
inte alltid tillåts visa.
Det kulturella arvet som finns inom alla samhällen kan vara av skiftande
art och ursprung men är likväl något värdefullt att bevara. Genom att
dansa i skolan kan barn få del av vårt eget och andras dansarv, de
stimuleras till att söka andra kulturyttringar och blir förhoppningsvis aktiva
kulturutövare.

”Barn bör få dansa och själva skapa danser för att berätta om
den tid och plats de lever i”. 35

Jag har här som synes försökt att dela in avsnittet gällande barns
utveckling genom dans i tre delar, fysiskt, psykologiskt och socialt. I
själva verket kan inga vattentäta skott dras mellan dessa områden
eftersom de hela tiden samverkar med varandra. De hänger ihop i en
kedja utan början och slut och det måste ses ytterst individuellt hur
kopplingarna dem emellan ser ut.

3.4 Killar och dans.

Kan dans vara maskulint? Vad är det som gör att dans i mångt och
mycket verkar vara en kvinnlig företeelse? Det verkar vara mer regel än
undantag att killar ogillar dans och då menas inte sällskapsdans som
troligtvis har fler manliga anhängare än dansstilar som t ex balett och
jazzdans. Frågan är ju om det är kulturella arv som gör att killar helt
enkelt inte vågar bryta mönstret och bli dansande killar. Det förväntas
inte att killar ska tycka om dans och därför gör de heller inte det. Hur

                                                                
34 Vi rör oss tillsammans, B. Jonson (1992) sid. 50
35 Dans i skolan, En metodikskrift från Danshögskolan (1990) sid. 32-33
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bryter man då det mönstret? Hur ska man få killar att våga prova på dans
för att de sedan kanske till och med ska kunna lära sig att tycka om det?
Obligatorisk dans i skolan bör ju kunna vara ett lämpligt sätt, speciellt om
man börjar med det i tidig ålder. Att göra det naturligt att dansa i skolan
för ju med sig att ingen behöver känna sig utpekad om man skulle vilja
prova på även om man skulle råka vara kille. Just att börja tidigt kan vara
nyckeln till framgång speciellt vad det gäller risken för grupptryck mellan
killar. Små barn oavsett kön gillar att hoppa omkring i en stor sal och röra
på sig i olika mönster eller helt fritt. Detta är ju också dans om än på ett
väldigt tidigt stadium. Lyckas man att hålla kvar den här känslan av
självklarhet och glädje till att röra sig tillsammans så behöver inte
introduktionen av mer traditionell typ av dans bli så problematisk i senare
åldrar. När barn blir tonåringar är något av det viktigaste i tillvaron att vara
accepterad bland kompisar och att hitta sin identitet som tjej eller kille.
Kanske är det här som dansen riskerar att betraktas som något enbart
feminint. Dans framställs som något mjukt, graciöst och vackert, vilken
kille vill hålla på med sånt?
I Jämställdhetsombudsmannens tidning Jämsides berättas om Erik
Johansson som är 18 år och går på balettgymnasiet Riddarfjärdsskolan i
Stockholm. Han har fastnat för detta med balett helt och hållet trots en
hel del fördomar i hans närhet. Att killar på balettskolor ibland betraktas
som fjantar av andra killar och att hans bröder i början var ytterst
skeptiska har inte skrämt honom från att satsa på en karriär som
balettdansare. Trots att Erik och hans klasskamrater tränar 35 timmar i
veckan, vilket ju är mer än de flesta killar gör, anses de ibland vara
mesiga eller flickaktiga. Erik är övertygad om att det handlar om
okunnighet från dem som uttalar sig så. I artikeln beskriver journalisten
Gerd Eriksson ett träningspass där hon betraktar killarnas ytterst
ansträngande hoppträning.

”Hoppen sker minst en halvmeter över golvet och i fart. I ena
hörnet av lokalen finns handdukar och vattenflaskor, i andra
ändan den kritiskt granskande läraren. Killarnas dansträning
 är krävande.” 36

                                                                
36 Jämsides, JämO:s tidning ( nr1 1999) sid. 6
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Med tanke på ovan nämnd balettlektion med hoppträning för killar bör
kanske framhävas att killar och tjejers sätt att attackera dans faktiskt
skiljer sig åt. I baletten tas detta tillvara genom t ex dessa kraftfulla, höga
hopp som de manliga dansarna presterar. I textsamlingen Forskning i
rörelse - tio texter om dans har Anne Wigert skrivit en artikel som hon
kallar just Några tankar om pojkars och flickors sätt att attackera dans.
Hon har i sina studier av dansande barn funnit en tydlig skillnad i hur
flickor och pojkar rör sig. Uppgiften var vid ett tillfälle att galoppera över
golvet på diagonalen. Pojkarna lägger all fokus på själva förflyttningen,
farten och kraften medan flickorna framförallt intresserar sig för att göra
galoppstegen så perfekta som möjligt. 37 Anne Wigert tar i artikeln också
stöd av andra som gjort liknande observationer som beskriver skillnader
könen emellan. Här talas bl a om att pojkarna också motiveras av inslag
av tävlan samt den explosiva kraften och medvetenheten om kroppens
tyngd färgar deras improviserade rörelsemönster. Pojkarna jobbar
väldigt kraftigt och fysiskt och byter nivåer bl a genom att med jämna
mellanrum slänga sig handlöst på golvet. Flickornas rörelser är lätta och
mer graciösa, de följer ett visst mönster och kräver god koordination. 38

Om det nu är så att den här skillnaden finns kan man ju också konstatera
att dans faktiskt kan vara maskulint. När dans är vad killar vill att den ska
vara då är den maskulin. Ett problem inom dansundervisning är bristen
på manliga danspedagoger. En manlig danspedagog vet antagligen
bättre än en kvinnlig vad inom dansen som kan tänkas tilltala pojkar. Han
betonar troligtvis det pojkarna efterfrågar i form av fart, kraft och
rumskänsla och undviker att betona det typiskt kvinnliga som
kroppskänsla, stegutförande och den estetiska upplevelsen. Med en
större medvetenhet kring detta hos alla danspedagoger oavsett kön kan
förståelsen utvecklas för tjejer och killars olika önskemål gällande
dansundervisning. Anne Wigert skriver att kanske kan de olika
infallsvinklarna berika varandra och förenas i den fulländade dansaren. 39

                                                                
37 Forskning i rörelse - Tio texter om dans, A. Wigert ( 1999) sid. 14
38 Forskning i rörelse - Tio texter om dans, A. Wigert (1999) sid. 17
39 Forskning i rörelse - Tio texter om dans, A. Wigert (1999) sid. 20-21
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4 Metod

Den empiriska studien är en intervjustudie. Jag har intervjuat tre manliga
blivande musikalartister/dansare som just nu studerar på
Balettakademiens musikallinje i Göteborg. Kontakten med dem togs
genom gemensamma bekanta som tipsade om att de skulle komma till
Norrköping under påsklovet. Dessutom var jag sedan tidigare bekant
med en av de tre och vi träffades alla fyra naturligt, eftersom vi ändå
jobbade tillsammans under deras vistelse i Norrköping. Tanken med
intervjuerna har varit att utreda förhållandet killar och dans. Finns det
någon logisk förklaring till varför dans betraktas som en kvinnligt område,
hur kan killars inställning till dans förändras och vad behöver göras för att
spontant engagera killar i dans?

Intervjuerna gjordes med hjälp av bandspelare och 13 frågor som det
diskuterades ganska fritt kring. ( Se bifogad bilaga 1.) Styrkan i metoden
låg i denna fria diskussion där engagemang och egna funderingar tydligt
framkom utan att färgas av intervjuarens inställning. Dock borde man
inlett det hela med att utreda en del begrepp för att inte missförstå
varandra.

De frågor jag ställde och samtalet redovisas först som en
sammanfattning med varje intervju för sig och sedan i ytterligare en
sammanfattande jämförelse där skillnader och likheter de tre emellan
belyses. Fortsättningsvis kallar jag de tre killarna Johan, Fredrik och
Daniel, vilket är fingerade namn.
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5 Resultat av empirisk studie

5.1 Sammanfattning av intervjuer med tre manliga dansare.

5.1.1 Intervju - Johan

Johan är nu 23 år gammal och går andra året på Balettakademiens
musikallinje i Göteborg. Det här med musikaler är hans inkörsport även
när det gäller danskarriären. Vid 19 års ålder medverkade han i
musikalen Trollkarlen från Oz på en teater i Norrköping och det var här
han fick sina första danslektioner. Här gavs tillfälle att lära in grunderna i
jazzdans och intresset för dans tog fart i och med detta. Johan vill dock
framhålla att han alltid tyckt om att dansa fast tidigare handlade det då
mest om sällskapsdans t ex bugg och foxtrot. Vid musikteaterlinjen i
Bjärnum där han gick ett år utvecklades såväl intresset som
danskunskapen, främst inom jazzdansen, men han fick även möjlighet
att prova bl a stepp och streetfunk.
Hemifrån har han fått med sig sången och musiken som finns på ett
aktivt sätt i familjen men vad det gäller dansen kan han inte direkt se
något arv ifrån föräldrarna. I Johans fall hänger ju dock dessa
konstformer ihop eftersom musikalteater i många fall ofta handlar om att
behärska såväl sång som dans. Det var ju helt enkelt därför han provade
på att börja med dans.

En kille som i relativt vuxen ålder helt plötsligt ger sig på att dansa balett
kan kanske leda till ett och annat höjt ögonbryn bland de gamla
kompisarna. Johan förnekar inte att han i och för sig får en och annan
gliring mest gällande de avslöjande och något förnedrande tightsen som
killar bär inom baletten. Han upplever att det kan vara svårt att förstå
varandras situationer när han diskuterar med kompisar han möter på
stan. De har kanske valt en annan utbildning och helt plötsligt har man
inget gemensamt att prata om längre. Johan upplever att folk utifrån ( i
det här fallet manliga byggarbetare utanför skolan i Göteborg) som ej är
speciellt insatta i dans ibland driver lite med att det varken bör ses som
ett ”riktigt ” jobb eller att det för den delen verkar vara speciellt jobbigt.
Många ”vanliga” människor ser dans i en föreställning där allt jobb
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bakom ej syns och det hela verkar så otroligt lätt, menar Johan. Vi enas
om att det ju faktiskt är mycket vad det  handlar om när det gäller t ex en
dansföreställning, det ska se lätt ut, det tyder på att dansarna är skickliga
och föreställningen bra.

Hur kommer det sig då att killar ofta har en negativ inställning till dans?
Diskussionen fastnar än en gång vid balett och dessa åtsmitande tights
som killar tvingas i. Johan kommer efter en stund också in på det faktum
att dans i viss mån handlar om att ”utforska sina kvinnliga sidor”. Att röra
sig graciöst och kunna kontrollera sin kropp till det yttersta kan uppfattas
som feminint liksom att sminka sig, även om det bara är till en
föreställning. En del tror att alla dansare är homosexuella och den så
kallade ”bögnojjan” kan, enligt Johan mycket väl vara en av
anledningarna till många killars avståndstagande från dans. Han hävdar
mycket bestämt att balett och dans i största allmänhet absolut inte är
feminint utan snarare mycket mer manligt än många andra aktiviteter och
idrotter. Det krävs nog en del kunskap och intresse för att förstå det,
menar Johan. När man själv vet hur svårt något är kan det vara enormt
imponerande att se duktiga manliga dansare. Han tror också att det är
viktigt med manliga förebilder för att få killars intresse för dans. Det finns
ju flest kvinnliga danspedagoger vilket kan vara ett problem eftersom
dans ibland går ut på att härma rörelser. En kille identifierar sig inte lika
lätt med en kvinnlig danspedagog och ska inte heller röra sig exakt
likadant som en tjej inom t ex baletten. För att engagera killar i dans och
väcka deras intresse krävs att de först och främst märker att det kan vara
roligt. Genom att utforska tuffare dansstilar som streetfunk och
breakdance kan kanske killarna upptäcka glädjen med dans och sedan
våga söka sig vidare. Genom att börja tidigt i grundskolan kan killarna bli
vana vid dans och de vågar då röra sig tillsammans utan att uppleva det
som pinsamt. Johan avslutar med att säga att fördomarna och de
”manliga tankarna” om dans måste bort och att alla borde prova att
dansa ”det är så roligt”!

5.1.2 Intervju - Fredrik

Fredrik flyttade för två år sedan från Stockholm till Göteborg för att börja
på Balettakademien där. Han är nu 25 år och han har tagit kontinuerliga
danslektioner i ungefär fyra år. Hans dansintresse har kommit och gått
lite i perioder för att 1996 etablera sig totalt. Det var då hans satsning
mot Balettakademien påbörjades och förberedelsen för det dansprov
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som görs vid antagningen till skolan. Genom kvällskurser i jazzdans på
Balettakademien i Stockholm utvecklades såväl kunskap som intresse
och två år senare blev han antagen till utbildningen i Göteborg. Dansen
har funnits med även tidigare i bilden, t ex sällskapsdansen i skolan som
han uppskattade eller genom rock n´roll-kursen han gick någon gång på
högstadiet. Det är ändå sången som tagit mest plats och engagemang
genom körer, musikklass, musikskolor och musikgymnasium. Därifrån
har sedan dansen smugit sig in i hans liv för att nu uppta en ganska stor
del av hans vardag. Hans föräldrar har alltid funnits bakom honom och
stöttat hans sång- och dansaktiviteter, men de har inte direkt påverkat
honom att börja i första läget.

Fredrik säger själv att han alltid gått sin egen väg och varit lite
ensamvarg emellanåt. Kompisar och klasskamrater har alltid haft
överseende med att han aldrig varit någon traditionell ”fotbollskille” utan
haft andra intressen. Visst har han stött på en del oförstående
killkompisar som ifrågasatt hans sång- och dansintresse och han
beskriver högstadiet som ”en känslig period”. Att han hade modet att t
ex sjunga på avslutningar och liknande gjorde att han ändå behandlades
med respekt och fick status bland de annars lite skeptiska kompisarna.
Fredrik tror att ren okunskap kan vara en anledning till varför fördomar
om dans finns bland killar. Om man utan någon som helst förkunskap
försöker jämföra hockey och fotboll med dans blir resultatet helt klart
missvisande gällande vilket som ska betraktas som mest manligt. Han
tror också att samhällets syn på kultur i allmänhet kan ge killar en avig
bild av vad dans egentligen handlar om. Dans är ju inte bara balett utan
innehåller så enormt mycket mer som killar kanske till en början skulle ha
lättare att ta till sig. Fredrik tar breakdance som exempel på en
killdominerad stil inom dansen. När killarna dansar och uppträder kopplar
de bort det där att de är killar som dansar, ”dom kör sin grej och det är
jättetufft”, säger Fredrik och verkar lite imponerad. När uppträdandet
sedan är slut återvänder en del av osäkerheten till killarna, det verkar helt
enkelt som om de känner att det inte är riktigt accepterat att vara kille
och dansa.
Fredrik verkar vara lite skeptisk inför tanken att obligatorisk dans i skolan
skulle kunna förändra killars inställning till dans. Han menar att det ju först
och främst måste komma inifrån som en personlig insikt att det faktiskt
är roligt att dansa. Genom att utgå ifrån den egna musikstilen tror Fredrik
att killar kanske kan lära sig att tycka om den dans som förknippas med
den musiken. De som gillar hip hop kan nog uppskatta breakdance eller
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en dansgrupp som Bounce ( känd svensk streetfunk-grupp) medan de
som t ex gillar tyngre hardcore-musik nog kan tycka att lite märkligare
moderna koreografer kan vara häftigt och spännande. När man väl hittat
en ingång till dansen kan man nog lära sig uppskatta även balett, tror
Fredrik. Genom att bygga vidare och få förståelse för att allting har
samma ursprung kan man också inse att balett kan vara grunden till all
dans även det som t ex Bounce gör.
Fredrik ägnar en ganska lång stund av intervjun till att försöka förklara
varför han tycker att balett och dans i allmänhet kan vara maskulint. Det
blir i samtalet ändå ganska tydligt att resonemanget är lite tveeggat.
Dans är åtminstone för de insatta mycket maskulint, men det handlar
ändå till stor del om att bejaka sina kvinnliga sidor och dansa med en
feminin dynamik. Steg och rörelser är de samma oavsett kön men för att
göra t ex baletten maskulin krävs manlig pondus i rörelserna. Rörelserna
blir lite större, hoppen lite högre osv. Fredrik tycker att det är viktigt att
danspedagoger är medvetna om skillnaden och inte glömmer bort att
killar inte ska dansa som tjejer, det ska finnas en liten skillnad som gör
dansen feminin respektive maskulin.

5.1.3 Intervju - Daniel

Daniel är liksom Fredrik en Stockholmskille som valt att utbilda sig till
musikalartist i Göteborg. Han är 24 år gammal och har ganska nyligen
fastnat för dansen. Det är nu tre år sedan han började ta jazz och stepp-
lektioner på kvällstid i Stockholm samtidigt som han läste på KOMVUX.
Tanken var att han skulle bli apotekare och därför sökte han ett år senare
en mängd medicin- och biologiutbildningar på högskolenivå. Det blev
inget med den karriären utan Daniel hamnade istället på Kulturamas
musikallinje i Stockholm där han läste ett år. Under detta år blev han
bekant med såväl jazz, fridans, stepp som balett. Det är även i Daniels
fall sången som varit den bidragande orsaken till att dansen blivit ett
intresse och blivande yrke. Genom en hel del körsång började planerna
ta form och han beskriver själv att han fastnade totalt för dansen och
tyckte att det var jättehäftigt.
Att hans apotekarplaner förbyttes i Balettakademistudier är något hans
gamla kompisar tycks vara lite imponerade av. Daniel tror själv att åldern
har en viss betydelse när det gäller grupptryck och liknande och kanske
är det därför det snarast är att betrakta som status för honom när han
avslöjar sin nya karriär för gamla kompisar. En och annan gliring gällande
balett och de beryktade tightsen får han dock stå ut med men man
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vänjer sig, menar Daniel. Inom familjen finns inte någon direkt tradition
att sjunga och dansa även om lite fritidsmusicerande faktiskt existerar.
Föräldrarna har efter en viss tvekan inför hans yrkesval nu förstått att det
är sång och dans som gäller för Daniel och de stöttar honom i hans
utbildning.
Angående killars inställning till dans tror Daniel att okunskapen om den
bredd som faktiskt finns gällande stilar gör att killar bara ser foxtrot och
balett som dans. De killar som har lite problem med dans skulle nog
tycka att det vore otroligt häftigt att dansa lite funkigare eller prova på
breakdance eller liknande. Det är viktigt att hitta sin stil och få utvecklas
inom den först och främst, innan man ger sig på t ex balett. Genom att
införa obligatorisk dansundervisning i skolan tror Daniel att fördomar hos
såväl killar som i samhället i stort kan förändras. Dans är lite ofint och
tabubelagt, men börjas det tidigt i skolan med dansundervisning blir
tjejer och killar vana vid det och det dåliga ryktet kan tvättas bort. Det är
viktigt att dans ska vara roligt när det införs i skolan tycker Daniel, man
ska må bra och tycka om det man gör. Dansen i skolan kan fylla en viktig
funktion genom att få barn och ungdomar att våga prova på och därefter
förhoppningsvis lär de sig att tycka om dans. Daniel märker en stor
förändring hos sig själv från de första trevande danslektionerna då det
kunde kännas tungt att nöta grundsteg till det stadiet han är i nu när
dansen blivit mer levande och framförallt väldigt rolig.
Daniel ordinerar funk och breakdance som en inkörsport till dans för
killar och det är för att han helt enkelt tycker att dessa stilar kanske är
något mer manliga än t ex balett. Därmed inte sagt att han inte tycker att
balett är maskulint vilket han absolut hävdar. Daniel tycker att det är
viktigt att se parallellerna med musiken när det gäller klassisk balett.
Dynamiken i musiken avgör ju hur man rör sig till den och klassisk musik
kan vara allt annat än mjuk och tradig. I en musikpassage med kraftiga
ansatser och staccaton kan en manliga dansare se minst lika maskulin ut
som en manlig funkdansare. Rent traditionellt är ju ändå rörelserna i funk
och breakdance väldigt starka och häftiga jämförelsevis med balett vilket
kanske krävs när man ska introducera dansen för skeptiska yngre killar.
Fördelarna med en manlig danspedagog i detta sammanhang vill Daniel
också lyfta fram. Det är naturligtvis väldigt viktigt med en förebild när
man själv känner sig osäker. Har man en duktig danspedagog som ser
tuff och häftig ut när han dansar är det ju enklare att översätta det till sig
själv och tänka: ”wow, det där ser bra ut, så där vill jag också kunna
göra”. Eftersom nu fördomarna kring killar och dans finns kan det
behövas en förebild att identifiera sig med.
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5.2 Slutsatser och jämförelser av intervjuerna

Att de här tre killarna har likartad bakgrund går ju knappast att missta sig
på. De har introducerats i dansen genom framförallt sitt sångintresse
och därifrån blivit medvetna om allt det positiva med dans. De har börjat
relativt sent att ta danslektioner och har ju hela tiden satsat på en
yrkeskarriär inom detta område. Frågan är ju om dessa tre killar hade
hittat fram till sitt dansintresse utan att ta vägen genom sången?
Föräldrarna tycks inte ha påverkat åt endera håll mer än att de generellt
verkar vara musikaliska. Om killarna har ärvt något därifrån så är det
snarast sång- och musikintresset och inte några tankar om en
danskarriär.
Av kompistryck och problem med oförstående killkompisar tycks inte
finnas några större spår även om de alla nämner att en del skämtsamma
kommentarer hör till vanligheterna. Anledningen till den förhållandevis
smärtfria tillvaron gällande deras dansintresse är med största
sannolikhet kopplad till åldern och till framgången. Detta är tre talangfulla
killar med gott självförtroende som visat vad de går för bara genom att ta
sig in på utbildningen de nu går. Som barn och ungdom är man väldigt
beroende av att få ingå i en gemenskap och inte vara annorlunda än
kompisarna. Det är i den åldern som det kan te sig omöjligt att få en kille
att våga börja med dans. I intervjuerna diskuteras obligatorisk dans i
skolan som ett medel just för att få barn och ungdomar att våga prova
på. Killarna har lite olika inställning till detta men tycks ändå vara eniga
om att okunskap ofta ligger bakom de fördomar som finns. Genom att
börja med någon slags dans som kan engagera killar spontant kan ett
intresse uppstå och steget till att prova den beryktade baletten ter sig
kanske inte lika långt då.
Att dans kan vara maskulint är killarna rörande eniga om, men de nämner
också att det faktiskt handlar mycket om att våga bejaka sina kvinnliga
sidor. Ska det dansas i den åldern får man nog inse problemet och hålla
sig till traditionellt ”maskulina danser” som breakdance och funk. Att ha
manliga förebilder är också viktigt tycker de intervjuade killarna. Att som
kille bara mötas av kvinnor i danslokalen sänder naturligtvis signaler om
att ”du hör inte hemma här”. Frågan är: finns det tillräckligt många
manliga danspedagoger för att göra detta till en manligare värld?
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6 Diskussion

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka vilka vinster obligatorisk
dansundervisning i skolan kan medföra vad det gäller barns utveckling
inom olika områden. Jag har även försökt utreda hur det kommer sig att
killars inställning till dans ofta är så negativ.
Att jag själv är en anhängare av idén med schemalagda danslektioner i
grundskolan är nog ganska tydligt. Det har ju på sätt och vis varit min
uppgift med uppsatsen att försöka bevisa för mig själv och för andra att
det här är bra och på vilka sätt det är bra. Genom att läsa en hel del om
ämnet föds ju också egna funderingar kring detta och dem vill jag
redovisa här i diskussionsdelen.

Dans är befriande för såväl kropp som själ och kan bidra med mycket
positivt i utövarens tillvaro och utveckling. Här finns krafter som inte
används i vardagsbruk, alltså väl dolda tillgångar som alla människor
borde få lära sig att upptäcka och utnyttja. ”Ett gott skratt förlänger livet”
sägs det och det är just glädjen inom dansen som är den stora
guldgruvan vad det gäller tillgångar. Ur glädjen kommer kreativa sidor
och rent sociala vinster såsom grupptillhörighet och kamratskap. Här
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finns även möjlighet till personlig utveckling på många olika plan, allt från
stärkande av självkänsla till motorisk träning. Att införa dans som ett
ämne i skolan kan inte innebära några som helst risker, om du frågar
mig. Att försöka vrida lite av fokuseringen i skolan idag från det verbala,
intellektuella och matematiska mot det kinestetiska kan bara föra gott
med sig. Eftersom dessa sinnen hänger starkt ihop kan vinster göras
även inom det intellektuella när större plats ges åt kroppen och dess
rörelse. Behovet och längtan efter att få röra oss fritt och i grupp finns i
oss redan från födseln och bara i ett mer eller mindre konstgjort
samhälle tvingas människan förtränga detta för att ge plats åt andra
”nyttigare” aktiviteter som ger avkastning i annan form. Sakta men säkert
börjar människor få upp ögonen för hur avslappnade och själavårdande
det kan vara att t ex syssla med tai-chi och liknande. Borde vi inte ge
barnen den här möjligheten också genom att framhålla vikten av
kroppsrörelse i form av t ex dans och införa detta som en vardaglig
företeelse i våra skolor.

Något som slagit mig under arbetets gång är hur det kommer sig att
dans betraktas som så främmande och nästan lite otäckt. Att aldrig
dansa nykter är ju ett begrepp som blir aktuellt både nu och då och det
ligger faktiskt mer i det än man tror. Jag skulle vilja påstå att rent
generellt vågar inte vuxna människor i Sverige dansa fritt tillsammans
utan att dricka alkohol först. Den här osäkerhetskänslan inför att våga
släppa loss och använda sin kropp till musik överförs naturligtvis mellan
generationerna och dessa hämningar lever vidare hos barn och
ungdomar idag. Visst går det bra att dansa ute på krogen och på
dansställen men förutsättningen är att man antingen är lite lagom
berusad eller att man helt enkelt är mycket duktig på det man gör.
Endast om minst en av dessa kriterier är uppfyllda får man människors
respekt och man betraktas som någorlunda normal i folks ögon. Hur gör
man då för att vända den här trenden? Det är ju tydligt att det handlar
mycket om att våga och jag är övertygad om att dans i skolan kan
normalisera dansandet.

Att påstå att många killar har ett extra stort motstånd till dans är inget nytt.
Genom intervjuerna med de tre killarna från Balettakademien fick jag lite
inblick i hur killar kan tänka och resonera kring dans och här framträdde
en hel del intressanta åsikter och funderingar. Alla tre hade påbörjat sina
danskarriärer genom sångintresset och på så sätt ”lurats” in i att prova
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på dans. Kan det vara så att steget att gå och anmäla sig till en danskurs
är lite för stort för en kille idag och att man behöver annat att ”skylla” på?
Ingen av killarna verkade ha några större problem med sin omgivning nu
när de öppet satsade så hårt på sin sång- och dansutbildning. Snarare
såg kompisarna upp till dem och tyckte att det var ett häftigt yrkesval.
Det är dock troligt att det är enklare för de här killarna att stå emot
eventuell skepticism från människor i deras omgivning än om de vore
yngre nybörjare. Måste man vara talangfull för att orka stå emot då?
Måste man vara en talangfull dansare för att vara manlig? Jag skulle nog
svara ja på båda frågorna, tyvärr. Att kompisarna ser upp till Johan,
Fredrik och Daniel är naturligtvis för att de är framgångsrika. Säkerligen
skulle de inte mötas av samma beundran om de hade detta som hobby
på kvällstid. Att slå sig in på Balettakademien är tufft och att utbildas där
och försörja sig som musikalartist handlar mycket om att vara bäst.
Tävlan alltså, killar älskar tävlan och de som vinner och är framgångsrika
är manliga och behandlas med stor respekt.

Min egen erfarenhet gällande killar och dans är den att det ofta talas om
för killar att de inte tycker om att dansa. Ett exempel på detta upplevde
jag när jag vikarierade som gymnastiklärare i en årskurs sjua och den
ordinarie gymnastikläraren berättade för mig att killarna var tvungna att
göra något annat än att delta i min danslektion. ”Killar i den åldern dansar
inte”. Det var aldrig tal om att på ett seriöst sätt faktiskt framföra
erbjudandet och att de som ville i klassen, oavsett kön, fick delta i min
danslektion och de som inte ville fick välja en annan aktivitet. Killarna
tillfrågades aldrig, åtminstone inte på ett trovärdigt sätt, och tjejerna
förväntades alla att välja dans och inte styrketräning som var alternativet.
Jag är i och för sig väl medveten om att med största sannolikhet hade
ingen av killarna valt dans även om de blivit tillfrågade men frågan
kvarstår ändå om det inte är så att detta beteende överförs från en
generation till en annan.

Under intervjuerna uppehöll sig samtalet långa stunder vid vad det
egentligen innebär att dansa som kille. Vad är manlig respektive kvinnlig
dans och hur ska man få killar att tycka om att dansa? Att man inför
obligatorisk dans i skolan löser ju naturligtvis inga större problem om
killar ändå fortsätter att känna sig främmande inför det här. Det fanns en
rörande enighet om att dans faktiskt måste få vara både hårt och tufft
respektive mjukt och vackert fast i olika lägen.
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Kanske är det här en del av problemet ligger, vilken tonårskille är mogen
att bejaka sina kvinnliga sidor och dansa lätt och graciöst? I den åldern
har killar nog med att hitta sina manliga sidor och komma underfund med
dem. Det  behövs duktiga danspedagoger som kan trolla bort det här
och engagera barn och ungdomar genom att utgå från individerna. Att
använda manliga danspedagoger till killar i en viss ålder är också att
rekommendera.
Kanske kan dans i skolan få killar att lösgöra sig från det historiska arvet
att dans är kvinnligt och få dem och alla andra att inse att dans är
mänskligt.

7 Avslutning

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns en hel del vinster
att göra gällande barn och ungdomars utveckling genom kontinuerlig
dansundervisning. Experter med olika specialiteter kan visa på en
mängd framgångar fysiskt, psykiskt och socialt för de barn som får
möjlighet att dansa  och röra sig under ledning av duktiga pedagoger.
Dessa positiva effekter och resultat som redovisats gäller allt från
förbättrad motorik och självkänsla till ökad gemenskap och kamratskap i
en grupp. Det vore intressant att göra en undersökning för att utreda hur
personligheten hos en människa kan påverkas av t ex vilka aktiviteter
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som de ägnat sig åt som barn. Det borde gå att spåra att en människa
med ett gott självförtroende som är framgångsrik i sitt vuxna liv har vissa
erfarenheter i sin uppväxt som gör att de t ex känner sig trygga och tror
på sin egen förmåga osv. Eftersom dans är ett sätt att just uppnå
trygghet i sig själv, självförtroende och livsglädje kan möjligheten till en
koppling där emellan inte vara speciellt otrolig.

Under arbetets gång har många liknande tankar som ovan väckts om
vad som skulle vara intressant att studera i framtida forskning.
Problemet med killar och dans är ju en svår nöt att knäcka och inbjuder
till såväl forskning som experimenterande. Att tvinga killar att dansa kan
ju kanske göras relativt enkelt genom att trötta ut dem med
dansundervisning i skolan. Det är, som sagt var, inte poängen med det
hela utan tanken är ju att de ska inse att det är deras område lika mycket
som tjejernas. Ska det forskas kring detta bör det naturligtvis gälla hur
killarna ska kunna engageras och fås med. Det måste finnas sådant som
tilltalar killar rent generellt som kan utgöra en grund när de ska
introduceras i dans. Vad är häftigt för killar, i vilken ålder bör vi sätta in
stöten för att de ska väckas till intresse och i vilken ände börjar vi för att
varken tvinga på eller låta gå.

Något som slagit mig under tiden som jag arbetat med den här
uppsatsen är bristen på samarbete mellan dans och musik i skolan. Man
kan ju bara undra hur många ”dansare” vi gått misste om p g a att de
aldrig blivit introducerade genom musiken och sången i skolan.
Kopplingen mellan ämnena är ju solklar och med hjälp av lite forskning
på den här fronten kanske vi snart kan öppna en ”ny” väg för barn och
ungdomar, speciellt killar, att  hitta fram till ett bestående dansintresse.
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- När började du dansa?
- Vad för slags dans?
- Varför började du?
- Tror du att dina föräldrar påverkat dig i ditt val?
- Hur reagerar/ reagerade kompisar på ditt dansintresse?
- Hur påverkas/ påverkades du av dem?
- Vad fick dig att satsa professionellt på dans?
- Hur tror du att killars inställning till dans är?
- Varför tror du att det är så (se ovan)?
- På vilket sätt tror du att dans i skolan kan förändra killars inställning till

dans?
- Hur skulle du göra för att engagera killar i dans?
- Kan dans vara maskulint?
- Finns det som kille någon skillnad i att ha en manlig eller kvinnlig

danspedagog?


