
Det ska presteras konstant och
andra människor ritar mallarna för
hur de ska se ut, vad de ska säga,
och vad de ska göra. 

Genom dans försöker unga tjejer
i Habo hitta självkänslan och lära
sig att gå sin egen väg.

Det börjar med en slags variant av hjär-
ngympa. Ett tjugotal ungdomar försöker
härma Ida Andersson, danspedagog,
genom att växelvis göra precis som hon
eller precis tvärt om. Det blir hopp åt väns-
ter, hopp åt höger, fötter som brakar in i
varandra, tjut av skratt och stoj. Lätt är det
hur som helst inte.

En del av tjejerna har precis börjat,
andra har hållit på sedan i höstas, hur man
dansar spelar ingen roll, men många av tje-
jerna verkar ha det här med rytm och
koordination i blodet – de synkar bra ihop
som grupp.

Väljer själv
Projektet i Habo som samtidigt även

pågår på andra ställen i länet handlar om
att försöka få tonårstjejer att må bättre.
Psykisk ohälsa i varierande grad hämmar
många unga tjejer och sänker livskva-
litén – dansprojektet försöker hjälpa till
och det bygger på forskaren Anna Dubergs
tankegångar. 

Den kravlösa dansen visar sig vara gans-
ka fysiskt ansträngande och innehålla en
hel del olika moment och övningar, men
deltagarna väljer om de vill vara med i
varje delmoment och i vilken grad.

– Ja, det är helt okej att komma hit och
sätta sig och titta på om man bara vill det.
Känner man att dagsformen sviktar så
behöver man inte. Kanske vill man vara
med på någon grej men inte på en annan.
Det går bra och man bestämmer själv,
säger Ida Andersson.

Skönt och välkomnande
Dansen innehåller improvisation,

kroppsövningar, styrkeövningar, avslapp-
ning – en övning ska man springa och skri-
ka allt vad man kan till andra änden av
rummet. Ljudet är härligt befriande och
samtidigt lite av en tankeställare – hur ofta
vrålar kvinnor, tjejer, tanter, damer? Lite
mindre ofta än vad vi skulle behöva
kanske.

En av deltagarna, vi kan kalla henne
Mia, fick tips om dansen av en kompis och
tyckte det lät roligt.

– Det är skönt. Man känner sig välkom-
men hur man än är och får dansa hur som
helst. Jag tycker jag har blivit lite smidigare
och att jag mår bättre, säger hon.

Kravfylld vardag
Just vid den här tiden ställs ganska höga

krav i skolan – det är nationella prov, för-
äldrar som ställer krav på prestation och
andra elever som tycker man ska vara
eller se ut på ett visst vis. På något sätt är
det lätt att drunkna i alla andras förvänt-
ningar.

– Det blir så när man är tjej. Killarna
tycker att man ska vara på ett visst sätt.
Därför är det skönt att det bara är tjejer här
så man kan vara som man är, dansa loss
lite, säger hon.

En del av tjejerna går i samma klass i
skolan. De är ett ganska tight gäng som
peppar och stöttar varandra. Många kom-
mer långt innan dansen har börjat bara för
att hänga lite.

– Det kan jag tycka är extra roligt, att de
väljer att komma tidigare. Mycket handlar
det här ju också om gemenskap, om att
umgås och vara social, säger Ida
Andersson.

Wilma, som egentligen heter något
annat, har dansat sedan i höstas. Hon
tycker att den har hjälpt henne att våga lite
mer, även i andra sammanhang än just på
dansgolvet. Ida håller med.

Att släppa rädslan
– Det är sådan skillnad mot när ni först

kom. Nu dansar ni ut på ett annat sätt,
vågar röra på er, testa. I början var det en

del som inte ens
kunde sträcka på sig,
säger Ida.

Ändå har hon som
danspedagog full för-
ståelse för rädslan.
Det händer både
henne och Malin Ev-
ermyr som också trä-
nar gänget i dans, att man tvekar inför att
göra en viss sak.

– Gud ja, det händer nog oavsett hur
länge man dansat. Visst tvekar man ibland,
säger Ida.

Verkar förebyggande
Dansa utan krav, som projektet heter,

handlar inte så mycket om att bota depres-
sion, även om det kanske kan vara en del av
en behandling, utan om att förebygga ohäl-
sa. Helt enkelt att dansa för att må bättre.
Projektet har finansiering från folkhälsorå-
det och Habo kommun och bygger på att
man aktivt dansar två gånger i veckan. 

– Det ska helst höja plusen så att endor-
finerna frigörs, det ska uppmuntra till egen
kreativitet och eget skapande. Det handlar

mycket om att
våga vara närva-
rande i stunden
och om rörelseg-
lädje. Själv öns-
kar  jag ibland
att det funnits
något likande
när jag var yngre

och gick igenom tuffa perioder, säger Ida.

Kravlös sport vore bra
Malin Evermyr tror att man skulle

kunna ta fram något liknade för andra
sporter också. Hon tycker att kraven ofta
ställer till det och hindrar ungdomar från
att röra på sig.

– I åttan när jag plötsligt verkligen ville
börja spela fotboll, så hade ju alla spelat
sedan de var små och var jätteduktiga. Nån
slags kravlös fotbollsgrupp fanns inte och
finns väl inte nu heller, men det vore bra,
säger hon.

Att Habo kommun är en av de kommu-
ner som anammat projektet Dansa utan
krav hör samman med att kommunen
stack ut lite i den länsöverskridande enkät

som gjordes bland unga 2013 och som
sammanställdes av folkhälsoenheten i
Region Jönköpings län. 

Liten tro på framtiden
I Habo och några andra kommuner i

länet var skillnaderna mellan hur unga
kvinnor och unga män mådde större, här
fanns en något högre procent unga tjejer
som svarade att de kände stress, fick ont i
magen och kanske allvarligast av allt: 40
procent av de tillfrågande unga kvinnorna
hade liten framtidstro.

– I Habo kommun ville man jobba före-
byggande och har haft fokus på barn och
unga under en längre tid. Ett av de sätt
som var framtaget för att göra det var Dans
utan krav. Varför just Habo som är en
ganska välmående kommun sticker ut vet
vi inte riktigt. Men sjukskrivningen bland
vuxna med psykisk ohälsa är hög här
också så det finns ett samband, säger Elise
Björn som är folkhälsoplanerare på regio-
nen.
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Kravlös dans ger energi åt stressade tonåringar

Malin Evermyr, bakom, och Ida Andersson, längst fram, lär ut dans för att unga tjejer ska må bättre. Dansa utan krav har visat sig vara

ett bra sätt att bbygga hälsa och välmående. Foto: Åsa Dahlberg

” Mycket handlar det här

också om gemenskap om att

umgås och om att vara social.

Ida Andersson

Massage är en viktig ingrediens.

Det är kroppen som

får visa vägen. Visa

både vart man ska

och vem man är.

Dansen innehåller även avslappningsövningar och vila.


