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Dans,	  musik	  &	  rytm	  som	  socialt	  och	  kulturellt	  verktyg	  



Kursplanen	  för	  IOH2	  
Ämnesmål:	  
M3	  -‐	  Kunskaper	  om	  betydelsen	  av	  fysiska	  akFviteter	  och	  
naturupplevelser	  för	  kroppslig	  förmåga	  och	  hälsa.	  
M5	  -‐	  Kunskaper	  om	  kulturella	  och	  sociala	  aspekter	  på	  fysiska	  
akFviteter	  och	  naturupplevelser.	  
	  
Centrala	  innehåll:	  
C2	  -‐	  Fysiologiska	  och	  psykologiska	  effekter	  av	  träning	  och	  fysisk	  
akFvitet.	  
C3	  -‐	  Musik,	  rytm	  och	  dans	  som	  inspiraFon	  för	  aM	  utveckla	  kroppslig	  
förmåga.	  	  
C6	  -‐	  IdroM,	  dans	  och	  moFonsakFviteter	  som	  samhällsfenomen	  och	  
som	  sociala	  och	  kulturella	  verktyg.	  







Hur	  påverkas	  vi	  av	  musiken?	  
•  Musklernas	  akFvitet	  påverkas	  av	  vilken	  typ	  av	  
musik	  som	  vi	  lyssnar	  på.	  	  

•  Lyssnar	  vi	  t	  ex	  på	  dansmusik	  så	  ökar	  den	  
elektriska	  akFviteten	  i	  benens	  muskler.	  	  

•  Motsatsen	  är	  när	  vi	  löser	  räkneuppgiRer,	  då	  är	  
akFviteten	  störst	  fram	  i	  huvudet.	  	  

•  Olika	  slags	  musik	  påverkar	  också	  muskelstyrkan;	  
Om	  man	  ber	  en	  person	  trycka	  på	  eM	  handtag	  som	  
mäter	  styrkan	  i	  handgreppet	  samFdigt	  som	  vi	  
spelar	  vaggvisor,	  så	  minskar	  muskelstyrkan	  jämfört	  
med	  om	  vi	  skulle	  spelat	  marschmusik.	  	  
•  hMp://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-‐96/LABBAR/Fredrik_Mathias/#Mus_påv_fys	  



Musikens	  påverkan	  –	  historia?	  
•  Darwin	  skrev	  aM:	  	  musiken	  kan	  ha	  föregå0	  

språket,	  möjligen	  varit	  en	  del	  av	  parningsleken.	  	  
•  I	  dag	  finns	  musiken	  överallt:	  i	  varuhus,	  

restauranger	  och	  simhallar,	  för	  aM	  inte	  tala	  om	  
smarta	  telefoner,	  mp3-‐spelare	  mm.	  som	  du	  kan	  
ha	  med	  dig	  vart	  du	  än	  går.	  	  

	  
– Musikens	  ursprungliga	  roll	  har	  gå0	  förlorad,	  
säger	  Oliver	  Sacks	  (neurolog).	  Förr	  sjöng	  man	  
Dllsammans,	  spelade	  Dllsammans	  och	  dansade	  
Dllsammans.	  Det	  var	  e0	  sä0	  a0	  förena	  
människorna	  i	  e0	  samhälle.	  	  
	  
•  I	  dag	  använder	  många	  musiken	  för	  aM	  stänga	  

ute	  omvärlden.	  
	  



•  Men	  visst	  kan	  gemenskapen	  i	  
musik	  gälla	  också	  i	  dag.	  Oliver	  
Sacks	  beskriver	  i	  boken	  hur	  han	  
en	  dag	  på	  90-‐talet	  går	  med	  
paFenten	  Greg	  på	  en	  konsert	  
med	  rockbandet	  Grateful	  Dead.	  

	  
	  

Musikens	  påverkan	  -‐	  historia	  

Gregs	  minne	  var	  utplånat	  eGer	  en	  tumör,	  han	  var	  trög	  och	  reagerade	  inte	  på	  något	  
annat	  än	  musik.	  På	  konserten	  blev	  han	  lycklig	  och	  hoppade	  i	  takt	  med	  de	  andra	  18.000	  i	  
publiken,	  och	  plötsligt	  började	  denne	  man	  utan	  minne	  ropa	  namnet	  på	  en	  av	  sina	  
favoritlåtar:	  ”Tobacco	  Road!	  Tobacco	  Road!”	  	  
	  



Musik	  som	  verktyg	  
•  Musik	  som	  verktyg	  för	  aM	  skapa	  kopplingar	  
mellan	  människor	  (naFonalsånger,	  klubbsånger	  
etc.)	  

•  För	  aM	  väcka	  känslomässiga	  reakFoner…	  
•  Som	  eM	  säM	  aM	  uMrycka	  sina	  känslor…	  
•  EM	  säM	  aM	  kommunicera	  en	  mängd	  olika	  budskap	  
•  Till	  aM	  idenFfiera	  sig	  och	  aM	  visa	  Fllhörighet.	  
•  Till	  aM	  lära	  ut	  något…	  
•  AM	  fira	  eller	  sörja.	  



Dans:	  BaleMen	  förmedlade	  sagor	  

•  Första	  föreställningarna	  1400-‐tal	  Italien	  
•  Katarina	  Medici	  1533	  tog	  baleMen	  Fll	  resten	  
av	  Europa	  då	  hon	  giRe	  sig	  med	  kung	  Henrik	  II	  

	  



”Så	  länge	  denna	  obscena	  uppvisning	  begränsas	  
Dll	  prosDtuerade	  och	  äktenskapsbrytare,	  är	  den	  
inte	  värd	  a0	  nämna.	  Men	  nu	  när	  den	  har	  spridit	  
sig	  Dll	  högre	  klasser	  är	  det	  vår	  plikt	  a0	  varna	  
respektabla	  föräldrar	  för	  denna	  dödliga	  smi0a”	  
Ledare	  i	  London	  Times,	  1816	  



Samba	  

•  Ursprungligen	  pardans	  från	  
Kongo	  och	  Angola	  

•  Slavar	  tog	  med	  dansen	  Fll	  	  
Brasilien	  
•  Karnevalen	  i	  Rio	  
•  Idag	  kan	  man	  dansa	  Samba-‐
Zumba	  på	  eM	  gym	  i	  Sverige	  
för	  aM	  träna	  



Tango	  
•  Spanska	  kolonisatörer	  tog	  flamencon	  Fll	  
Sydamerika	  som	  utvecklades	  Fll	  Tango	  

•  Gauchos	  (cowboys)	  och	  prosFtuerade	  
•  Rörelsen	  uppstod	  genom	  illaluktande	  
armhålor	  hos	  männen	  med	  pengar	  i	  fickorna.	  



Kunskapskrav	  
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Du	  kan	  översiktligt	  diskutera	  moFon,	  dans	  
och	  musik	  som	  sociala	  och	  kulturella	  
fenomen.	  

Du	  kan	  umörligt	  diskutera	  moFon,	  dans	  
och	  musik	  som	  sociala	  och	  kulturella	  
fenomen.	  

Du	  kan	  umörligt	  och	  nyanserat	  
diskutera	  moFon,	  dans	  och	  musik	  som	  
sociala	  och	  kulturella	  fenomen.	  

Du	  kan	  översiktligt	  beskriva	  moFon,	  dans	  
och	  musik	  fysiologiska	  och	  psykologiska	  
betydelse	  för	  den	  kroppsliga	  förmågan	  
och	  hälsan.	  

Du	  kan	  umörligt	  beskriva	  moFon,	  dans	  
och	  musik	  fysiologiska	  och	  psykologiska	  
betydelse	  för	  den	  kroppsliga	  förmågan	  
och	  hälsan.	  

Du	  kan	  umörligt	  och	  nyanserat	  beskriva	  
moFon,	  dans	  och	  musik	  
fysiologiska	  och	  psykologiska	  
betydelse	  för	  den	  kroppsliga	  
förmågan	  och	  hälsan	  



UppgiR	  
I	  denna	  uppgiR	  ska	  ni	  använda	  er	  av	  denna	  presentaFon	  som	  idébank/
källa	  och	  söka	  fakta	  i	  andra	  källor	  på	  nätet	  för	  aM	  besvara	  frågorna.	  
Det	  ska	  tydligt	  framgå	  vad	  som	  är	  era	  egna	  reflekFoner	  och	  vad	  som	  är	  
en	  källa.	  Använd	  er	  gärna	  av	  egna	  exempel.	  	  
Redovisa	  samtliga	  källor	  i	  presentaFonen	  –	  se	  nästa	  slide	  för	  info	  om	  
hur!	  
•  Hur	  påverkar	  musik	  oss	  fysiskt	  och	  psykiskt?	  
•  Hur	  har	  dansen	  förändrats	  genom	  Fden?	  Varför	  är	  det	  så?	  Hur	  ser	  

det	  ut	  i	  dagens	  samhälle?	  Tänk	  både	  globalt	  och	  lokalt!	  
•  Vad	  har	  musiken	  för	  roll	  som	  socialt	  verktyg?	  Tänk	  både	  inom	  

träning	  och	  inte!	  Ge	  gärna	  egna	  exempel.	  

Instruk2oner	  med	  bedömningsunderlag	  och	  y;erligare	  
informa2on	  finns	  på	  SchoolsoA	  under	  uppgiAer!	  



Hänvisa	  2ll	  dina	  källor	  genom	  a;	  infoga	  fotnoter	  
•  Hur	  skriver	  du	  din	  källa	  i	  fotnoten?	  	  
•  När	  du	  använder	  dig	  av	  fotnotsystemet	  anger	  du	  eRernamnet	  på	  den	  person	  du	  valt	  aM	  citera	  eller	  

referera,	  textens	  tryckår	  samt	  vilken	  sida	  i	  den	  använda	  texten	  som	  det	  du	  använt	  går	  aM	  finna.	  	  
•  Ex:	  
•  Andersson.	  2012,	  s.	  16	  
	  
•  Har	  du	  använt	  dig	  av	  en	  Internetkälla	  skriver	  du	  in	  den	  fullständiga	  adressen	  samt	  datum	  då	  sidan	  

besöktes.	  AM	  skriva	  datum	  är	  vikFgt	  då	  den	  informaFon	  du	  hämtat	  på	  Internet	  kan	  komma	  aM	  ändras	  eller	  
raderas.	  	  

•  Ex:	  
•  hMp://www.ne.se	  2012-‐12-‐12	  	  	  
	  
•  Hur	  skriver	  du	  dina	  källor	  i	  källförteckningen?	  
•  EM	  arbete	  ska	  allFd	  innehålla	  en	  källförteckning	  där	  alla	  källor	  som	  använts	  i	  arbetet	  ska	  finnas	  med.	  När	  

du	  skriver	  din	  källförteckning	  anger	  du	  dina	  källor	  i	  bokstavsordning	  eRer	  förfaMarens	  eRernamn.	  	  
	  
•  Ar2kel	  i	  dags2dning	  
•  ERernamn,	  Förnamn.	  "Rubrik."	  Dagens	  nyheter,	  datum	  och	  år,	  s.	  Nr.	  
•  Bok	  
•  ERernamn,	  Förnamn.	  BokDtel	  i	  kursiv.	  Utgivnings	  ort,	  År.	  
	  
•  Webbsida	  
•  Namnet	  på	  sidan	  (ex	  ARonbladet).	  "ArFkelrubrik.",	  hMp://fullständig.adress	  
•  	  [Datum	  då	  sidan	  besöktes].	  



Förslag	  på	  vidare	  läsning…	  
•  hMp://www.soundslikebranding.com/myter/Myten_om_musik_besannad.pdf	  
•  hMp://www.svd.se/kultur/liMeratur/eM-‐stort-‐steg-‐for-‐manskligheten_30065.svd	  
•  hMp://www.socialmedicinskFdskriR.se/index.php/smt/arFcle/view/669/487	  
•  hMp://www.socialmedicinskFdskriR.se/index.php/smt/arFcle/view/1087/888	  
•  hMp://www.socialmedicinskFdskriR.se/index.php/smt/arFcle/view/670	  
•  hMp://socialmedicinskFdskriR.se/index.php/smt/arFcle/view/685	  
•  hMp://195.178.227.4/handle/2043/10602	  
•  hMps://gupea.ub.gu.se/handle/2077/4388	  
•  hMps://gupea.ub.gu.se/handle/2077/18255	  
•  hMp://www.uppsatser.se/uppsats/79e159a48d/	  
•  hMp://www.diva-‐portal.org/smash/get/diva2:206360/FULLTEXT01.pdf	  
•  hMp://mariaronn.com/Forskning%20om%20dans.htm	  
•  file:///C:/Users/ida.johanson/Downloads/MadisonEtAlTidIdrFo05%20(1).pdf	  
•  hMp://195.178.227.4/handle/2043/5635	  
•  hMps://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=j312BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=dansens+sociala

+betydelse
+historia&ots=LbI0oSGfDa&sig=hWuxCTENBIZsbiGTpNF5Cms0WLA&redir_esc=y#v=onepage&q=da
nsens%20sociala%20betydelse%20historia&f=false	  


