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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med detta arbete, är att lägga fram belägg för ett 
införande av dans på skolschemat. Med dans menar jag i det här fallet pardans, 
alltså en social form av dans där man dansar parvis kille & tjej. Den pardans 
som tas upp som ett exempel i detta arbete är den svenska ”riksbuggen”. 

 

Jag vill i arbetet påvisa några av de största vinsterna med dans och även 
argumentera för hur dessa skulle kunna påverka elevers utveckling, både i 
skolan och på ett personligt plan. Målet med arbetet är att kunna ge lärare och 
skolledare ett kraftigt verktyg, med vilket de kan argumentera för ett införande 
av dans just på deras skola. 

 

Grunden i mina argument vilar delvis på min egen erfarenhet av dans. Jag har 
dansat i över 15 år och har då provat en mängd olika former av dans, varav 
Bugg alltid varit den huvudsakliga. Sedan 1992 har jag tävlat i Bugg och sedan 
1994 har jag även hållit kurser och träningar i Bugg. Jag försöker i 
litteraturdelen av arbetet att få ytterligare fog för mina argument och den sista 
delen jag grundat mina argument på, är de tre intervjuer jag genomfört. 

 

Mitt huvudsakliga argument för ett införande av dans på skolschemat, är den 
mer utvecklade och en mer omfattande sociala interaktion mellan människor 
som dans skapar, alltså hur människor i ett samhälle egentligen ska vara mot 
varandra. Dans skapar automatiskt kroppslig och själslig närhet mellan personer 
och därigenom tillfredställs ett av våra mest grundläggande behov. Alla de 
vinster som den enskilde eleven gör i sin egen utveckling genom att dansa, 
kommer som en ren bonus. Jag syftar då exempelvis på saker som en positivare 
självbild och ett ökat självförtroende. 
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1 Bakgrund 
Varför ska dans finnas med på idrotten i skolan? Dans är väl inte ens en idrott – 
eller? Dessa frågor har i alla fall jag hört ett otal gånger under min skoltid, både 
från kompisar och till och med från idrottslärare! Mitt personliga uppdrag, som 
dansare, har hela tiden varit riktat mot att försvara dansen som den idrott som 
den faktiskt är. Detta kändes viktigt då jag ägnade hela min fritid åt dans i olika 
former, varav tävlingsdans var en form. Jag var tvungen att säkra en identitet 
som idrottsutövare, då detta gav mig något högre status än om jag skulle ha nöjt 
mig med att vara en dansfjant. Skillnaden för mina kompisar var dock marginell. 
Inte förrän nu på senare år, har samtliga i min bekantskapskrets till fullo 
accepterat dansen som en idrottsgren. Det tråkiga är med denna sena upplysning 
är att jag inte längre har idrottsargumentet som mitt huvudsakliga argument för 
varför jag dansar. Det är möjligt att det idrottsliga aldrig varit det viktigaste för 
mig, utan något helt annat. Jag har haft svårt att förklara de enorma vinsterna 
med mitt dansande och har helt enkelt nöjt mig med att dans är min idrott, precis 
som vilken annan idrott som helst. 

 

Nu när jag ska börja arbeta som lärare, vill jag givetvis ha med dans i den lokala 
arbetsplanen. Detta för att eleverna på min skola ska få uppleva dansglädje och 
upptäcka dansen som ett idrottsalternativ. Jag är nämligen ganska säker på att 
några få inslag av dans på idrottstimmarna, inte räcker för min del. Det finns 
dock en fråga som förmodligen kommer att poppa upp – Varför ska dans få mer 
utrymme på schemat än exempelvis fotboll, friidrott eller simning? När denna 
fråga kommer upp kan jag inte endast komma med argumentet att dans är en 
trevlig idrott! Istället måste jag hålla en något längre utläggning om varför vi ska 
ha dans i skolan. Det är denna utläggning som detta arbete ska resultera i. 

 

Rent praktiskt kan jag tänka mig en profilering av den aktuella skolan, en 
grundskola som profilerar sig som ”dansskola” alltså. Man kan då även tänka sig 
att andra danser än Bugg blir aktuella på skolan. I skrivande stund finns det 
passande nog ett regeringsförslag angående ett tillägg i läroplanen, vilket 
handlar om en aktivare skola. Förslaget innebär att införa 30 minuter fysisk 
aktivitet varje dag i skolan och vad man skulle fylla dessa minuter med på den 
så kallade ”dansskolan” förfaller väl ganska självklart? 
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2 Syfte och problemformulering 
 

2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete, är att utreda varför vi ska ha dans i skolan som ett eget 
ämne. Arbetets syfte är alltså att ge dansintresserade lärare ett effektivt vapen i 
kampen om att införa dans på skolschemat. Jag har för avsikt att belysa ämnet 
från aspekter som; social träning, psykisk utveckling och intellektuell 
utveckling. 

 

 

2.2 Problemformulering 
- Varför ska vi ha dans i skolan? 

- Hur ger vi eleverna lusten att lära sig dansa? 
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3 Litteraturgenomgång 
 

3.1 Lpo -94 
Dansen i skolan enligt läroplanen1: 

Mål i Lpo 94 

…som skall uppnåtts i slutet av femte skolåret 

Eleven ska 

• behärska grovmotoriska grundformer som att springa, hoppa, rulla, kasta 
och fånga samt med balans och kroppskontroll kunna utföra enkla danser 
och rörelseuppgifter till musik. 

 

…som skall uppnåtts i slutet av nionde skolåret 

Eleven ska 

• med god kroppskontroll kunna delta i lek och idrott och utföra 
rörelseuppgifter genom härmning och improvisation 

• kunna följa rörelser och göra egna enklare rörelseprogram till musik 

• vara förtrogen med några folkdanser och de vanligaste moderna danserna 

 

Mål i Lpo 94: Idrott och hälsa A 

Eleven ska 

• ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik 

• vara förtrogen med några traditionella och moderna danser 

 

                                                           
1 Lpo-94 
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3.2 Historik - Bugg 
Lindy Hop är den äldsta av BRR-danserna som det svenska danssportförbundet 
administrerar (”BRR-danserna” står för Bugg- och Rock ´n´ Rolldanserna; 
Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Rock ´n´ roll och Lindy Hop.). Lindy 
Hop kommer från USA, där den utvecklades på 20-30 talet av i huvudsak 
färgade dansare. Den var från början en foxtrotliknande dans med influenser 
från en rad olika danser som var populära under 20-talet, exempelvis Charleston, 
Black Bottom, Boogie Back med flera. Lindy Hop kallades också Jitterbug. 
Varför fanns det flera förklaringar till, en var att "Jitter" var ett namn på en 
whisky och "Bug" en irriterande person som stötte emot andra. Av detta kan 
man förstå att de första som dansade Jitterbug kanske inte var så populära på 
dansgolvet. I USA är det dock så att man bland de färgade dansarna som 
utvecklade dansen, alltid har haft namnet "Lindy Hop". Detta kommer från en av 
de dansarna som var bland de första med denna dans. Hans namn var George 
"Shorty" Snowden. När han blev tillfrågad vad det var för dans han dansade 
hade han Charles "Lindy" Lindbergs Atlantflygning i färskt minne och svarade 
att det var "Lindy Hop". Namnet Lindy Hop är idag det namn som vi har på 
tävlingsdansen. 

   Dansen var som sagt till en början en foxtrotliknande dans, utan den 
spektakulära akrobatik som man kan förknippa den med. Den som var bland de 
första att lägga in akrobatik i Lindy Hop var Frank Manning. Detta skedde under 
en tävling på Savoy där Frank och hans partner gjorde något som de tyckte, bara 
var ett nytt steg men som kom att ge dansen en ny dimension. Frank har under 
ett par år varit i Sverige sommartid och där fört dansens idéer och grunder vidare 
till svenska dansare. 

   Centralpunkten för dansen var Harlem i New York vilket var en helt annan 
miljö än dagens. På 7:e Avenyn så flanerade folk i sina finaste kläder ute på en 
promenad eller på väg till något av de olika dansställen som fanns. Några av 
dessa nöjespalats är fortfarande omtalade som exempelvis Savoy och Cotton 
Club. Dessa ställen var enorma där ibland 2 orkestrar uppträdde samtidigt. Här 
spelade en rad kända artister som Chick Webb, Count Basie, Benny Goodman 
m.fl. Efter ett tag bildades det uppvisningsgrupper av Lindy Hoppers som reste 
runt i USA och visade upp sin dans och på så sätt spreds den. Då grunden för 
dansen var Swingmusiken, hade den sin höjdpunkt under 30-talet och den 
karakteristik som Lindy Hop i tävlingsform har idag, är i stort sett lik den som 
dansades under 30-talet. 



Examensarbete – Dans på schemat  Peter Gustafsson - 2003 

 9 

Boogie Woogie är den av danserna som tidsmässigt följer Lindy Hop. De första 
varianterna av denna dans, är vad vi i vanliga fall benämner som 50-talsrock. 
Vad man valt att göra med den moderna dansen Boogie Woogie, är att man ej 
har med den akrobatik som var typisk på 50-talet, utan koncentrerar sig på 
dansen som förbar pardans. 

   Dansen Rock ´n Roll är en vidareutveckling av 50-talsrocken med akrobatiken 
bibehållen. Här har man under en period från 60-talet och framåt utvecklat och 
höjt svårighetsgraden på akrobatiken så att det bland dagens elitdansare krävs 
mycket övning och träning innan man når de högsta nivåerna. Internationellt är 
det Rock ´n Roll som är den största grenen med EM och VM mästerskap för 
både proffs och amatörer. I Europa är det länder som Tyskland, Frankrike och 
Italien som dominerar sporten. 

  

Bugg som är en helsvensk företeelse, är också en variant av den Lindy Hop som 
kom till Sverige. I filmer från dansstället Nalen i Stockholm kan man se den 
svenska Lindy Hop som ligger till grund för dagens Bugg. Denna utvecklades 
successivt till den stil som dansas på dansställen i hela Sverige. Denna stil har 
med tiden fått olika dialekter och varianter, men grunderna är i stort sett samma 
i hela landet. Denna dans som är enkel i sin uppbyggnad och struktur är den av 
BRR-danserna som har flest tävlande och utövare inom förbundet. 

   När man började tävla i Bugg under 70-talet fanns det en och samma klass för 
alla stilar, nämligen ”fri stil”. Denna delades 1983 upp i ”utebugg” och ”fri stil”, 
men redan 1984 togs detta bort och en ny indelning gjordes. Den nya 
uppdelningen var ”fri stil” och ”rock”. Senare fick man den uppdelning man har 
idag och buggen utvecklades med stor entusiasm av dansare från hela Sverige. 
Idag är buggen det som de flesta dansklubbar har som stomme i sin verksamhet 
och i många fall fungerar Buggen också som en sluss till de andra danserna i 
danssportförbundets utbud.2 

 

                                                           
2 http://welcome.to/altira, http://www.ebba.se/, http://www.dfe.se/ 
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3.3 Sociala aspekter 
I boken ”Lek, Motorik & Lärande”3 skriver författarna bland annat om hur just 
lek och andra fysiska aktiviteter påverkar barns sociala utveckling. 

 

”Människan är en social varelse. Vi tycker om att vara tillsammans med andra 
om vi kan vara tillsammans i situationer som ger positiva upplevelser. Många 
barn och ungdomar blir till vad vi kallar asociala genom brist på erfarenhet av 
sociala relationer och genom alltför många negativa erfarenheter när det gäller 
samvaro med andra. Skolan skall bidra till att utveckla samarbetsförmåga och 
social kompetens. Här har exempelvis ämnet idrott och hälsa många möjligheter 
att ge positiva upplevelser genom olika aktiviteter både ute och inne.”4 

 

Utdraget ovan sätter verkligen fingret på vad hela detta examensarbete 
egentligen handlar om. Det är just den sociala interaktionen mellan utövarna 
som särskiljer dansen från många andra fysiska aktiviteter och det är också just 
detta som mest av allt motiverar ett införande av dans på skolschemat. 

   Vidare i boken finner man också flera exempel på fysiska aktiviteter som på 
ett positivt sätt utvecklar barns sociala kompetenser, varav dans är en. För att 
ytterligare poängtera vikten av social fysisk aktivitet och vad som skall klassas 
som det, följer här ytterligare ett utdrag ur boken5. 

 

”Alla samhällen har sina sociala koder och regler att förhålla sig till. Dessa 
koder och regler kan vi bara lära oss genom att vara tillsammans med och 
förhålla oss till andra både fysiskt och psykiskt. Olika sociala relationer och 
erfarenheter är viktiga ingredienser i uppfostran och undervisning. Därför 
måste elever i förskola och skola få möjligheter att möta och uppleva olika 
relationer.”6 

 

En mer allomfattande aktivitet än just dans i detta avseende, är för mig svår att 
komma på. Det är nämligen just det som beskrivs i de båda citaten ovan, som 
dans över huvud taget handlar om – social träning, relationer och sociala 
erfarenheter. 

                                                           
3 Annerstedt Claes, Hansen Kolbjørn & Langlo Jagtøien Greta, 2002 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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3.3.1 Självuppfattning 
”Alla som varit engagerade i forskningen om självuppfattning, tycks kunna enas 
om en slutsats, nämligen att självuppfattningen är en av de mest signifikanta 
faktorerna för styrning av beteende (Greenwald 1982, Schlenker 1980). 
Självuppfattningen har ett avgörande inflytande på vårt liv bland andra 
människor. Orsaken till att självuppfattningen är så viktig är att vi alla har ett 
starkt behov av att ha positiva känslor för oss själva (Nideffer 1976).”7 

 

I de tre intervjuer som presenteras senare, redogör samtliga av de tre intervju-
personerna för hur dansen förbättrat deras självförtroende och självbild. Detta 
faktum är förmodligen ingen slump, utan snarare en ganska självklar följd av 
vad man kan förvänta sig av ett aktivt dansande. Att ägna sig åt olika typer av 
dans, handlar för de flesta utövare i grund och botten om att på ett eller annat 
sätt bli sedd. 

   ”(”Sedd” har egentligen kommit att stå för alla möjliga sätt att bli 
uppmärksammad och bekräftad. Dansens kroppskontakt är i den meningen ett 
kraftfullt sätt att bli ”sedd”)”8. 

 

Att ofta bli bekräftad och mött med positiv respons för något man gör/gjort eller 
bara för att vara den man är, är en förutsättning för att ens självbild och 
självförtroende ska bli bättre. Inom dansen är det som ska ”utvärderas” väldigt 
personligt och privat, vilket gör utövaren synnerligen mottaglig och känslig för 
feedback. Positiv respons för något som att uttrycka sina känslor till musik, 
sätter sig väldigt djupt i ens inre och man ”växer” snabbt av sådana 
kommentarer. Samtidigt gäller dock det motsatta. Om man som danspartner får 
negativa signaler av den man dansar med eller för all del av någon som bara 
tittar på, leder detta obönhörligen till att ens självförtroende börjar svikta och 
man blir till följd av detta både osäker och orolig över vad det egentligen är som 
är fel. Eftersom dansen är så pass personligt knuten, kan det bli svårt att skilja på 
vad som det är fel på. (Är det fel på mig eller på något jag gör?)9 

                                                           
7 Duesund Liv, 1996 
8 Savander Sam, 1996 
9 Ibid. 
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”Forskningen framhäver också den centrala roll som identiteten har för 
självuppfattningen. I litteraturen ser vi ofta att självuppfattning och identitet 
används synonymt. Det är vanligt att beskriva identitet i förhållande till en 
persons sociala miljö (Stenby 1980). Kroppens utseende kan motsäga ens 
identitetsuppfattning, men denna motsättning behöver inte vara personligt 
relevant eftersom utseendet kan förändras. Det verkliga problemet ligger i att 
bli socialt accepterad.”10 

 

Att just dans stärker ens identitet, beror förmodligen på att företeelsen är något 
mer exceptionell än många andra idrotter eller hobbys. Det som gör dansen 
exceptionell i denna aspekt är främst att dansande ofta ses som en livsstil. Ägnar 
man sig åt dans, har man ofta dansen både som fysisk träning, ett sätt att träffa 
människor och eventuellt även som ens idrott. Man är helt enkelt en dansare och 
man tillhör ”dansfolket”! 

 

”Människans identitet hänger mycket samman med att vara i kontakt med sin 
kropp, en form av kroppslig och emotionell medvetenhet.”11 

 

Vilken identitet eller roll man sedan får i en grupp av dansare, är oftast den man 
själv vill ha. I de flesta idrotter eller i andra sociala sammanhang, grupperas 
oftast människor i olika åldersgrupper, vilket aldrig sker inom dansen. Även om 
man på en dans tävling har olika ålderklasser, tävlar ändå barn och ungdomar 
sida vid sida med vuxna och seniorer. Samma sak gäller många dansställen i 
Sverige, där unga umgås och dansar med vuxna och vice versa. Blandningen av 
människor gör att man slipper hävda sig i samma utsträckning, som annars hade 
varit fallet om man endast varit tillsammans med jämnåriga. I en grupp av 
jämnåriga, har man oftare ett större behov av att vara ”som alla andra”, jämfört 
med en grupp bestående av blandade åldrar. Man har det helt enkelt lättare att 
bara vara sig själv. 

 

                                                           
10 Duesund Liv, 1996 
11 Olin Christina, 1995 (Annerstedt Claes (red.), Idrottsdidaktisk reflektion) 
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3.4 Varför ska vi ha dans i skolan? 
Christina Olin skriver i Claes Annerstedts bok Idrottsdidaktisk reflektion från 
1995 artikeln ”Saltare necesse est!” (Att dansa är nödvändigt). Artikeln tar 
delvis upp frågan om varför man ska dansa i skolan, i vilken Christina Olin på 
ett träffsäkert sätt samman-fattar de mest elementära argumenten, för varför 
dans bör får ett allt större utrymme i skolans verksamhet. Som avslut på denna 
litteraturdel kommer således, med artikeln som stöd, en redogörelse för några av 
de tyngsta argument-en för dansens utbredning i skolan. 

   För det första vill jag knyta an till, är den forskning som Christina Olin 
refererar till. Forskningen som handlar om multipla intelligenser, bär fram den 
kroppslig-kinestetiska kompetensen som en av de mest grundläggande. Denna 
intelligens innefattar framförallt god koordinering av kroppsrörelser och en 
välutvecklad kroppsmedvetenhet, egenskaper som är mycket utmärkande för en 
god dansare. Dans handlar i mångt och mycket om att just samordna sina 
rörelser till musik. Man framhäver samtidigt att kroppsmedvetenheten är en 
väsentlig del av vår självuppfattning, vilket jag tidigare varit inne på. 

   Vidare kommer författaren in på rent biologiska funktioner, som dansen på-
verkar på ett positivt sätt. När man dansar frigörs hormoner, endorfiner vilka gör 
oss både lugnare och gladare, vilket gör att det helt enkelt inte går att vara 
stressad och/eller arg när man dansar. Christina Olin sammanfattar det hela med 
att – ”Dans är livsglädje!”. Eftersom att stress börjar bli en folksjukdom även 
bland skolungdomar, bör ju denna stressreducerande energi komma som en 
skänk från ovan! 

   Jag har tidigare varit inne på alla de sociala faktorer som gör dansen så unik, 
detta kommenteras även i artikeln. Känslan av att utföra rörelser tillsammans till 
musik, stärker inte bara en själv utan även gemenskapen och det sociala klimatet 
i gruppen. Dans kan således användas i syfte att reda ut konflikter och samtidigt 
stärka relationer på lång sikt. 

   Sist men inte minst kommer så ett argument ur ett kulturellt perspektiv. Att 
kunna dansa och gå på dans, har under en lång period av Sveriges historia varit 
en självklarhet. Danskulturen har åtminstone under det senaste halvseklet, 
utgjort den absolut största möjligheten för människor att skapa nya relationer 
och då inte minst relationer som senare utvecklats till äktenskap etc. Dans har 
med andra ord varit och är fortfarande en av de mest, om inte den mest 
betydande folkrörelsen av dem alla. Många uteställen bygger mer eller mindre 
sin verksamhet på att gästerna kan dansa, på ett eller annat sätt.12 

                                                           
12 Olin Christina, 1995 (Annerstedt Claes (red.), Idrottsdidaktisk reflektion) 
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4 Metod 
Detta arbete bygger i hög grad på den empiriska studie jag genomfört. Jag lät tre 
pojkar svara på ett antal frågor i tre separata intervjuer. Dessa 16 frågor finns 
bifogade i bilaga 1. 

 

Syftet med intervjuerna var att lägga fram ytterligare bevis, för mina 
resonemang och påståenden i detta arbete. Jag ville på ett helt oberoende sätt, få 
fram hur dansen skapar nya förutsättningar och ger barn nya perspektiv på 
varandra. 

 

Personerna och deras berättelser, är var och en mycket goda exempel på hur 
dans, i dessa fall Bugg, kan överbrygga en rad problematiska situationer. Det är 
just de olika personligheterna och deras specifika förutsättningar och problem 
som ger dessa intervjuer och resultatet av dem, sin tyngd. Intervjuerna och deras 
innehåll ges också ytterligare en dimension, då jag sammanfattar vad som sagts 
och då jämför dem och drar slutsatser. 

 

När jag valde ut intervjupersonerna ville jag få med tre personer, vars berättelser 
skiljde sig ifrån varandra på så många sätt som möjligt. Min förhoppning var att 
kunna får fram så många aspekter som möjligt och därmed få ett tyngre innehåll. 
Med denna förutsättning började sen söka i min bekantskapskrets efter lämpliga 
personer. Lyckligtvis blev min förfrågan positivt bemött av samtliga som jag 
tänkt på från början och jag fick därmed alla mina ”förstahandsval” till att ställa 
upp, utan några tveksamheter. 

 

Eftersom personerna ville ställa upp på intervjuerna anonymt, kommer jag 
härmed kalla personerna för Christian, David och Marcus. 
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5 Resultat av empirisk studie 
 

5.1 Sammanfattning av intervjuerna 
 

5.1.1 Intervju – Christian 
Den första av de tre intervjupersonerna – Christian, var 13 år när han började 
dansa. Innan dess hade dans över huvud taget, varit något väldigt främmande för 
Christian. Inte för att dans var något konstigt, men för att något intresse aldrig 
uppstått. När jag frågar Christian vad han tyckte om dans innan han började, 
svarar han så här: ”Jag tyckte det verkade lite fjolligt, men jag kan inte sticka 
under stolen med, att det trots allt såg ganska kul ut.” 

   Att Christian senare anmälde sig till en buggkurs, beror enligt honom själv på 
ett hastigt ökat intresse för dans. Det ökade intresset härleder han dels till 
skoldiskon och dels till en bekant som höll på med dans. På de skoldiskon 
Christian gick på, hände det tämligen ofta att det dansades en och annan Bugg, 
vilket motiverade honom. Det var nämligen så att Christian var en mycket social 
och populär person, som mycket gärna ville kunna ta en dans då och då, om det 
behövdes. Det var nämligen också så att de populäraste tjejerna också var de 
som buggade mest av alla. Inspiration och stöttning fick Christian av den bekant 
som också buggade. Christian betonar gång på gång vikten av dessa 
förutsättningar, utan vilka han aldrig annars hade kommit på tanken att börja 
dansa. 

   Christians vänner och bekanta, hade i allmänhet en ganska smal bild av vad 
dans var. Den vanligaste uppfattningen var att det var något för äldre personer, 
eller att det var något, som var för svårt för dem själva. När Christian väl börjat 
dansa var det många som berömde honom och ytterst få tyckte att det var något 
konstigt med hans dansande. Han berättar om hur han fick ha en selektiv hörsel, 
då han lyssnade på sina vänner. Christian tog åt sig av berömmet och lyssnade 
inte särskilt mycket på andra kommentarer. På så sätt stärkte han sig själv och i 
och med det stärktes även engagemanget för dansen. 
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När jag reflekterar över intervjun så här långt, kan jag inte annat än konstatera 
att Christian redan som 13-åring var en mycket psykiskt stabil person med stark 
vilja. Han visste vad han ville och han var mycket beslutsam när det gäller 
vägval i livet. Detta berodde förmodligen på hans stabila hemförhållande och 
hans sociala ställning i skolan och bland vänner. Det var emellertid något som 
förbryllade mig under intervjuns början. Trots att Christian var en så socialt 
stark person var det ändå något som fattades. Gång på gång lyste ett sviktande 
självförtroende igenom och Christian säger själv att han ofta tvivlade på sin 
förmåga att lära in nya saker. Detta gällde alltså Christian som 13-åring. 

   Detta leder in intervjun på ett nytt och oväntat spår. Christian berättar i och 
med det här, kort om hur han upplevde sin situation i skolan vid denna tid. Jag 
får bland annat veta, att Christian och hans familj försökt få Christian 
diagnostiserad som dyslektiker. Detta på grund av en hel del svårigheter, som 
Christian har haft med skolarbetet under lång tid. Christian resonerar själv kring 
hur hans relativt dåliga prestationer i skolan, orsakat ett ganska dåligt 
självförtroende hos honom. 

   Detta gör ju verkligen intervjuns nästa fråga mycket intressant, alltså frågan 
om varför Christian börjat tävla i dans. Det var ju kanske inte vad man förväntat 
sig. Visserligen var Christian utåtriktad och inte särskilt blyg, men det hade 
knappast räckt med det, om det inte vore för den snabba utveckling som 
Christian haft inom dansen sen han började. De professionella ledare som 
arbetade i dansklubben, hade tidigt uppmärksammat Christians individuella 
förutsättningar och arbetat utifrån det. För dem innebar en stor del av arbetet, att 
få sina elever att känna sig duktiga. Detta lyckades de med genom att dels 
berömma eleverna så ofta det bara gick och dels genom att lära ut dansen på ett 
så pass bra sätt att alla verkligen lärde sig. Känslan av att kunna dansa och att 
inlärningen gick hyfsat snabbt för en gångs skull, gjorde Christian mycket stolt 
över sig själv. Så när sen frågan kom, om han ville börja tävla blev svaret ett 
klart, ja. Från och med att han börjat dansa, tills det att han började tävla, gick 
det inte ens två år. 

   Denna positiva utveckling fortsatte av bara farten och mycket snabbt blev 
Christian och hans partner ett av klubbens mest lovande par. Tävlandet gick så 
pass bra att de 1999 placerade sig som 6:a på ungdomsriksmästerskapen, alltså 
SM för ungdomar. Denna enorma framgång stärkte givetvis Christian och hans 
identitet som tävlingsdansare ännu mer och han och hans partner blev nu 
lokalkändisar i sin hemstad. Christian säger i intervjun att han var otroligt stolt 
över, att bli uppmärksammad och berömd för något som han var skicklig på. 
Detta att jämföra med hans popularitet i allmänhet, som är något ytterst 
subjektivt. 
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En ytterligare positiv effekt av denna utveckling, är de förbättrade resultaten i 
skolan. ”Jag fick lättare att fokusera mig på flera saker samtidigt och det hjälpte 
mig i mitt skolarbete”, säger Christian som efter denna progress framförallt gör 
stora framsteg i de teoretiska ämnena i skolan. Så här i efterhand tyckte han att 
just detta var den största vinsten med dansandet. 

 

I övrigt tycker Christian att dans framförallt är något som för människor 
samman. Under dessa år inom dansen, har han träffat mer folk än många gör 
under en hel livstid. När jag nu frågar vilka personer som dans av denna typ 
lämpar sig för blir svaret inte särskilt överraskande. ”Alla! Unga, gamla, smala, 
tjocka, blyga och människor med dåligt självförtroende, ja egentligen alla som 
inte är starka på det ena eller andra sättet.” 

 

Slutligen kommer här en samling kommentarer, som Christian betonar under 
intervjuns senare del. 

 

� ”Ett intresse för dans uppkommer sällan av sig själv. Man måste få någon 
typ av input, för att verkligen öppna sina sinnen för dansens värld. Ens 
omgivning är mycket avgörande i detta avseende.” 

� ”För att man ska ”fastna” för dans och inte bli avskräckt, krävs att man 
snabbt får en känsla av att man kan, att man är duktig helt enkelt. Det är 
därför viktigt att de instruktörer som man har, är professionella och att de 
inte lämnar något åt slumpen.” 

� ”Den koordinationsträning man får av att dansa är relativt unik, den har 
åtminstone fått fart på min hjärna.” 
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5.1.2 Intervju – David 
Den andra personen, som jag valt att kalla för David är nu 23 år och har dansat 
Bugg sedan hösten 1992. David kommer från helt andra hemförhållanden, 
jämfört med de båda andra intervjupersonerna och det är just det som är orsaken 
till att jag valt honom som intervjuperson. 

   David växte upp med en mamma som missbrukade alkohol och en alltför 
frånvarande pappa. Alltför ofta blev han sviken och bortglömd, det hände till 
och med att han blev utsatt för bråk och andra tråkigheter i hemmet. Dessa 
förutsättningar har givetvis satt djupa spår i David psyke och därmed även hans 
personlighet. David hade länge svårt att lita på folk och han var enligt många 
”en rörig” unge. Han var självklart rädd för att bli sviken och var hellre den som 
svek, än den som blev sviken. 

   I skolan var lärarna ofta irriterade på honom, då han inte kunde koncentrera 
sig. Kompisarna visste inte heller hur de skulle hantera David när han var stökig, 
så resultatet blev att David blev en bråkstake som ingen ville umgås med. Det 
fanns alltså praktiskt taget ingenstans där David kände sig välkommen, eller 
någonstans som han kände sig trygg, inte hemma och inte i skolan. För att få 
någon som helst ro, drev David ofta runt på stan och hamnade därmed ofta i 
”dåligt sällskap”. 

   I några desperata försök försökte David mamma, att få David att prova på 
olika idrotter. Det vanliga var dock att han tröttnat innan han ens börjat. 
Egentligen kände han nog på sig, att han kommit med på andra premisser än de 
andra barnen och att det hela inte kändes riktigt äkta. David erkänner också att 
han aldrig varit någon ”idrottskille”. Men så efter mycket om och men, började 
David på en buggkurs för barn. Det var återigen hans mamma som anmält 
honom och han visste egentligen inte alls från början, vad det var han skulle 
börja med. Hur som helst fortsatte han med denna fritidssysselsättning och när 
jag frågar varför, får jag några intressanta svar. 

   Till att börja med kände ingen på kursen igen David, så det blev liksom en 
nystart för honom vilket var bra. Ingen hade några förväntningar på honom, 
varken positiva eller negativa. Det gjorde att David kunde vara sig själv, utan 
känna sig dömd på förhand. Jämfört med hur David känt sig i utövandet av 
andra idrotter, kände han sig inom dansen aldrig lika utsatt som i andra idrotter. 
Det fanns för det första inga poäng att missa och man kunde göra fel utan att det 
fick några större följder, för det man ville prestera. Man behövde inte heller ha 
några förkunskaper, som till exempel ett bollsinne. Och eftersom att alla barn på 
kursen var upptagna av vad de själva gjorde, var det inte heller någon som 
kunde se vem som var bäst eller sämst i gruppen. De här sakerna gjorde att 
David äntligen hittat något som passade honom. 
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När jag frågar vad omgivningen gav för reaktioner på David dansintresse, får jag 
till svar att endast positiva kommentarer förekom. I skolan ansågs David redan 
som lite udda, så ingen reagerade när han berättade om sitt nya intresse. Det var 
också väldigt befriande berättar David, som i början var lite orolig över vad 
kompisarna skulle säga. 

 

David berättar nu om hur han gradvis fick en ny, positivare bild av sig själv och 
hur hans nya positiva identitet successivt tog överhanden över hans personlighet. 
Senare började David också tävla i Bugg och dubbelbugg, vilket öppnade upp 
för ytterligare dimensioner hans personlighetsutveckling. Varför han börjat tävla 
vet han inte riktigt. Det bara blev så, säger han. 

   David berättar vidare om det otaliga nya bekantskaper, som han fick uppleva 
på tävlingarna runt om i landet. Efter några år i tävlingssvängen blev David ett 
känt ansikte och alla kände David som en glad, trevlig och utåtriktad kille. Även 
i skolan och hemma märkte David av förändringarna. ”I och med att jag blev 
tryggare i mig själv, blev jag också mer lugn och harmonisk i övrigt.” 
Människorna i David omgivning uppfattade också denna förändring som positiv 
och många förstod att det delvis hade med dansandet att göra. David själv säger 
att dansen i sig blivit mindre viktig med åren och att just den personliga 
kontakten med folk, nu var det viktiga. 

 

I slutet av intervjun frågar jag om David kan nämna de positiva effekter, som 
han upplevt att dansandet medfört. De punkter han nämner då är följande: 

 

� Stärkt självförtroende 

� Positivare självbild 

� Social träning, att träffa och umgås med andra människor 

� Gemenskap 

� Ökad koncentrationsförmåga och simultanförmåga/koordination 

 

Jag frågar också om David kan komma på några negativa effekter, som han 
upplevt men då skakar han bara på huvudet. ”Det här är det bästa som finns, 
dans borde alla hålla på med” säger han, vilket också svarar på min sista fråga. 
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5.1.3 Intervju – Marcus 
De flesta skulle nog ha beskrivit Marcus som en ganska blyg person, med ett 
mycket begränsat socialt liv. Han bodde hemma hos sina föräldrar och hade 
aldrig haft ett längre förhållande med någon tjej. Marcus bekantskapskrets 
bestod i första hand av familjen och några få så kallade festarkompisar, som han 
var ute och festade med på helgerna. Marcus hade inte heller något arbete, utan 
spenderade dagarna i första hand i hemmet. 

   Fritidsintressen var och hade aldrig varit Marcus starka sida, utan han nöjde 
sig oftast med sina tv-spel och en och annan film. Att Marcus aldrig fastnat för 
någon idrott, hade förmodligen att göra med hans dåliga självförtroende och till 
viss del hans enfaldiga leverne. Idrott för Marcus var en allsvensk fotbollsmatch 
på tv. 

   Att Marcus var blyg och tillbakadragen satte även käppar i hjulen, när det kom 
till att ta kontakt med nya människor, inte minst tjejer. När Marcus var ute på 
krogen fick det istället bli alkoholen som blev den bästa vännen. Alkoholintaget 
hade ökat konstant sedan Marcus började på gymnasiet och att dricka två eller 
tre kvällar i veckan, var inte alls ovanligt. 

   Sen hände det plötsligt! Marcus var återigen på en fest, men denna fest skulle 
inte bli som alla andra, den kom att andra Marcus liv på många sätt. På festen 
fanns bland annat en av Marcus gamla skolkompisar – Jocke. Jocke hade sedan 
mellanstadiet hållit på med olika typer av danser, i huvudsak Bugg. Just på den 
här festen fanns även en del dansintresserade tjejer vilket gjorde att det dansades 
en hel del. Det dansades hela kvällen och alla hade roligt förutom Marcus. Det 
var så Marcus kom på tanken att börja dansa. 

 

Marcus började dansa Bugg vid 21 års ålder och började året efter det med 
foxtrot. Som orsak till varför han började dansa anger han, att en kompis 
dansade och det fick honom intresserad. Marcus vill dock framhålla att han 
började av egen fri vilja och blev så att säga inte pressad till att börja. Den redan 
dansande kompisen fick visserligen en stor roll i starten av Marcus danskarriär. 
Vid flertalet gånger under intervjun, återkommer Marcus till hur viktigt det var 
att en ”gammal” kompis också dansade. En annan viktig drivkraft var att Marcus 
ville komma i kontakt med tjejer på ett naturligt sätt. 

 

I intervjun berättar Marcus hur hans inställning till dans var innan han började. 
Han tyckte inte det var något att hålla på med i hans ålder och framförallt inget 
just för honom. Han kan dock inte erinra sig några negativa reaktioner från 
omgivningen, om att han börjat dansa. Detta förvånade Marcus lite, men han 
tyckte samtidigt att det var skönt att ingen pikade honom för dansandet. 
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Successivt blev Marcus säkrare och säkrare på dansgolvet och steg för steg 
växte självförtroendet och med det kom modet, modet som krävs för att bjuda 
upp en tjej. Marcus berättar hur varje uppbjudning kändes som en seger och hur 
han, stärkt av dessa segrar, automatiskt blev bättre och bättre på att dansa. Det 
hela utvecklades till en positiv spiral, där positiva möten blev drivkraften och en 
bättre självkänsla och därmed bättre prestationer blev resultatet. Marcus kände 
sig nu efter två års dansande riktigt duktig och han blev också en populär person 
i den dansklubb han var med i. Det ena ledde till det andra och plötsligt hade 
Marcus en danspartner, som han började träna extra med. Tillsammans bestämde 
de sig för att börja tävla i Bugg. 

 

Marcus berättade vidare att han aldrig trodde att han skulle börja idrotta 
överhuvudtaget och framförallt inte i en bedömningssport, men att han nu ändrat 
sig. Anledning till att de började tävla, var att många tyckte de dansade bra 
tillsammans och det gjorde att de kände sig duktiga. Själva tävlingsmomentet 
blev ytterligare en utmaning för Marcus, som egentligen trivdes bäst i det dolda 
och om detta sa Marcus så här; 

   – Jag vet inte hur jag vågade gå in på tävlingsgolvet första gången, men det 
gick ju bra. Känslan efteråt var helt otrolig, man kände sig som en kung även om 
resultatet på tävlingen inte var det bästa. 

 

Det senaste i Marcus danskarriär, är att han sitter med i en kommitté i 
dansklubben med flera förtroende uppdrag på sitt bord. Han är nu en högt 
respekterad person både i och utanför klubben. 

 

När jag frågar om människor i Marcus närhet ändrat uppfattning om honom och 
det han gör, berättar han att han inte märkt någon större skillnad. Möjligtvis 
frågar folk mer nu än innan, men annars har de flesta varit positiva hela tiden, 
säger han. Däremot har min egen inställning ändrats väsentligt, fortsätter han. 
Marcus nämner först och främst hur han märker av sitt stärkta självförtroende 
och sin stärkta identitet. Han lägger också till att han nu ser på dans på ett helt 
annat sätt än tidigare. Dans är inte längre något töntigt eller något för 
pensionärer, utan en mycket stimulerande idrott för alla. Det är bland annat 
blandningen av åldrar som ger dansen sin tjusning, säger Marcus. 
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Marcus har svårt att hitta några negativa effekter som hans dansande har 
medfört. När jag sen frågar om positiva effekter som dansen mer eller mindre 
direkt bidragit till, kommer desto fler förslag. De här sakerna är de som Marcus 
nämner, som har haft betydelse för hans sociala utveckling; 

 

� Att lära sig ta kontakt med andra människor, på ett naturligt sätt. Marcus 
berättar att hans bekantskapskrets har mångdubblats på en relativt kort tid 
och han har mycket svårt att tro att han skulle kunna ha åstadkommit detta 
på annat sätt. Han har framförallt fått kompisar, som han inte behöver 
dricka alkohol för att träffa. 

� Meningsfull fritidssysselsättning – Att ha nära kontakt med människor 
och samtidigt ägna sig åt en fysisk aktivitet, gav en känsla av menings-
fullhet som inget annat Marcus har varit i närheten av. 

� Ett socialt körkort! Marcus beskriver sina danskunskaper som ett körkort. 
Många uteställen, fester och andra arrangemang förutsätter att man kan 
dansa bland annat Bugg och foxtrot, för att man ska kunna föra sig och ha 
kul utan allt för mycket alkohol. Ens danskunskaper ger en då ett körkort 
till dessa situationer och man kommer med lätthet in i den sociala 
gemenskapen. Även diskotek kräver en viss taktkänsla och mod till att 
röra sig till musiken, vilket ens ”danskörkort” ger en god grund till. 

� Ett nyanserat musikintresse – Förr lyssnade jag bara på hårdrock, säger 
Marcus. Dansen har gjort att Marcus börjat lyssna på och tycka om all 
möjlig musik. Detta har i sin tur lett till ett spirituellt djupare liv, tycker 
Marcus. Han lägger till att dansmusik är bra mycket gladare och mer 
uppiggande än hårdrock, vilket kan vara nödvändigt när man är nedstämd 
och ledsen. 

� Sist men inte minst nämner Marcus kontakten med det motsatta könet, 
som en av de största vinsterna med hans dansande. Med dans som intresse 
kan man umgås med tjejer på ett normalt sätt. Genom detta kan man sen 
utveckla mer eller mindre seriösa relationer, utan att ta till alkohol som 
katalysator. 
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5.2 Slutsatser av intervjuerna 
De tre intervjupersonerna har med vissa undantag en bana inom dansen, som 
föga skiljer sig från varandra. Samtliga har börjat bugga i relativt tidig ålder och 
de har sedan starten haft en liknande utveckling. Alla tre har efter några år börjat 
tävla, dock med olika syften och varierande mån av framgång. Att de tre haft en 
så pass liknande danskarriär och att de samtidigt har en ganska gemensam bild 
av vinsterna med dansandet, förefaller för mig intressant. Jag kommer därför, 
med intervjuerna som stöd, reda ut vilka ingredienser som bidragit till detta 
fenomen. 

 

De tre intervjupersonerna var helt överens om att ett specifikt intresse för dans 
måste uppstå, för att man över huvud taget ska börja dansa. Intervjupersonerna 
ger flera exempel på hur detta grundläggande intresse kan uppstå. Att ett intresse 
måste uppstå kan ju verka ganska självklart, men till skillnad mot andra idrotter 
är dans sällan något man provar utan vidare. 

 

En annan viktig ingrediens som nämnts i intervjuerna, då det handlar om att 
börja dansa är vikten av att kunna identifiera sig med en utövare. Denne har i 
dessa tre fall fungerat både som inspiratör och förebild. 

 

Vidare berättar intervjupersonerna om hur väl de har blivit bemötta, när de väl 
börjat dansa. De berättar också hur professionella instruktörerna varit under 
deras inlärning. Samtidigt som instruktörerna var goda förebilder, hade de också 
en mycket god förmåga att lära ut på ett lustfyllt och effektivt sätt. Intervju-
personerna betonar vikten av detta gång på gång. Även närvaron av en förebild 
anges som en viktig förutsättning för att man skulle fortsätta dansa. 

 

Efter ett tag, när man lärt sig det mesta i själva dansen, visar det sig att man ofta 
hittar nya syften och mål med dansen, mot vad man kanske hade från början. 
Här skiljer sig intervjupersonernas berättelser från varandra och vi får i 
intervjuerna höra prov på olika anledningar till varför man fortsatt dansa. Detta 
verkar hänga nära ihop med de personliga förutsättningarna och egenskaperna. I 
intervjuerna ges en mängd exempel, på hur man kan se på sitt dansande och 
vilka personliga vinster man kan göra genom att dansa. 
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Jag sammanfattar här de mest betydande behållningar som intervjupersonerna 
fått av sitt dansande. 

 

� Ökad koncentrationsförmåga 

� Förbättrade studieresultat 

� Förbättrad koordinationsförmåga 

� Stärkt självförtroende 

� Positivare självbild och en stärkt identitet 

� Social träning i att träffa och umgås med andra människor 

� Möjlighet att umgås med människor i olika åldrar 

� Träning i att våga ta kontakt med personer av det andra könet, på ett 

naturligt och avspänt sätt 

� Gemenskap i en grupp 

� Lära känna sina vänner 

� Känsla av meningsfull sysselsättning 

� Att kunna/våga dansa på fester och dylikt utan alkohol och annat 

� Musikalisk träning, rytm- och taktkänsla 

� Fysisk aktivitet 
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6 Diskussion 
Enligt läroplanen13 råder det inget tvivel om huruvida dans ska förekomma i 
skolan eller ej. Tvärt om finns det klara och tydliga målformuleringar, om vad 
eleverna som gått i svensk skola ska kunna efter avslutad grundskoleutbildning. 
Observera noga att det i styrdokumenten inte förekommer formuleringar som 
”provat på” eller ”ha kännedom om”, utan formuleringarna innehåller istället 
uttryck som ”behärska”, ”utvecklat sin förmåga” och ”förtrogenhet”. Mål som 
formuleras på detta sätt kan och ska inte bortses ifrån, utan ska istället tas på 
största allvar. Såväl som läroplanens mål är så pass tydliga, sätter de också 
tydliga förväntningar på elevernas insatser och därmed även lärarnas. 

 

I läroplanen står det också klart och tydligt att skolan ska ge utrymme för olika 
uttrycksformer, alltså inte bara i tal och skrift. Som exempel på ett alternativt 
uttryckssätt anges dans som en form, andra är bild och musik m.m. Vidare finns 
det i kursplanen för idrott, formuleringar som går ut på att dans ska ingå i ämnet 
idrott som en av alla andra idrotter. Detta sammantaget borde ju alltså resultera i 
en skola som regelbundet erbjuder eleverna dans på schemat, både i och utanför 
idrottsundervisningen, vilket sällan överensstämmer med verkligheten. Detta 
dilemma tar Lena Eliasson upp i sin artikel ”Tema DANS”14. I artikeln beskriver 
Eliasson problemet och hon refererar även till en del målande statistik. 
Statistiken är tagen från två separata undersökningar, som var för sig redovisar 
hur pass undersatt dansundervisning-en verkligen är. I artikeln görs det 
exempelvis gällande, att så mycket som 75 % av de manliga lärarna i en 
undersökning är ointresserade av dansundervisningen i skolan, detta medan 75 
% av de kvinnliga lärarna svarar det motsatta. Det finns med andra ord ett 
utbrett ointresse av dansundervisning bland idrottslärare, vilket knappast är till 
gagn för de elever som sen ska ha dessa som lärare. Lärarnas attityd till det 
aktuella ämnet är givetvis lika viktig inom ämnet idrott och hälsa, som i vilket 
annat ämne som helst. Resultatet av detta ointresse speglar sig även i Teresa 
Fernbrants undersökning från 1998, där man räknat ut ett genomsnittligt antal 
undervisningstillfällen som ägnas åt bollspel respektive dans. Det genom-
snittliga antalet bollspelstillfällen under ett läsår var 15 stycken medan det 
motsvarande antalet för dans blev 4 stycken. Det går alltså nästan 4 bollspels-
tillfällen på ett danstillfälle!15 

                                                           
13 Lpo 94 
14 TiG, 4/99 
15 Ibid. 
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Varför det ofta blir på det här sättet kan vara svårt att förklara. Kanske finns det 
traditioner på skolorna som påverkar innehållet i undervisningen på olika sätt, 
man fortsätter helt enkelt i invanda hjulspår. På de skolor där det finns kreativt 
drivande lärare kan andra hinder förekomma. Ett vanligt hinder kan då vara 
bristande eller obefintlig kompetens. Det finns helt enkelt ingen på skolan, eller i 
närheten skolan, som kan bedriva dansundervisning/övningar för eleverna på ett 
adekvat sätt. 

 

Förutfattade meningar kan förekomma i olika former och ha olika orsaker. 
Elevers förväntningar på allt som ska göras i skolan skapas nästan helt och hållet 
av lärarna på skolan. Den andra källan för påverkan kommer givetvis från 
hemmet. Föräldrarnas åsikter om skolan och dess innehåll kan vara svåra att 
påverka och förändra, men det går. Vill man som lärare ändra elevers inställning 
till skolan eller ett visst ämne är det således viktigt att hålla en enad front, 
tillsammans med föräldrarna. En ytterligare förutsättning är att man har en 
gemensam ståndpunkt bland alla lärare på skolan, har man inte det är det 
omöjligt att ge ett trovärdigt och gediget intryck på eleverna, detta gäller 
givetvis all aktivitet i skolan. 

 

En av de första frågorna ett lärarteam måste diskutera är vilken kunskapssyn 
man vill att skolan ska stå för. Av tradition har färdigheter i praktiska ämnen ett 
något lägre kunskapsvärde och därmed får ämnen av detta slag ofta stryka på 
foten för andra viktigare ämnen. Jag anser i och för sig inte att man ska ersätta 
det ena med det andra. Det jag är ute efter är snarare att man integrerar praktiska 
ämnen i den ordinarie undervisningen. På denna punkt har visserligen ämnet 
musik fått ganska bra fotfäste. Många lärare använder musiken som ett 
inlärningsknep till både matematik och svenska. Det vore att eftersträva att även 
dans får en naturlig del i skolan, utan att det ska vara något ”som måste göras” 
för att det står i planen. 

 

Den exakta formen för hur dansundervisningen ska genomföras, bör varieras 
från skola till skola, då förutsättningarna varierar så pass mycket. Att föredra är 
dock en långsiktig plan, där en eller två skoldanser per termin utgör den 
gemensamma beröringspunkten för hela skolan. Man kan vid dessa tillfällen ha 
olika teman, som man även jobbat med i andra ämnen.  
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7 Avslutning 
Efter att ha genomfört intervjuerna och reflekterat över vad som sagts, har en av 
mina ursprungliga tankar kring detta arbete stärkts. Denna tanke har delvis 
kommit upp från en av de för tillfället hetaste samhällsdebatterna just nu. Den 
handlar om kvinnoförtryck i allmänhet och sexuella övergrepp i synnerhet. 

 

De sexuella övergreppen har den senaste tiden sjunkit i åldrar, både vad det 
gäller offer och förövare. Den ena gruppvåldtäkten efter den andra har avlöst 
varandra i medialjuset den senaste tiden och förövarna är alltjämt yngre och 
yngre. Det vore kanske lite väl övermodigt att påstå att dans på skolschemat 
skulle stoppa denna utveckling, men jag tror definitivt att den skulle dämpas 
väsentligt. Jag tror nämligen att en orsak till den senaste utvecklingen, kan bero 
på att det inte finns någon naturlig arena för killar och tjejer att träffas på och där 
umgås på ett naturligt och avspänt sätt. Visst finns det diskon och andra 
evenemang där ungdomar kan träffas, men dessa arrangemang bidrar knappast 
till att ungdomarna verkligen lär känna varandra och lär sig att bry sig om och ta 
hänsyn till varandra etcetera. Till denna typ av arrangemang hör också en allt 
mer utbredd drogkultur, som givetvis bidrar till en oerhört stor del av alla 
tråkigheter man hör och ser om i media. 

 

För mig personligen, har dansen inneburit att jag framförallt har haft förmånen 
att träffa och umgås med positiva och levnadsglada människor. Denna atmosfär 
finns förstås på alla de dansställen jag har besökt. Visst har det förekommit 
personer som inte hamnat inom den ramen, men de är oftast överförfriskade och 
därmed inte särskilt bra på att dansa, vilket de antagligen inte varit även om de 
hade varit nyktra. 

 

Min poäng med allt detta, är att dans i denna form för människor närmare 
varandra och att lärare skulle vara hjälpta av att ha dans som ett verktyg, i sin 
strävan mot att göra varje elev till en ansvartagande samhällsmedlem som både 
är empatisk, solidarisk och levnadsglad. Är inte detta skäl nog att införa dans på 
schemat, så vet inte jag vad som är… 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

� Vilka danser ägnar du dig åt? 

� Hur länge har du hållit på med respektive dans? 

� Vad och/eller vem fick dig att börja dansa? 

� Varför började du? 

� Hur gick det till när du började dansa? 

� Vad hade du för inställning till dans i allmänhet innan du började? 

� Vad hade folk i din närhet för inställning till dans i allmänhet innan du 
började? 

� Vilka reaktioner möttes du av när du började dansa? 

� Hur mötte du dessa reaktioner? 

� Du började senare utöva dans inte bara som en hobby, utan även som en 
idrott – varför? 

� Hur länge har du idrottat som dansare? 

� Har människor i din närhet ändrat uppfattning om dig och det du gör och i 
så fall hur? Varför har de gjort det, tror du? 

� Har din egen inställning till dig själv som person och till det du gör 
ändrats? Hur? Varför? 

� Kan du berätta om andra effekter som uppkommit direkt eller indirekt på 
grund av ditt dansande? Vilka? 

� Vilka negativa effekter har dansen skapat, som du kan berätta om? 

� Vilka grupper av människor, skulle du säga att dans i denna form skulle 
passa för? 


