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Abstrakt 

I denna studie beskrivs och analyseras nyanlända elevers upplevelse av dansundervisning samt 

danslärares syn på hur dansundervisning kan användas som ett medel för integration och 

inkludering av nyanlända. Studien är byggd på intervjuer med nyanlända elever och undervisande 

danslärare. Ett intersektionellt perspektiv har använts som teoretiskt perspektiv för analys av data. 

Forskning visar att många nyanlända bär på traumatiska upplevelser som orsakar psykisk ohälsa. 

Segregation och rasism har visat sig skapa svårigheter för nyanlända att komma in i de svenska 

samhället. Studiens resultat tyder på att dans har en möjlighet till integration och inkludering av 

dessa ungdomar. Vidare visar resultatet att dansundervisning skapar möjligheter till språkutveckling 

och har en positiv effekt på hälsan hos nyanlända elever. 

Nyckelord: Nyanländ elev, integration, flykting, integrationsprojekt, intervjustudie, intersektionellt 

perspektiv, psykisk ohälsa, rasism  



Förord 

Jag vill tacka alla som har deltagit i min studie; Shan, Javid, Abbas, Kamal, Ohmar, Sofie och Johan 

(fiktiva namn). Ett stort tack vill jag även ge till min handledare Anette Mars som har väglett mig 

och stöttat mig under arbetets gång. 

Att genomföra denna studie har gett mig en liten inblick i dessa nyanlända ungdomars erfarenheter, 

tankar och upplevelser kring dans. I studien har jag mött människor som gett mig nya perspektiv på 

dansen och på tidigare erfarenheter och upplevelser. Dessa möten har för mig har varit mycket 

givande och betydelsefulla. Studien har också lett till att jag har fått möjlighet att arbeta med 

nyanlända ungdomar i dans genom ett projekt som kommer att börja under sommaren 2017.  

Min förhoppning är att mina nya kunskaper genom denna studie kan skapa möjlighet till fortsatt 

utveckling, kunskap och förståelse. Jag ser fram emot kommande projekt och fortsatt utveckling i 

min roll som danslärare. 
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1. Inledning  

Under större delen av mitt vuxna liv har jag intresserats av kulturella och socio-ekonomiska 

samhällsfrågor. På gymnasiet läste jag kurserna ”Internationella relationer” och ”globalisering och 

kulturmöten”. Jag fick där en djupare förståelse för globala förhållanden, samhällsstrukturer och 

internationalism. Mitt intresse för dans växte sig dock så stort att jag valde att utbilda mig till 

ämneslärare i dans vid Luleå Tekniska Universitet. Dansen har fått stor betydelse för mig på många 

sätt och möjligheten att undervisa i dans under utbildningstiden har gett mig förutsättningar att möta 

unga människor. I dessa möten har jag en önskan att kunna bidra till att skapa dansglädje och 

trygghet samt förståelse och respekt för andra människor.  

För mig är mötet med olika människor en viktig del i den personliga utvecklingen, inte minst mötet 

med dem som kommer från andra kulturer. Sverige är idag ett land som präglas av nationell och 

kulturell mångfald. Under 2015 invandrade 134240 människor till Sverige. Majoriteten av dem kom 

hit från krigsdrabbade länder som flyktingar för att söka skydd (Statistiska Centralbyrån, SCB). 

Invandringen skapar ett intersektionellt samhälle med multinationella och kulturella möten (Stier & 

Sandström, 2009). 

Nationell och kulturell mångfald utmanar kompetens, kunskap och kulturell förståelse samt en 

möjlighet till ett berikat lärande i dansen (Ashely, 2011). Dagens samhälle har skapat nya 

utmaningar och förutsättningar för lärare i ett interkulturellt klassrum med elever som har olika 

språk, kultur, bakgrund, upplevelser och trosuppfattningar. Fördelen med interkulturella möten är 

att elever och lärare kan berika varandra på en nivå där de kan lära sig av varandra och öka 

förståelsen för olika kulturella, religiösa, etniska och sociala förhållanden som finns representerade 

(Ali Abdu, 2012). 

Att i vardagen möta människor med rötter i olika kulturer innebär ständiga interkulturella möten. 

Det skapar även möjligheter till en interkulturell identitetsformering och personlig utveckling.  

Därför är det enligt Lorentz och Bergstedt (2016) viktigt att skolan inte pressar elever till att bli 

”svenskar” med monokulturell eller etnonationell tillhörighet utan skapar möjligheter för dem att 

utvecklas i en interkulturell miljö. För att möjliggöra detta krävs interkulturell kompetens. 

Samhället representeras idag av invånare från olika kulturer som talar olika språk. Majoriteten av de 

nyanlända som lever i Sverige idag har flytt hit ifrån våld och krig och de bär ofta på traumatiska 
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upplevelser. I pedagogik är kunskaper gällande kommunikation, förståelse och förförståelse viktigt 

för att skapa interkulturell kompetens. Interkulturell pedagogisk kompetens berör relation och 

interaktion mellan elever sinsemellan samt lärare och elev. Den interkulturella pedagogikens 

uppgift och utmaning är att utveckla nya kunskaper utan att bekosta värderingar och mänskliga 

relationer. Förståelsen och intresset för andra människor blir viktigt för att inte bemästra eller 

befästa kulturella identiteter utan vidga de egna jaget och den egna kulturen (Lorentz & Bergstedt, 

2016).  

Enligt Lgr11 skall skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet 

och ansvar för elever utanför den närmaste gruppen (Skolverket, 2011 s. 12).  

Antalet invandrande i Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren. Vid skolor runt om i Sverige 

utgör antalet nyanlända elever en stor del av skolans elevantal (Stier & Sandström, 2009). 

Under 2008 varierade invandringsnettot mellan 40 och 90 % av befolkningstillväxten i landet 

(Magnusson Turner, 2008). År 2013 sökte 4000 ensamkommande asyl i Sverige, året efter ökade 

antalet till närmare 7000 (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015). Skolan har en inkluderande och 

samhällsförändrande uppgift vilket ställer krav på hur skolan bemöter och tar emot nyanlända 

elever. Pedagogiska sammanhang behöver hantera sociala, kunskapsmässiga och moraliska 

utmaningar som mångfald och globalisering tillför (Stier & Sandström, 2009). 

Som studerande på lärarprogrammet med ämnesinriktning dans mot gymnasiet har jag genom 

utbildningen skapat en förförståelse kring pedagogik samt undervisning i dans. Jag har även 

erfarenhet av dansundervisning ur ett elevperspektiv då jag under min nuvarande utbildning och 

tidigare utbildningar har dansat för olika danslärare. Erfarenheter av dansundervisning på ett språk 

som jag inte helt behärskar har jag också från tidigare studier i Barcelona. Under utbildningen till 

danslärare på Musikhögskolan i Piteå har vi läst om och berört normer i samhället och inom 

dansundervisning.  Det har i utbildningen talats om hur det inom ramen för undervisning går att 

arbeta för att individer som tillhör en minoritetsgrupp eller går utanför normen kan känna sig 

inkluderade i undervisning. Nyanlända har också berörts men i mycket liten omfattning. Jag har 

erfarenhet av undervisning med nyanlända men det är för mig en ny grupp och jag har i 

undervisning upplevt svårigheter och begränsningar gällande att inte veta så mycket om elevernas 

erfarenheter, varför de kom till Sverige och hur deras nuvarande situation ser ut. Föreliggande 

studie fokuserar på danslärarens syn och förhållningssätt till dansundervisning för nyanlända och de 
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nyanlända elevernas upplevelse av denna undervisning. Genom denna studie hoppas jag på att få en 

tydligare förståelse för nyanlända elevers upplevelse av dans för att kunna arbeta inkluderande i 

min yrkesroll som danslärare.

Nyanländ
 
Definitionen av begreppet nyanländ menar Migrationsverket (2017) är en person som har kommit 

till Sverige ifrån ett annat land och som på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl har beviljats 

uppehållstillstånd. Nyanlända barn har rätt till skola och utbildning. I skolan beskrivs begreppet 

Nyanlända elever som en elevgrupp som nyligen har invandrat till Sverige och som inte har svenska 

som sitt modersmål (Lorentz & Bergstedt, 2016). 

I skollagen, kap 3 12 a § (SFS:2010 800) beskrivs förutsättningar som måste uppfyllas för att en 

elev skall ses som nyanländ.  

1. Eleven skall ha varit bosatt utomlands. Enligt Andersson et al., (2015) spelar ursprung eller 

medborgarskap ingen roll men eleven skall inte ha varit bosatt i Sverige hela tiden fram tills att 

eleven börjar sin skolgång här. 

2. Eleven skall vara bosatt i Sverige  

3. Eleven skall ha påbörjat skolan senare än höstterminens start de kalenderår han eller hon fyller 

sju (SFS:2010 800). 

Om ett barn uppfyller ovanstående kriterier skall barnet ses som nyanländ elev. Barnet ses som 

nyanländ fram till efter fyra års skolgång i Sverige (Andersson et al., 2015). Under de senaste åren 

har många rapporter visat på att nyanlända elever inte får den utbildning de har rätt till i skolan. Det 

kan till stor del förklaras av bristande kunskap hos huvudmän, rektorer och lärare, vilket kan få 

konsekvenser som att nyanlända elever upplever att de inte blir visade respekt och hänsyn för sina 

olika bakgrunder. Barn och ungdomar som kommer till Sverige som flyktingar behöver ha 

stödjande miljöer, därför spelar skola och fritidsverksamhet en viktig roll för att skapa en trygghet i 

det nya landet (Kaya, 2016). Ensamkommande kallas de barn som kommit till Sverige utan 

föräldrar eller annan vuxen och som är under 18 år. Nyanlända barn som befinner sig i landet utan 

uppehållstillstånd, så kallade papperslösa fick 2013 också laglig rätt att gå i skolan. (Bunar, 2015) 
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Integration:  

Integrationsbegreppet är ett omdiskuterat begrepp och det råder delade meningar om innebörden av 

begreppet. Integrationsdebatten präglas av den ekonomiska, sociala och kulturella debatten 

(Johansson Heinö, 2012). I den här studien utgår begreppet integration utifrån länstyrelsens 

definition av begreppet. Integration är: 

En ömsesidig process som berör alla medborgare och invånare i samhället. Det 

betyder att alla invånare känner ansvar för, samhörighet med, och delaktighet i det 

som är vårt samhälle. Begreppet omfattar sociala, religiösa, kulturella och etniska 

aspekter. Integration kan aldrig handla om en ensidig anpassning av 

minoritetsgrupper till majoritetens normer. En sådan process kan beskrivas som 

assimilering, en anpassning som innebär att man frånsäger sig sitt ursprung när det 

gäller språk, religion, kultur och identitet (Länsstyrelsen, 2004 s. 5).  

Inkludering 

Forskning kring nyanlända elevers möjlighet till inkludering i skolan har präglats av fyra olika 

perspektiv. 1) Inkludering kring språkinlärning, 2) kulturell inkludering, 3) identitetsskapande 

inkludering och 4) elevers upplevelse av inkludering. Elevers upplevelse av inkludering innefattar 

hur elever upplever att deras rättigheter tillgodoses utifrån samhällshierarkier och konflikter som 

finns i immigrationspolitiken. Inkludering innebär att systemet också måste anpassa sig till 

individen för att undvika assimilering som betyder att individen bör anpassa sig till systemet. Lärare 

inom skolan behöver därmed kunskap och resurser för att skapa ett inkluderande klassrum (Nilsson 

Folke, 2015). I det svenska skolsystemet är nyanlända elever en av de mest utsatta grupperna och 

därför bör de nyanlända elevernas utbildningsrättigheter tas på alvar. Skolans utmaning är att skapa 

möjligheter och hitta sätt att inkludera nyanlända elever och se till att de får den likvärdiga 

utbildning som de enligt lag har rätt till (Bunar, 2015). Det finns även en öppenhet för förändring av 

normer och förhållningssätt till olika elever. 
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2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa kunskap om vilken påverkan dansundervisning i ett interkulturellt 

sammanhang kan ha på nyanlända. Följande frågeställningar har formulerats:  

Hur uppfattar nyanlända elever undervisning av dans i Sverige? 

Hur uppfattar danslärare dansundervisning med nyanlända elever i Sverige?  

Vilka mönster framträder gällande nyanlända elevers upplevelser av rasism och psykisk ohälsa? 
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3. Teoretiskt perspektiv  

Under den här rubriken beskrivs de teoretiska perspektivet intersektionalitet.  

I studien används etnicitet, klass, könstillhörighet och generation för att förstå dansundervisningens 

möjligheter till integration. Andra begrepp som är av relevans för studien kommer att förklaras 

utifrån litteratur samt definieras för att skapa en förståelse för studiens syfte.  

3.1. Intersektionellt perspektiv  

Begreppet intersektionalitet har sitt ursprung i feministisk teori och används för att analysera hur 

socio-ekonomiska och kulturella maktordningar och hierarkier interagerar. Genom kategorier som 

kön, etnicitet, klass, kultur, sexuell läggning och generation analyseras strukturer och skapande av 

exkludering/inkludering. Att anamma ett intersektionellt perspektiv i studien innebär en observation 

och analys av hur människor existerar genom klasstruktur, genussystem och etniska relationer, samt 

genomlysa makt, förtryck och förhållningssätt (Lykke, 2005). En viktig del i arbetet för jämställdhet 

är att belysa och motverka ojämställdhet, förtryck och diskriminering genom synliggörande av 

makthierarkier. Det intersektionella perspektivet tar hänsyn till hur olika former av makt konstruerar 

varandra (Reyes & Mulinari, 2010). 

Samhällets resurser fördelas ojämlikt, normer skapar hierarkier som normaliserar underordning 

vilket utesluter och exkluderar individer och grupper (Molina, 2005). Ett intersektionellt perspektiv 

ser på maktutövande och ojämlikhetsskapande som föränderligt i skilda sammanhang och kontexter, 

det vill säga hur förtryck och diskriminering samverkar i olika maktstrukturer. Genom att 

synliggöra hur förtryck samverkar på olika nivåer utmanas strukturella, institutionella och 

individuella förhållningssätt som möjliggör diskriminering och hierarkier i samhället (De los Reyes, 

2005). 

Reyes & Mulinari (2010) beskriver att det krävs förutsättningar som skapar andra grunder till 

identitetsskapande som kan omvandla den etablerade samhällsordningen. För att möjliggöra detta 

behöver alternativa röster och berättelser synliggöras samt erfarenheter av rasism, diskriminering 

och förtryck som präglar dagens sociala identiteter. Det behövs även strategier som gör offentliga 

samtalet genomförbart utan etnocentrism och diskriminerande strukturer. 
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Rasistiska föreställningar och etnisk diskriminering har genom forskning blivit viktiga 

förklaringsmodeller för kunskap om hur kön, könsrelationer och jämställdhet skapas inom 

föreställda kulturella gränser (Reyes & Mulinari, 2010). Stereotypa kategoriseringar av individer 

och grupper som kommer från andra länder än de västerländska välfärdsstaterna tillskrivs ofta 

egenskaper utifrån etnicitet samt indirekt, ofta också från klass (Thörnquist, 2014).  

Intersektionalitetsbegreppet spelar en viktig roll för att förstå hur maktrelationer är 

sammankopplade och hur diskriminering ser olika ut beroende på vilken roll och tillhörighet 

individen har utifrån samhällsnormer. Intersektionell analys eftersöker därmed innebörden av hur 

olika matktrelationer förhåller sig till varandra och förklaringar till på vilket sätt. Maktförhållanden 

som skapar ojämlikhet ses utifrån individens möjlighet inom ramen för samhällets strukturer, 

normer och rådande ideologier (Thörnquist, 2014).  

Intersektionalitetsbegreppet har sitt ursprung i Nordamerika. I en feministisk 

antidiskrimineringskurs började rörelsen ”black feminism” ifrågasätta den feministiska rörelsens 

exkludering, genom att endast synliggöra den problematik som gällde privilegierade, ”vita kvinnor” 

(Schömer, 2014).  

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism innebär en syn på samhället och verkligheten som en social konstruktion.  

Människans kunskap om värden ses som historisk och kulturell. Vi föds in i en världsbild där 

kategorier och synsätt redan existerar. Sociala sammanhang och kultur skapar och påverkar 

människans identitet. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vill därmed förstå hur grupperingar och 

kategorier skapas. Kunskap och världsbilder är därmed en produkt av olika sätt att kategorisera 

människor i olika sammanhang (Tegnér, 2007). Säljö (2005) beskriver hur kunskaper överförs och 

lever vidare mellan generationer och hur människan samspelar genom sociala och historiska 

redskap när den agerar i sin omvärld. ”Människan är en kulturskapande och kulturbyggande varelse, 

och det är med hjälp av kulturella raster hon förstår och agerar i världen” (Säljö, 2005 s. 28). 

Socialkonstruktivistisk teori uppmärksammar hur socialt samspel format människor genom 

kulturen. Synen på kvinnligt och manligt, identiteter och sätt att se på världen skapas i de sociala 

samspelet (Tegnér, 2007). 
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Etnocentrism 

Etniska grupper är enligt Steir och Sandström (2009) uppbyggda kring en gemensam kultur, 

religion, nation, hudfärg eller historia. Etnisk identitet formas även utifrån sina motsatser, det vill 

säga att etnicitet konstrueras av medlemmar inom gruppen men också av människor utanför 

gruppen. För att kunna definiera sig och skapa en tillhörighet i en grupp behöver man kunna 

definiera en icke tillhörighet till en annan eller andra grupper. Etniska grupper och identiteter kan 

också ses och förstås ur ett socialt och tidsmässigt sammanhang. Samhällsklimat och strukturella 

förhållanden påverkar etniska gruppers betydelse för individen. Kulturer och etnicitet är inte heller 

statiskt utan föränderligt (Steir & Sandström, 2009).  

Elmeroth (2008) beskriver etnocentrism som ett sätt att bemöta omvärlden med sin egen kultur som 

måttstock för normalitet. Etnocentrism introducerades 1940 som ett vetenskapligt begrepp där det 

förklarades som ett oreflekterat tankesätt där den egna nationen ses som världens centrum. Numera 

ses etnocentrism även som ett begrepp där den kulturella tillhörigheten spelar in, den är också ett 

uttryck för människans sätt att placera in sig i ett vi och ett dem och genom de skapa en 

identitetstillhörighet. Genom etnocentrism ses den egna kulturen och dess kulturella värderingar 

som de rätta och etnocentrismen har svårt att förstå och sätta sig in i andra människors kultur. 

Etnocentrism innebär därmed ofta en nedvärderande inställning gentemot andra kulturer (Elmeroth, 

2008). Tillsammans med fördomar, stereotypiska föreställningar och attityder skapas en indelning 

av huruvida olika grupper och människor är utifrån motsättningar till varandra. Dessa motsättningar 

ses oftast som antingen positiva eller negativa som till exempel goda eller onda (Steir & Sandström, 

2009).   

Ökad självkännedom är en väg till fördjupad förståelse för andra människor och kulturer. Med hjälp 

av dialog och vilja bör det vara möjligt att till viss del leva sig in i andra människors situation, 

känslomässigt och tankemässigt även om de tillhör en annan kultur (Stier & Sandström, 2009). 

Gränser mellan olika grupper, medvetenheten kring dem och upprätthållandet av dem är en 

förutsättning för att olika etnicitet skall kunna definieras och existera. Etnicitet skapas i mötet med 

andra grupper och upprätthålls utifrån en relation till andra grupper. Etnicitet är i sig inte en 

egenskap hos en grupp eller individ utan en aspekt av en relation. En individ kan till exempel 

beskriva sig som svensk i en kontext men som turk i en annan kontext (Kasselias Wiltgren, 2016).  
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Kasselias Wiltgren (2016) menar att etnicitet ofta står i association till stereotypa bilder som låser 

människor till etniska positioner som de inte nödvändigtvis identifierar sig med. Etnicitet avgörs 

därmed inte utifrån hur en människa identifierar sig själv utan från hur den betraktas av 

omgivningen. Etniska skillnader och konflikter skapas inte genom objektiva kulturskillnader, utan 

genom ideologier som förklarar skillnader som definitiva. Enligt Kasselias Wiltgren (2016) 

accosieras framförallt icke- västerlänningar med idén om etniska grupper och det finns en 

problematik i att etnicitet används som förklaringar som bortser ifrån andra former av ojämlikheter 

som till exempel klass. Etnicitet sett från ett kritiskt konstruktivistiskt perspektiv uppfattas inte som 

något varande utan som något som konstrueras och reproduceras. Trots kritik och problematik kring 

begreppet menar många forskare att begreppet etnicitet också är viktigt för att hänvisa till hur 

identitet har formats och konstruerats historiskt, kulturellt och politiskt (Kasselias Wiltgren, 2016). 

3.2 Kultur 

Kultur är ett begrepp som är svårt att definiera då de finns många olika aspekter och sätt att se på 

kultur. Med en socialantropologisk utgångspunkt ses kultur som hur gemensamma idéer, tankar, 

regler och meningar påverkar människans kultur. Det menas därmed att kulturen inte definierar 

människan, men den har en inverkan på den. Kultur ses i denna teori inte heller som konstant utan 

något som ständigt förändras och utvecklas (Mars, 2016). Kulturella raster beskriver kulturspecifika 

synsätt som färgar människans sätt att vara och tolka verkligheten. Rastret kan ses som 

förgivettagna och oreflekterade föreställningar och sätt att se på världen utifrån den egna kulturen. 

Kultur består av flera aspekter och kan ses som resurser som finns hos individen för interaktion med 

andra människor och omvärlden (Steir & Söderström 2009). 

Begreppet mångkulturell finns alltid i relation till ett sammanhang med individer som representeras 

av skilda etniciteter, kulturer eller nationaliteter (Lorentz & BergstedtBergstedt, 2016). Utifrån 

mångkulturalism som ideologi kan grupper av individer med olika etnicitet, kultur och språk leva 

tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Ökad mångfald ses som positivt för samhället och det finns 

även en syn på att majoritetssamhället behandlar sina minoriteter illa (Johansson Henö, 2016). Som 

individer besitter vi skilda kulturella uppfattningar och värderingar som grundar sig på vår egen 

bakgrund och kultur. Ett etnocentriskt synsätt gör att människan förstår världen utifrån sin egen 

bakgrund och kultur. Begreppet interkulturell handlar om mötet i ett mångkulturellt sammanhang 

genom handling, kommunikation och förståelse. Det kan beskrivas som en interaktionsprocess 
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mellan individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter genom ett 

förhållningssätt vilket innebär en ömsesidig kommunikation mellan människor från olika kulturella 

bakgrunder (Lorentz & Bergstedt, 2016). 

Steier och Sandström (2009) tar upp en viktig aspekt av jämförande mellan olika nationella eller 

etniska kulturer.  Genom att jämföra kulturer finns en risk att endast uppmärksamma dess skillnader 

och olikheter. Det kan också leda till ett antagande om olika individers agerande genom deras 

nations- eller religionstillhörighet. Skillnader mellan individer inom en grupp kan ofta vara större 

än skillnader mellan två etniskt och kulturella grupper. Även om kulturella skillnader existerar och 

är viktiga att förstå i olika sammanhang bör det finnas en försiktighet kring att direkt hänvisa 

olikheter i människors beteende och handlingar till övergripande kulturskillnader (Ibid). 

Interkulturell kompetens innebär också att förstå och vara medveten om sina egna uppfattningar, 

beteenden, värderingar, synsätt och tolkningar genom den egna kulturen. Att socialiseras in i en 

kultur kan skapa ett särskiljande mellan den egna och andra kulturer där den egna kulturen värderas 

högre än andra kulturer och etniciteter.  Förståelse för andra kulturer samt för hur människor utifrån 

kultur och bakgrund känner, tänker och agerar kräver självkännedom, självgranskning och ett öppet 

och observant sätt att se på kulturella (o)likheter. Interkulturell kompetens och samspel kräver 

nyfikenhet, öppenhet och förståelse för den egna och andra kulturer (Stier & Sandström, 2009). 

Dagens samhälle visar en segregation på bostads- och arbetsmarknaden i Sverige där ”icke vita” 

svenskar är starkt representerade vid okvalificerade och lågbetalda yrken. Bostadsmarknaden visar 

på att områden med ”låg status” har en hög andel invånare med ”utländsk bakgrund” vilket ofta 

sammanfaller med invånare av ”utomvästerländsk bakgrund” det vill säga ”icke vita invånare”. 

Dessa områden beskrivs ofta som ”utanförskapsområden” vilket antyder på att invånarna i dessa 

områden befinner sig utanför de svenska samhället (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León 

Rosales, 2012). Magnusson Turner (2008) menar att den socio-ekonomiska skillnaden mellan 

invandrare och infödda svenskar skapar segregation på bodstadsmarknaden. Etnicitet och kulturell 

identitet har också använts för strukturering och upprätthållande av maktförhållanden både lokalt 

och globalt (Molina, 2008). 
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Rasism 

Rasbegreppet uppkom redan under 1500-talet och i slutet av 1700-talet fick den sin legitimitet i den 

biologiska forskningen. Denna uppdelning och syn på människor blev dock omstridd och slutligen 

falsifierad. Matktherarkier utifrån etniska rangordningar är alltså inte någonting nytt för 

mänskligheten och främliggörandet av människor med annan etnisk eller religiös bakgrund är något 

som varken uppkom eller försvann med andra världskriget slut (Reyes & Molina, 2012). 

Historiken George M. Fredrickson menar på att rasismen uppkom ”i sin grundform” redan på 1300 

och 1400 talet då den först formulerades genom religion utifrån tolkningar av bibeln som säger att 

icke-vita folkslag är skapade för att tjäna de vita. Den biologiska rasismen har sin uppkomst i den 

tidiga kolonialismen i slutet på 1400-talet (Pripp & Öhlander, 2012). 

Etnisk differentiering och tillhörighet går att utläsa i kulturella seder, traditioner och social 

tillhörighet. Föreställningar om de egna sederna och den egna traditionen som den rätta skapar 

etniska rangordningar och ett främliggörande av människor med annan etnisk tillhörighet (Reyes & 

Molina, 2012) Rasistiska ideologier utgår ifrån kulturella och biologiska förklaringar som markerar 

skillnader mellan människor, utifrån vad dessa ideologier menar, naturens gång. Detta sätt att se på 

människan är dock något som de flesta människor tar avstånd ifrån, lika så den rasism som speglar 

sig i våldshandlingar och övergrepp. Det är den förtäckta och ofta omedvetna rasismen som är 

svårare att förstå och bekämpa. Den visar sig i bland annat handlingar, språkbruk, fördomar, 

attityder och inställning till integration och kultur som gör att vi socialiseras att föredra vissa 

människor gentemot andra endast på grund av kulturtillhörighet eller etnicitet (Åkerlund, 2012). 

Hierarkier och sätt att se på människan utifrån etnisk tillhörighet har underordnat människor i 

geografiska, historiska och samtida kontexter vilket stöds och legitimeras ifrån rasbiologiska 

ideologier. Rasism kan därmed också förstås utifrån ett system som genom ett missbrukande av 

makt skapar social ojämlikhet och stärker organiserad struktur av maktförhållanden (Molina, 2005). 

4. Tidigare forskning  

Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning gällande dansundervisning kopplat till 

mångkultur och inkludering. Psykisk ohälsa och PTSD kommer att beskrivas utifrån forskning som 
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berör dans i relation till hälsa och nyanlända. Skolans betydelse och förankringar i läroplanen tas 

också upp i detta avsnitt. 

4.1 Betydelse av kulturell mångfald inom dansundervisning  

Stinson (2010) belyser i sin forskning en västerländsk norm vid eftergymnasiala dansutbildningar i 

USA och vikten av att bryta dessa normer. Arbete med kulturell inkludering i dansundervisning har 

där fokuserat kring att låta studenterna få ta del av icke västerländska dansformer för att skapa 

uppfattningar om andra kulturella dansformer. Fokus bör enligt Stinson (2010) istället ligga på att 

skapa ett bredare perspektiv som inkluderar olika kulturer och identiteter i undervisningen. Stinson 

(2010) menar också på att en avsaknad representation av icke vita studenter inom eftergymnasiala 

dansutbildningar i USA går att koppla till undervisningsmetoder, avsaknad av ett intersektionellt 

perspektiv och strävan efter att nå individer med icke västerländskt ursprung. Dansutbildningarna 

fokuserar främst på västerländsk-baserad pedagogik, antaganden om vad dans är eller sätt att se på 

dans. Att till exempel se den västerländska dansformen som ”normal” och använda icke 

västerländska dansformer som exotiska inslag (Stinson, 2010). 

  

De mångkulturella insatserna inom dansutbildningar är ofta otillräckliga. En utelämnad 

representation, historiska och kulturella sammanhang samt system och fördomar ligger till grund för 

social orättvisa. Missuppfattningar om eller brist på respekt för olikheter kring kultur, kön, förmåga, 

etnicitet och socio-ekonomisk bakgrund påverkar dansundervisningen och skapar segregation och 

assimilering (Stinson, 2010). Feiler (2012) bekräftar också att det finns en underrepresentation av 

individer med icke västerländsk etnicitet inom scenkonsten. Högre utbildningar inom teater har 

representerats av ett homogent västerländskt utseende. De individer som har sökt sig till dessa 

utbildningar och inte stämmer in inom ramen för detta utseende har ofta mötts med avvisande då 

deras ursprung ses som ett hinder för karriären (Feiler, 2012). 

Enligt Stinson (2010) skapas respekt och förståelse för ett mångkulturellt samhälle genom att 

individen förstår den egna kulturen och världsbilden, samt ser sina egna värderingar och sätt att se 

på världen utifrån dem. Statistik visar underrepresentation av elever med västerländsk bakgrund vid 

dansutbildningar i USA samt även en tydlig underrepresentation av män i förhållande till kvinnor. 

Det går även att skönja att socio-ekonomiska förhållanden påverkar tillgänglighet och att 
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dansutbildningarna representeras av västerländska och ekonomiskt privilegierade studenter 

(Stinson, 2010). Historiskt sett har västerländsk dans spelat en viktig roll inom högre 

samhällsklasser. Dansutbildningar dominerades av studenter från överklassen då den sociala dansen 

var en viktig del i den amerikanska överklasskulturen. Dansutbildningarna syftade då till att lära 

eleverna ett graciöst och korrekt uppförande (Dils, 2007).  

1993 kom Milton Bennett fram med en utvecklingsmodell för interkulturell känslighet vilket 

innebar en insikt om sig själv och sin egen kultur och dess påverkan på hur vi ser och uppfattar 

andra människor. Bennetts Developmental model of Interculural Sensivity går igenom sex olika 

stadier av interkulturell känslighet. Modellen används för att förstå hur människor upplever 

kulturella skillnader på olika sätt. De tre första stadierna beskrivs som etnocentriska. 1) Förnekande 

av kulturella skillnader. Ett sätt att se på den egna kulturen som ”de enda riktiga” sättet att leva på 

och ett ointresse för kulturella skillnader. 2) Motstånd till kulturella skillnader ser den egna kulturen 

som den bästa och mest utvecklade, ser ofta andra kulturer på ett negativt och stereotypt sätt. 3) 

Förminskande kring betydelsen av kulturella skillnader menar att kring viktiga behov och 

förhållningssätt finns det inte några större kulturella skillnader. 4) Acceptans kring betydelsen av 

kulturella skillnader. Här ses den egna kulturen som likvärdig i jämförelse med andra kulturer.  

5) Anpassa perspektiv och ta hänsyn till kulturella skillnader menar att individer kan förstå andra 

kulturer och på så vis också utveckla den egna kulturen. 6) Integrera till en definition av identitet  

menar att individer kan röra sig mellan olika kulturer i olika sammanhang (Stinson, 2010 s. 4). 

Stinson (2010) menar att det inom eftergymnasiala dansutbildningar i USA finns en rådande 

hierarki gällande dans och kultur med etnocentriska uppfattningar, där västerländsk dans besitter ett 

högre värde med en estetisk upplevelse medan till exempel den afrikanska dansen ses som en 

somatisk dans och en dans utifrån sitt etniska ursprung. Samtidigt upplever lärare som utmanar 

rådande normer en rädsla för att bli betraktade som svåra, politiska eller aktivistiska. En historisk 

och kulturell förståelse bör enligt Stinson (2010) också befästas inom dansutbildningar för att kunna 

arbeta med mångkulturalitet på ett inkluderande sätt (Stinson, 2010). 

I ett samhälle som präglas av kulturell mångfald, behöver undervisning enligt Ashley (2012) 

förstås; teoretiskt, historiskt och praktiskt i ett större perspektiv än endast de västerländska. Danser 

med annat kulturellt ursprung än den västerländska eller europeiska utövas inte och talas inte heller 

om utifrån ett historiskt eller kulturellt perspektiv. Danspedagogikens möjligheter för inkluderande 
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undervisning bör därmed undersökas och utvecklas utifrån social och kulturell rättvisa. Dansämnet 

behöver utvecklas och förstås utifrån ett globalt sammanhang (Ashley, 2012). 

Ashley (2012) beskriver utifrån en studie gjord på Nya Zeeland om hur den europeiska och 

västerländska dansen är den som representeras i dansundervisning både vid eftergymnasiala 

utbildningar i dans men även inom dans som ämne i de nationella skolväsendet. Studien syftade till 

att undersöka attityder gällande dansundervisning kring olika kulturella danser. Resultatet visade på 

en rädsla hos de undervisande lärarna gällande bristande kunskap kring andra kulturer samt en 

rädsla för kulturell appropriering. Ashley belyser hur dansundervisningen genomsyras av den 

västerländska dansen och att synen på dans och undervisning om dans förstås genom ett 

västerländskt perspektiv (Ashely, 2012). 

 
4.2 Dansforskning kring hälsa och välmående 

Pierce (2014) menar att dans och rörelseterapi kan ses utifrån användning av rörelse som ett 

psykoterapeutiskt medel för att främja emotionella och fysiska upplevelser. Dans och rörelseterapi 

har möjlighet att påverka förtroende och sociala färdigheter samt intimitet och självkänsla. Dessa 

funktioner och förmågor är ofta påverkade hos den individ som har varit med om ett trauma. 

Former av kreativa terapier använder sig av strategier som har evidensbaserat stöd särskilt när det 

gäller arbete med dissociativa störningar (Pierce, 2014). Dans och rörelseterapi kan också främja 

kreativa uttryck, tolerans för fysisk beröring, ögonkontakt och socialt engagemang. Dans och 

rörelseterapi innebär en psykoterapeutisk användning av rörelsen genom att integrera individens 

känslomässiga, kognitiva fysiska och sociala samverkan (Ali, 2016). Fysisk aktivitet har positiva 

effekter för den psykiska hälsan och utsöndrar glädjehormonet endorfin som kroppen producerar 

(Choen, Ejsmond-Fredy, Knight, Dunbar 2009). Fysisk beröring och andra typer av sensorisk 

stimulering som till exempel lukt, ljud och ljus kan utlösa oxytocin vilket även de är ett 

glädjehormon som kroppen producerar.  (Uvnäs Moberg & Petterson, 2004).  

Hyppä och Mäkis (2001) studie visar på att kulturella aktiviteter i grupp har ett samband med hälsa 

och livslängd. Studien gjordes i Österbotten i Finland och undersökte livslängd samt sjukdomsfri 

livslängd där den dubbelspråkiga svensk och finsktalande befolkningen jämfördes med den enbart 

finsktalande befolkningen i samma område. Ett frågeformulär skickades ut för att undersöka 

individernas hälsa och sociala kapital. Korrelationsanalyser utfördes för att bedöma signifikanta 
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relationer mellan språkgrupp och uppfattande hälsa. Det formulerades även modeller för att 

analysera responsvariabler på kända hälsoriskfaktorer och uppfattat socialt kapital. 

Det visade sig att den dubbelspråkiga befolkningen hade bättre livslängd och sjukdomsfri livslängd 

jämfört med den finsktalande befolkningen. I studien gjordes en detaljerad kartläggning som visade 

på att det inte fanns några samband kring genetiska faktorer och inte heller faktorer som rökning, 

kost, alkohol eller utbildning. Det som däremot visade på ett statistiskt förklaringsvärde var ”socialt 

kapital” vilket relaterar till sammanhållning i en grupp. Det ”sociala kapitalet” hade ett starkt 

samband med självrapporterad hälsa. I de sociala kapitalet ingår också kulturella aktiviteter 

(Hyyppä & Mäki, 2001). 

Känslor av isolering kan minska genom att dansa tillsammans med andra människor som ger 

möjlighet för social kommunikation där inga ord behövs. Dans ger även en möjlighet för beröring 

och fysisk närhet vilket som tidigare nämnts kan bidra till att glädjehormonet oxytocin utsöndras 

(Uvnäs Moberg & Petterson, 2004). Genom rörelser i kroppen kan känslor som är svåra att 

förmedla verbalt komma till uttryck i dansen och muskulära spänningar kan bearbetas. Genom 

förbättrad kroppsuppfattning etableras en medvetenhet som kan påverka och stärka självkänslan 

(Duberg, 2016). Kroppen är också ett verktyg som hjälper oss att kommunicera. Genom gester och 

kroppsliga rörelser kan vi förklara och beskriva bortom de verbala språket. En studie som gjorts 

utifrån ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv observerade musikundervisning i årskurs åtta. 

Resultatet visade där på att eleverna använde sig av tecken och rörelser för att kommunicera i 

muciserandet bland annat genom kroppsliga betoningar på ljud och genom att gestera spelrörelser 

(Fahltin, 2015). 

Ali (2016) genomförde en studie med socialkonstruktivistisk ansats där 16 kvinnor mellan 20-60 år 

från USA med olika tidigare erfarenhet av dans fick möjlighet att dansa ”world dance” (danser med 

olika kulturellt ursprung). Alla deltagare hade tidigare erfarenhet av dans men kvantiteten varierade.  

Alla deltagare hade också erfarenhet av någon typ av ”world dance” och deltagarna kom ifrån olika 

dansbakgrunder. Några deltagare hade dansat i många år medan endel hade dansat i mindre än ett 

år. Fokus i undersökningen låg på att genom dansen komma i kontakt med och få ökad förståelse 

för olika kulturella danser. Studiens syfte var att utforska ”world dance” i relation till mental hälsa 

och i studien användes ett fenomenologiskt förhållningssätt. Fokusgrupper och enskilda intervjuer 

användes som forskningsmetod och studiens resultat visade på ökad acceptens gällande kroppsbild 
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och självuppfattning, Studiens deltagare beskrev även att dansen minskade känslan av ångest, oro 

och stress (Ali, 2016). 

Mellan åren 2011-2014 pågick KLIV-projektet (Kultur och Lärande i Vardagen) som Bengtsson, 

Wretlind & Sernhede, (2014) genomförde i samarbete mellan Kultur i Väst och Göteborgs 

Universitet. Projektet bestod av flera olika konstprojekt med ungdomar. Ett projekt inom KLIV 

gjordes vid introduktionsprogrammet på Kavelbro gymnasium i Skövde. Det var ett frivilligt 

projekt där 18 elever deltog. Projektet varade under vårterminen 2014 och bestod bland annat av 

eget skapande samt kreativitet genom dans och drama som avslutades med en föreställning. 

Föreställningen bestod av teater och dans, där elevernas egna upplevelser och erfarenheter 

gestaltades. Efter föreställningen samlades ungdomarna och de verksamma ledarna inom projektet. 

Ungdomarna fick då sätta ord på sina tankar kring upplevelser och erfarenheter av projektet. En 

följeforskare följde projektet och intervjuade eleverna kring deras upplevelser av dans. Eleverna 

uttryckte att de upplevde att dansen skapade ett självförtroende hos dem och att de kunde uttrycka 

känslor genom dansen (Bengtsson, Wretlind & Sernhede, 2014). 

I Örebro gjordes en studie med unga tjejer som alla uppvisade symtom för psykisk ohälsa. Studien 

gjordes av en doktorand vid Örebro universitet. I studien inkluderades 112 svenska tjejer i åldern 

13-18 år som själva uppskattade att de led av psykisk ohälsa och som vid upprepade tillfällen varit 

hos skolsköterskan för psykiska symtom som oro och nedstämdhet samt somatiska symtom som 

trötthet, muskelspänningar och huvudvärk. Av de 112 tjejer som deltog i studien bestod 53 tjejer av 

en kontrollgrupp medan 59 av dem fick möjlighet att dansa tillsammans två gånger i veckan under 

åtta månaders tid. Dansundervisningen varade i 75 minuter vid 48 tillfällen där lektionen innehöll 

uppvärmning, olika dansövningar och avslappning med massage i par samt en liten reflektion på 

slutet. Dansövningarna bestod av improvisation och koreografi och eleverna fick möjlighet att 

prova på olika stilar såsom afrikans dans, show jazz, streetdance och modern/nutida dans. Eleverna 

fick efter studiens avslut individuellt svara på frågor kring sin psykiska och mentala hälsa där SRH 

skalan (Self-Rated Health) användes som mätinstrument. Resultatet följdes upp 12 och 20 månader 

efter sista danstillfället för att se hur elevernas hälsa påverkades efter att studiens avslut. Resultatet 

visade på att de tjejer som ingick i dansgruppen förbättrade den självskattande hälsan vilket höll i 

sig under 12 månaders tid (Duberg, 2016). 
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Forskningsprojekt kring dansundervisning i skolan genomfördes under höstterminen 1986-1987 i 

Enköping där videoinspelningar av 16 dansklasser kom att bli underlag för studien. Studien visade 

på en möjlighet för integration då dansen gav en möjlighet för eleverna att uttrycka inre upplevelser 

och tolka sina klasskamraters dans och forskningen visade på positiva effekter av arbete med 

integration från att de började studien till slutet av studien (Ericson, 2000). 

Roman (2010) tar upp dans i relation till känslor och även som en betydelse för kunskap och 

inlärning. Ett kroppsligt undersökande i dans som framhäver tankar och känslor genom en kropp i 

rörelse. Utöver den tekniska och estetiska kunskapen i dans innefattar också dansämnet en 

förståelse för kommunikation och uttryck genom dans samt den känslomässiga upplevelsen.  

Dansen integrerar kropp, känsla och tanke och genom fantasi och kreativitet utvecklas också en 

känslomässig förståelse (Grönlund & Wigert, 2004). Utöver den tekniska och estetiska kunskapen i 

dans behandlar dansämnet också en förståelse för uttryck och kommunikation genom dansen samt 

skapandet av en känslomässig upplevelse. Känslomässigt engagemang och fantasi ger möjligheter 

till skapande, kreativitet och konstnärliga upplevelser (Román, 2004). 

4.3 Psykisk ohälsa, stress och traumasymtom 

Psykisk ohälsa kan definieras som ett tillstånd med en betydande negativ inverkan på individens 

subjektiva välbefinnande och dagliga liv (Tinghög, Arwidson, Sigvardsdotter, Malm & Saboonchi, 

2016). Människor söker idag asyl i Sverige för att de behöver skydd ifrån krig, våld och övergrepp 

som pågår i deras hemländer. I väntan på beslut om att få stanna i landet eller tvingas flytta tillbaka 

till sitt hemland befinner sig den asylsökande i en ovisshet vilket gör att dessa människor ofta 

upplever stress och oro. Många saknar socialt nätverk i Sverige och framtiden är osäker. De flesta 

nyanlända barn och ungdomar kommer med traumatiska minnen och upplevelser som gör att flera 

av dem uppvisar symtom på PTSD- posttraumatisk stress (Ascher & Hjern, 2013). Resultat ifrån 

Röda korsets studie visar på en utbredd psykisk ohälsa bland nyanlända i Sverige. Symtom som 

framkom visade på depression eller ångestproblematik. PTSD var vanligt förekommande hos de 

asylsökande och studien visade även på att de individer som upplever sig ha 

kommunikationssvårigheter hade en ökad sannolikhet för att drabbas av PTSD. Posttraumatisk 

stress ofta leder till sömnsvårigheter samt påverkar funktioner som minne och koncentration. En 

följd av detta är även att det då är svårare att lära sig ett nytt språk.(Tinghög, Arwidson, 

Sigvardsdotter, Malm & Saboonchi, 2016). Känslor av stress orsakar också muskelspänningar och 
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långvarig stress kan i sin tur få konsekvenser gällande kroppens kognitiva funktioner (Duberg, 

2016).  

 
4.4 Förankring i läroplan 

Skolans värdegrund omfattas i läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011). Denna värdegrund 

omfattar grundläggande värden kring, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. 

(GY11) (Skolverket, 2011 s. 5). Det finns även beskrivningar som framhäver vikten av förståelse, 

kunskap och respekt för individer med olika bakgrund och annat kulturellt ursprung.  

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser (Skolverket, 2011 s. 5).  

Under Skolans uppdrag i Lgr11 finns det även riktlinjer för ett intersekionellt perspektiv där 

förståelsen för den egna verkligheten sett ur ett globalt perspektiv betonas utifrån internationell 

solidaritet och utvecklad förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.  

I kapitlet om normer och värden beskrivs att elever skall kunna möta andra människor utifrån 

respekt för skillnader i kultur och livsvillkor (Skolverket, 2011). 

5. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens metod, urvalsprocess, etiska överväganden samt den kvalitativa 

analysen av studiens empiriska material. 

5.1 Metodbakgrund 

För att analysera hur nyanlända elever och undervisande danslärare upplever dansundervisning för 

nyanlända har en socialkonstruktivistisk teori och ett intersektionellt perspektiv använts i studien. 

Fokus för studien är att få djupare förståelse av dansundervisning för nyanlända samt hur nyanlända 

elever och danslärare upplever denna dansundervisning. Studien undersöker även danslärares 

utsagor kring sitt arbete med integration genom dansundervisning för nyanlända. Med ovanstående 

utgångspunkter valdes därför intervju som metod för förståelse av dessa deltagares livsvärld, det 

vill säga deras syn på sin verklighet utifrån bakgrund och erfarenheter (Tjora, 2012). Datainsamling 
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utgjordes av intervjuer samt fältanteckningar ifrån en deltagande observation i dansundervisning. 

Observationen användes dock inte som endel av analysen men låg till grund för en uppbyggd 

kontakt med studiens deltagare. Idén var ifrån början att observera danslektionen och inte själv vara 

deltagande, men eftersom att det var en liten grupp beslöt jag i samråd med undervisande danslärare 

att jag själv också skulle vara med som en elev under lektionen. Detta för att eleverna inte skulle bli 

påverkade och känna sig utsatta av att någon studerar dem utifrån. Eftersom att jag endast deltog i 

undervisningen i två dagar beslöt jag mig för att använda intervjuer som metod för arbetet. 

Deltagande observation ses inte heller som lämpligt vid kortare projekt (Bell & Waters, 2016). 

5.2 Urval  

Denna studie innefattar intervjuer av sju deltagare, fem nyanlända pojkar i åldern 16-19 år med 

erfarenhet av dansundervisning samt två verksamma lärare i dansundervisning för nyanlända, varav 

en koreograf och en danspedagog. Samtliga av de nyanlända kom som flyktingar till Sverige och 

hade vid intervjutillfället varit i landet mellan ett och två år. Tre av dem kommer ursprungligen ifrån 

Afghanistan, en ifrån Syrien och en ifrån Kongo Kinshasa. Ingen av dem hade någon erfarenhet av 

dansundervisning ifrån tiden innan de kom till Sverige, men olika mycket erfarenhet av 

dansundervisning i Sverige. 

5.2.1 Presentation av studiens deltagare 

Nedan följer en presentation av studiens deltagare. För att utomstående inte skall ha möjlighet att 

identifiera dessa deltagare och för att stärka deras konfidentialitet har fiktiva namn tilldelats 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Johan: Utbildad koreograf och dansare med erfarenhet av Community dance genom flera tidigare 

projekt i Sverige och Europa. 

Sofie: Utbildad danspedagog, undervisar i olika dansstilar på kulturskola och i projekt med 

nyanlända i förberedelseklasser 
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Shan: 16 år. Uppvuxen i Afghanistan och Turkiet. Har vid intervjutillfället varit i Sverige i femton 

månader. Inga tidigare erfarenheter av dansundervisning ifrån tiden innan han kom till Sverige och 

mycket lite sedan han kom till Sverige. 

Javid: 17 år (18 enligt migrationsverket). Uppvuxen i Afghanistan och Pakistan. Har vid 

intervjutillfället varit i Sverige i ett och ett halvt år. Inga tidigare erfarenheter av dansundervisning 

ifrån tiden innan han kom till Sverige och mycket lite erfarenhet sedan han kom till Sverige. 

Abbas: 19 år. Uppvuxen i Afghanistan och Iran. Har vid intervjutillfället varit i Sverige i ett och ett 

halvt år. Inga tidigare erfarenheter av dansundervisning ifrån tiden innan han kom till Sverige och 

mycket lite erfarenhet sedan han kom till Sverige. 

Kamal: 17 år. Uppvuxen i Syrien och Egypten. Har vid intervjutillfället varit i Sverige i två år. Inga 

tidigare erfarenheter av dansundervisning ifrån tiden innan han kom till Sverige. I Sverige började 

han ta dansklasser för ungefär ett år sedan. Han har främst dansat olika stilar inom streetdance 

Ohmar: 19 år. Uppvuxen i Kongon Kinshasa och i Zambia. Har vid intervjutillfället varit i Sverige i 

drygt två år. Har inte någon erfarenhet av dansundervisning ifrån tiden innan han kom till Sverige. I 

Sverige började han ta dansklasser för ungefär ett år sedan. Han har främst dansat olika stilar inom 

streetdance 

5.3 Etiska Överväganden  

Deltagarna i studien informerades muntligt om de villkor som gällde för studien. Att deltagandet i 

studien var frivilligt och att det när som helst hade möjlighet att avbryta studien. Uppgifterna ifrån 

intervjuer har behandlats på ett sätt så att det inte finns någon möjlighet att identifiera dem. För att 

stärka konfidentialiteten för deltagarna har jag inte använt mig av deras riktiga namn i rapporten. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall personuppgifter inte lämnas ut och det skall inte vara möjligt 

för utomstående att identifiera studiens deltagare. Insamlade uppgifter kring deltagarna har endast 

använts för studiens ändamål och har inte lämnats ut till andra människor eller organisationer. 

Uppgifter för forskningsändamål skall inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Då alla deltagarna i studien är över 15 år har de 

själva rätt att samtycka till deltagande i studien utan föräldrars medgivande (Författningssamling, 
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etikprövningslagen § 18). Då denna studie i viss mån handlar om en redan utsatt grupp bör faran 

med stigmatisering tas upp då de lätt kan skapa en generell bild och göra att individer får en viss 

stämpel på sig (Dalen, 2015). 

5.4. Intervju

Syftet med intervju som metod är att få en djupare förståelse för individens egna upplevelse, vilket 

kräver ett kvalitativt material (Rennstam & Wästerfors, 2015). Intervjuer skapar även möjligheter 

att ställa följdfrågor för att förtydliga eller utöka svaren vilket inte är möjligt i en till exempel 

enkätundersökning (Bell & Waters, 2016). För att i en intervju få en säkerhet i att få med allt det 

som sägs, samtidigt som den som intervjuar kan koncentrera sig på den intervjuade, används i regel 

ljudinspelning i kvalitativa forskningsintervjuer (Tjora, 2012) 

Ett kvalitativt material fokuserar inte endast på beskrivningar av de förhållanden som den 

intervjuade lever i utan också på en upplevelsedimension hos de som intervjuas.  

När en forskare lyssnar till den intervjuade personen och försöker skapa sig en förståelse för dess 

världsbild sker skapandeprocesser och tolkning av intervjupersonens berättelser och upplevelser. 

Tolkningen behöver kunna uttala ett djupare meningsinnehåll än de som omedelbart uppfattas. 

Förförståelse är därför en viktig del för att förstå senare tolkning av materialet (Dalen, 2015). 

En nyanländ pojke fick på grund av brister i de svenska språket hjälp med tolkning/översättning av 

sin kompis som även var deltagare i studien. Att kompisen som tolkade inte var professionell eller 

hade svenska som första språk kan vara en fara då de kan leda till svårigheter med korrekt 

översättning. Eftersom att den nyanlända pojken som var i behov av tolk ändå hade kunskaper i de 

svenska språket och ibland själv berättade på svenska, förlitade jag mig på att de som gick fram 

ändå var i linje med de som han ville ha sagt. Optimalt i denna situation hade varit en professionell 

tolk för att stärka empirin men tyvärr fanns det inte någon möjlighet till detta inom ramen för denna 

studie. 

5.4.1 Genomförande 

För att få tag på deltagare skickade jag ut en förfrågning via en grupp för dansundervisande lärare 

på sociala medier där jag fick kontakt med de två undervisande lärarna som i sin tur gjorde att jag 

kom i kontakt med eleverna. Intervjuerna i denna studie spelades in med telefon, sex av intervjuerna 

låg mellan 30 och 40 minuter och en intervju med en nyanländ elev varade runt tio minuter. 
!21



Intervjuerna började med en muntlig förklaring om studiens syfte och mitt eget intresse kring ämnet 

samt information om att de själva när som helst kunde välja att avbryta studien. För att genomföra 

en lyckad intervju är det viktigt att skapa en avslappnad stämning så att den intervjuade känner sig 

trygg i att prata öppet om sina personliga erfarenheter (Tjora, 2012). Frågorna som ställdes till de 

nyanlända var öppna frågor relaterade till dansundervisning men också frågor kring deras 

nuvarande livssituation och deras livssituation innan de kom till Sverige. Två intervjuer 

genomfördes i par, där jag intervjuade två elever samtidigt. Detta var delvis för att den ena eleven 

hade svårigheter i svenska språket och behövde ha tolk och den andra intervjun gjordes i par utifrån 

önskemål från de båda eleverna. Transkriberingen skedde genom att texten transkriberades manuellt 

på datorn. Det finns inte någon direkt översättning ifrån muntlig till skriftlig form. Det visuella 

innehållet under intervjun som till exempel kroppsspråk och själva stämningen under intervju 

försvinner i transkriberingen. Därför är det viktigt att vara noga under transkriberingen samt lyssna 

noga på inspelningarna (Tjora, 2012) 

5.5 Analys 

 Ett intersektionellt perspektiv användes som verktyg för att urskilja de nyanlända elevernas och 

danslärarnas uppfattning om dansundervisning för nyanlända. En intersektionell analysmetod 

belyser en förståelse av maktutövande genom normer som utesluter, stigmatiserar och normaliserar 

underordning. Därmed går det också att uppmärksamma hur samhällets materiella och symboliska 

resurser koncentreras till privilegierade grupper och förnekas eller villkoras till andra. I analysen av 

resultatet markerades texten på datorn i olika färger för att stryka under meningsbärande innehåll 

kopplat till integration och psykisk ohälsa samt rasism, och upplevelse av dansundervisning. 

Upplevelser av psykisk ohälsa markerades med röd färg, rasism med blå, integration med rosa och 

upplevelser av dansundervisning med gult. I kanten av dokumenten kommenterades även den text 

som färglagts utifrån de olika teman som valts med en förklaring till hur texten kopplades till dessa 

teman. När alla intervjuer hade färgkodats och fått förklarande text användes post it lappar i olika 

färger där varje färg fick representera integration, psykisk ohälsa, rasism och upplevelser av 

dansundervisning. Dessa kategorier delades utifrån mina kommentarer kring texten in i olika 

underrubriker.  Dessa underrubriker kopplades också till ett intersektionellt perspektiv och delades 

in i klass, kön och ålder för att få en förståelse för resultatet utifrån dessa aspekter. På post it 

lapparna skrevs beskrivningar och ibland även citat ut kopplade till kategorierna. Kategorierna och 

underrubrikerna användes för att koppla ihop intersektionellt perspektiv och socialkonstruktivistisk 
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teori till resultatet. För att särskilja data insamlad ifrån danslärarna och de nyanlända eleverna 

användes olika färger på pennorna. Integration delades upp i integration och hinder för integration. 

Psykisk ohälsa och upplevelser av dansundervisning delades in i känslomässig och somatisk 

upplevelse. Rasistiska strukturer delades in i uttryck för rasism/främlingsfientlighet och fördomar.  

Eftersom hela studien är direkt kopplat till etnicitet då det är en studie kring etniska grupper 

användes inte etnicitet som en kategori i analysen. Integration är i detta sammanhang också direkt 

kopplat till etnicitet då det är olika etniska grupper som skall integreras liksom rasism, då rasism är 

en struktur utifrån etniska rangordningar. Det sista som gjordes var att skriva in min analys utifrån 

de olika kategorierna i en analystabell. Citaten i de transkriberade materialet anpassades för 

läsbarhetens skull eftersom de intervjuade inte har svenska som sitt första språk. Grammatikfel 

korrigerades samt upprepning av ord och intetsägande yttrande för att de meningsbärande i 

upplevelserna skall stå i fokus. 

7. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av analysen. Resultatet är tematiserat under följande 

rubriker; Upplevelser av dansundervisning och effekter på hälsa, Integration och Inkludering, 

Hinder för Integration, Rädsla för arbetet med nyanlända hos lärare och Upplevelser av segregation 

och rasism. Under dessa rubriker görs även kopplingar till kön, etnicitet, klass och generation.   

7.1 Upplevelser av dansundervisning och effekter på hälsa 

Följande text redogör danslärarnas uppfattningar om hur eleverna påverkades av dansundervisning 

och elevernas upplevelse av dans i förhållande till hälsa. 

Båda danslärarna upplevde att dansen har haft en positiv effekt hos eleverna. Enligt lärarna bidrar 

dansen till en bättre sömn på nätterna, att muskelspänningar släpper och att de upplever glädje när 

de dansar.  

Den fysiska kontakten är många som inte har med sig, och saknar den. Vi mår i princip bättre när vi 
har en kroppslig fysisk kontakt. Det märks också hos eleverna när traumat sitter i kroppen, det är 

otroligt många som har svårt att slappna av och där kan dansen hjälpa eleverna att släppa spänningar i 
kroppen. (Johan) 

De nyanlända eleverna uttryckte att dansundervisningen har haft en positiv effekt, att de känner sig 
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piggare, starkare och att dansen fick dem att sova bra. Det framkommer att eleverna upplever 

dansen som en möjlighet att uttrycka upplevda känslor. När eleverna under intervjuerna tillfrågas 

om hur de upplever dansundervisning skiner de upp och berättar att de har kul när de dansar, att de 

känner glädje och mår bra. 

Det känns som att jag flyger när jag dansar. Jag behöver inte vara stressad, nervös, arg eller ledsen. 
Jag blir glad när jag dansar och jag vill visa de. Jag vill göra andra människor glada genom dansen. 

Jag mår bra när jag får dansa. (Kamal)  
  

Abbas berättar om sina upplevelser av den dansworkshop han just deltagit i. Han förklarar att han 

innan projektets början inte förstod exakt vad det var som han hade anmält sig till. Han trodde då att 

han skulle få testa olika typer av konstformer och han berättar att han har haft en bild av dans som 

någonting som är svårt och som han inte kan. Abbas förklarar att han tidigare har skämts över att 

dansa men att det i undervisningen kändes bra, att han mådde bättre och att kroppen blev piggare 

nära han dansade. ”Efteråt kändes de som att jag skulle kunna tävla i Olympics” säger han och 

skrattar. Javid som deltagit i samma workshop berättar att han dansade på ett nytt sätt i 

undervisningen. Han uttrycker att dansen gjorde honom pigg och att han sov bättre på nätterna 

dagarna efter att han hade dansat. 

  
Jag kände att jag kan röra mig på olika sätt, att jag inte är en robot, jag går till skolan och allt är 
samma sak. Efter den här kursen kände jag, jag är inte en robot, jag kan dansa och jag kan röra mig, 

en känsla från mitt hjärta att jag kan göra allting som jag vill. (Abbas) 

Jag trodde inte att jag kunde dansa så som vi gjorde, det var första gången som jag dansade så, det 
kändes bra. Jag blev pigg och jag sov bra på natten (Javid)  

Shan är född i Afghanistan men bodde under fem år i Turkiet innan han kom till Sverige. Han 

beskriver sitt liv innan han kom till Sverige som meningslöst. Shan arbetade på en restaurang i 

Turkiet sex dagar i veckan och han berättar att han inte kände sig lycklig under denna tid i livet. 

”Jag hade inte ett liv där, jag visste ingenting, om vad liv var, vad liv betyder eller någonting.”  

Shan är tacksam över att ha kommit till Sverige där han nu mår mycket bättre. Han beskriver att 

hans liv ser helt annorlunda ut nu då han har tid att göra roliga saker som han själv vill göra. 

Shan berättar att han mår bra när han dansar och förklarar att det för honom är ett sätt att berätta 

någonting som känns eller någonting som tidigare har upplevts samtidigt som det känns bra för 
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kroppen. ”Det hjälper kroppen också, kroppen får lite mer energi efteråt.” Shan berättar även att de 

sociala som han har upplevt i dansundervisning haft en betydelse för honom. 

  
Jag träffade människor, jag tycker mycket om de, att träffa människor och lära känna dem, hur du 
tänker hur de andra tänker, det är spännande faktiskt, att få veta. Det var jättebra att vara där och 

dansa tillsammans med er och lära känna er. (Shan)  

Analysen visar på att den sociala aspekten i dansundervisningen är av betydelse för en positiv 

upplevelse av dansen hos de nyanlända ungdomarna. De uttrycker att dansundervisningen har 

utgjort en möjlighet för dem att komma i kontakt med nya människor som de lär känna genom att 

arbeta tillsammans i dansen. Danslärarna uttrycker att de ser dansundervisningen som en möjlighet 

till att skapa ett rum där ungdomarna får göra saker tillsammans. Det krävs en trygghet för att 

eleverna skall våga ge sig hän åt dansen och få alla elever delaktiga i undervisningen, ibland blir 

elever nervösa och vill gömma sig. Läraren behöver då vara stödjande, ta in eleverna och skapa ett 

rum där alla kan dansa med alla. Eleverna kan då känna sig synliga inom ett skyddande och 

stödjande rum. Johan förklarar att det är en balansgång som kan vara svår då någon elev inte vill 

delta i dansen. Ibland behöver eleverna få sätta sig Genom att sitta och titta aktivt så är de också 

delaktiga i undervisningen, fast på ett annat sätt. Eleverna kan även behövas ”pushas” då de kan 

vara så att de vill vara med men inte vågar. När de börjar vara med och bli mer delaktiga i arbetet 

brukar de vara något som lossnar som gör det möjligt för dem att våga dansa.  

Det är en balansgång, ibland accepterar jag ett -Nej, jag vill inte och eleven får gå och sätta sig. 

Ibland försöker jag att ”pusha” dem lite och jag märker att det är något som lossnar för dem när de 
kommer in och vågar vara med. (Johan) 

Ohmar berättar i intervjun om när han bodde i Kongo Kinshasa, att han där brukade titta på dans 

men inte dansade själv. Han förklarar att han själv såg sig som en kille som spelade fotboll och 

basket och att han hade svårt att se sig som en person som dansar. Han hade kompisar som dansade 

som tyckte att han skulle följa med dem och dansa. När de såg honom dansa tyckte hans kompisar 

att han hade fallenhet för dans och ville få honom till att dansa mer. Till en början var Ohmar 

mycket tveksam till att han skulle dansa. ”Jag tänkte, nej, nej, jag ska inte dansa, ingen 

fotbollsspelare dansar men mina kompisar peppade mig och sa att jag var jättebra.”  

Ohmar beskriver att han i Sverige kom i kontakt med en svensk tjej som dansade hiphop och som 

ville att han skulle vara med i ett dansprojekt med ungdomar ifrån flera länder. Ohmar blev 
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intresserad och gick med i projektet. I projektet startades en dansgrupp som bestod av ungdomar 

från olika länder. Nu ser Ohmar dansen som en fristad där han får möjlighet att vara i nuet, känna 

ett lugn och låta de tankar som annars tynger honom få försvinna.  

Det var i så många år som jag hela tiden flyttade, det har inte känts som att jag har haft ett riktigt hem 
när jag har flyttat så mycket. När jag dansar får jag vara i en annan värld, jag glömmer allting som 

gjorde mig, och som gör mig orolig. (Ohmar)  

För Kamal har dansen haft en stor betydelse, då han under intervjun beskriver att hans negativa 

känslor försvinner när han dansar. Han har även erfarenhet av att dansa på scen inför publik vilket 

är en upplevelse som har betytt mycket för honom.  ”Det känns bra när publiken tittar på mig och 

jag upplever att de blir glada”. (Kamal) 

Johan har arbetat i många olika grupper med nyanlända elever. Han tycker att det är en rolig grupp 

att arbeta med och att de sällan har en negativ inställning till att dansa eller föreställningar om 

manliga eller kvinnliga rörelser.  

Jag har undervisat många killar ifrån Afghanistan och jag upplever att de har en fin känsla för dans. 
Jag har sällan hört från dem att man inte skall röra sig på ett visst sätt. Många av dem använder sig 

mycket av rörelsekvaliteter som är ganska kvinnligt kodade i vår kultur så som som mjuka rörelser, 
de använder också mycket bäcken och handrörelser, vilket är någon som också kommer ifrån deras 
kultur. (Johan)  

Sofia som undervisat dans i föreberedelseklasser har upplevt stora skillnader kring utvecklad 

rörelseförmåga hos barn och ungdomar. De finns de barn som inte har samma rörelseförmåga som 

de flesta svenska barn i samma ålder. De kan bero på att de kanske inte har haft möjlighet att leka 

och utveckla sin rörelseförmåga, endel elever har svårt med att till exempel hoppa. Deras lärare i 

skolan bekräftar erfarenheten av att de inte har samma rörelseförutsättningar som de flesta svenska 

barn och att idrottsundervisningen behöver anpassas så att de ska klara av att utföra den. Samtidigt 

finns det barn som har helt andra förutsättningar och som har lätt för rörelser. Grupperna i 

förberedelseklasserna är väldigt blandade och eleverna har olika nationaliteter.  

Många av de yngre barnen som jag har undervisat i förberedelseklasser har inte samma 
rörelseförmåga som jag upplever att de flesta svenska barn som jag har undervisat har. De barnen har 

kanske inte haft samma tillgång till lek utan varit mer stilla. En gång la jag ut hopprep i salen som de 
skulle hoppa över. Flera elever kunde inte hoppa, de lyfte kroppen men fötterna lyfte inte ifrån 
marken. Deras lärare bekräftar också att de märks i idrottsundervisningen att flera elever inte är så 

utvecklade kring rörelser på de sätt som de flesta svenska barn i samma ålder är. (Sofia)  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Erfarenheterna hos eleverna ser väldigt olika ut berättar Sofia. Endel av dem har aldrig gått i skolan 

medan det finns elever som enligt Sofia upplevs som väldigt väluppfostrade, som kanske tidigare 

har gått i mer strikta skolor än den statliga svenska skolan. 

7.2 Integration och Inkludering 

I detta stycke presenteras danslärarnas upplevelser och erfarenhet av hur dansundervisning kan vara 

positivt för integrationsarbete och inkludering av nyanlända elever. Resultatet visar möjligheter att 

inom ramen för dansundervisning bryta segregation samt etniska, kulturella och könsuppdelade 

grupperingar.  

Både Johan och Sofia har arbetat med grupper av nyanlända elever där gruppen består av individer 

som kommer ifrån olika länder som talar olika språk, vilket innebär en integration mellan de 

nyanlända eleverna. Eleverna får då dansa tillsammans och samarbeta med elever från andra länder. 

Svenskan blir då de gemensamma språket vilket även gynnar deras språkutveckling. Det 

framkommer i intervjuerna att danslärarna har upplevt undervisningssituationer där eleverna i 

klassrummet har varit grupperade utifrån nationstillhörighet eller könstillhörighet. Inom ramen för 

dansundervisning går det att skapa en inkluderande miljö där eleverna samarbetar och arbetar 

tillsammans med alla som deltar i undervisningen. Johan påtalade i intervjun att det är viktigt för 

honom att skapa ett arbetssätt som öppnar upp för en respekterande och trygg miljö där alla kan 

arbeta med alla. Han berättar om ett tillfälle där han skulle undervisa i en workshop med en 

gymnasieklass. Innan denna workshop varnades han av rektorn för att gruppen som skulle delta i 

undervisningen var en mycket svår grupp. Rektorn påtalade att det hade varit stökigt i klassrummet 

samt bråk mellan ungdomarna och att workshopen kanske skulle komma att avbrytas. Johan 

beskriver mötet med klassen då eleverna hade ställt sig i grupperingar utifrån etnicitet eller kön men 

att dessa grupperingar förändrades över tiden. 

  
Vi började lektionen i en cirkel där alla afghanska killar stod tillsammans vilket var ungefär hälften 
av gruppen. Tjejerna stod tillsammans och sedan andra nationaliteter. Jag skojade med dem då och sa 

att det kändes som att jag hade två fotbollslag framför mig. Redan första dagen, på eftermiddagen så 
var denna uppdelning helt borta. De jobbade tjejer och killar ihop och olika nationaliteter blandades. 
Jag tror delvis att de försvinner med den typen av arbete som vi har där vi försöker skapa ett möjligt 

rum för att komma över tröskeln att inte våga arbeta med en tjej eller kille eller någon från annan 
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kultur eller ett annat land. Det handlar också om att undervisa på ett uppmärksamt sätt och att hela 
tiden se till att byta arbetspartner. Det är lätt för dessa ungdomar att välja att jobba med någon som du 

redan har en relation till och det är då viktigt, tycker jag, att som lärare gå in och hantera de så att vi 
skapar ett öppet och inkluderande rum. (Johan)  

       

Att dessa grupperingar försvinner med arbetets gång tror Johan beror på den typen av arbete som 

används i undervisningen. Det är viktigt att som lärare vara uppmärksam och kunna gå in och 

hantera olika situationer genom att se till att de som är i rummet arbetar tillsammans med olika 

personer. ”Det handlar också om att skapa ett tryggt rum med möjlighet att bryta de mönster som 

gör att elever inte vågar kommunicera med elever som har en annan nations eller 

könstillhörighet.” (Johan) Eleverna integreras också med varandra genom att komma i en dialog 

eller kontakt med någon annan kroppsligt, genom rörelser. Analysen visar på att dans också kan 

vara bra för möjligheten till elevernas språkutveckling, att läraren både pratar och samtidigt visar 

med kroppen leder till att eleverna lär sig nya ord. Det finns också möjlighet att ta in elevernas 

kulturella bakgrund genom val av musik och att de själva får improvisera. 

  
Ibland står vi i ring och arbetar med olika rytmer. Vissa av eleverna har mycket rytmiska instrument i 
sina länder och då kan de få utlopp för de. Ofta pratar jag inte så mycket när jag undervisar. Dans är 

tacksamt på de sättet, de behövs inte verbal kommunikation för att förstå. När jag pratar försöker jag 
vara tydlig och koppla de till vad jag visar med kroppen. (Sandra)  

  

7.2.1 Hinder för Integration  

Följande avsnitt beskriver danslärarnas erfarenheter av problematik kring integration gällande 

undervisning för nyanlända elever. Danslärarna beskriver problematiken utifrån rasism, psykisk 

ohälsa, könstillhörighet och socio-ekonomiska förhållande. 

Danslärarna påtalar under intervju, hinder för integration kring dansundervisning. Till stor del 

handlar det om att nå ut med dansen. För att få nyanlända elever att komma till undervisningen 

krävs det ansträngning av lärare. För eleverna är det svårt att veta vad det innebär att delta i en 

dansklass eller en workshop i dans. ”Det är svårt att förklara vad det är innan de kommer och själva 

förstår genom att göra.” (Johan) Sofia uttrycker att det också kan också finnas en oro och rädsla, 

både hos de ensamkommande och de som kommer med sina familjer. Det är mycket som är nytt 

genom att bara komma till ett nytt land och en ny kultur, samtidigt som de som kommer hit har varit 

med om traumatiska och tunga händelser i livet. Att våga gå till en fritidsaktivitet efter skoltid utan 
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att veta vad det är eller innebär, som ligger i ett område bortanför hem och skola kan kännas svårt 

för dessa elever.  

Sofia som har arbetat med förberedelseklasser inom kulturverksamhet uttrycker att det ofta krävs att 

elever och föräldrar får tydlig information och kontakt gällande dansundervisningen. Det kan vara 

bra för de elever som kommer hit med sina familjer att skapa en föräldrakontakt. Att föräldrarna får 

ett ansikte och en röst på den som skall undervisa kan göra de lättare för dem att skicka iväg sina 

barn efter skoltid. Sofia berättar att de har fått fler anmälningar till kulturskolan efter att hon har 

varit ute i skolan och varit med på föräldramöten där hon träffat föräldrar till nyanlända barn och 

ungdomar. Enligt Sofia skapar detta en trygghet för föräldrarna. 

  
När det gäller aktiviteter efter skoltid vill föräldrarna ofta veta vem som skall hålla i kursen samt 
gärna ha ett ansikte och en röst på den personen. Jag tycker inte att det är så konstigt att det är så 

utifrån var de nyanlända har varit med om och den färden som de har gjort. Det kan inte vara lätt att 
bara skicka iväg sina barn till skolan i ett helt nytt land. Jag hade nog känt samma sak om jag hade 
åkt till Afghanistan och skulle skicka iväg mina barn där. (Sofia)  

Många elever som Johan har undervisat mår dåligt. Genom dansundervisningen har Johan kommit i 

kontakt med dessa elevers personal från boenden för ensamkommande och nyanlända. Personalen 

har då berättat om sina upplevelser av de nyanlända ungdomarnas situation. Det har där 

framkommit att många av de nyanlända eleverna sover och äter dåligt. Enligt Johan påverkar detta 

elevernas dagsform både i det fysiska arbetet men också genom att de kan vara svårt att få dem att 

komma till dansundervisningen. De är då trötta på dagen och har inte någon ork eller lust att gå till 

annan verksamhet efter skolan. 

  
Vi som danslärare kan finnas där för ungdomarna, vi kan lyssna till dem och vara empatiska mot 
dem. Vi kan visa känslor för dem och ha våra politiska åsikter om hur rätt eller fel den svenska staten 

hanterar  imigrationsproblematiken. Vi kan inte göra så mycket mer än att finnas där för dem, försöka 
vara en tillgång och stötta dem som kommer för att vara med i arbetet.  

              

Sofia uttrycker att kostnader inom kulturskolor också kan vara en faktor till att elever inte har 

möjlighet att ta del av verksamheten då de inte har råd. Verksamhet som är sponsrad av kommun 

eller landsting är oftast i tidsbegränsade projekt. De gör att möjligheterna för dessa elever efter 

avslutade projekt ofta blir att vända sig till privat verksamhet eller kulturskola. På så vis blir också 

tillgången till dans en klassfråga.  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Mycket av den undervisningen jag har arbetat med har varit i projektform. Det finns inte någon tanke 
kring att det skall vara långsiktigt. Det känns tråkigt när man börjar bygga upp någonting som man vet 

att det inte går att bygga vidare på för att projektet tar slut och pengarna till projektet tar slut. Det är 
tråkigt då man vill att de här ungdomarna skall få dansa och det är dyrt att gå i kulturskolan.  

   

Sofia berättar att kulturskolan som hon arbetar på har haft svårt att nå ut till nyanlända ungdomar. 

På kulturskolan har de varit en mycket liten representation av elever som är bosatta i de området där 

de flesta nyanlända ungdomar bor. Sofia beskriver att hon tror att det delvis beror på att många 

elever inte känner till verksamheten då många av de människor som bor i den stadsdelen håller sig 

till de området av stan. Hon berättar att det har varit svårt att nå nyanlända elever och ge dem en 

möjlighet att komma i kontakt med verksamheten på kulturskolan. ”De tar sig oftast inte in till stan. 

Det finns en matbutik i bostadsområdet och de som bor där vet inte om att vi ligger här uppe, de vet 

inte om att kulturskolan finns”. Språket kan också vara en bidragande faktor till att det är svårt att 

nå ut med verksamheten. Sofia berättar att den stadsdel där många nyanlända i kommunen bor, 

varje år har en dag när alla i området är ute tillsammans och de arrangeras olika aktiviteter. 

Kulturskolan hade inför denna dag skrivit ut ett infromationsblad angående verksamheten, som 

kommunen hade översatt till olika språk, bland annat arabiska. Vid tryckningen hade texten 

justerats så att de skulle se bildligt snyggt ut. Detta bidrog till att informationsbladen som tryckts 

upp på arabiska blev oläsliga. ”Jag var helt vansinnig för man tänker att det är inte första gången vi 

skriver något på arabiska i den här kommunen”. (Sofia) 

Sofia berättar om tillfällen som hon har varit ute i klasser för att undervisa i dans där det har funnits 

tjejer som inte får delta i undervisningen. Dessa tjejer får inte dansa alls eller så får de inte dansa 

tillsammans med killar. 

Tjejerna ser att de är dans och de vet att de inte får samtidigt som de på något sätt blir tvingade att 
dansa för att de ingår i betyg. Speciellt jobbigt blir de för de ensamkommande som inte har någon 

mamma eller pappa att prata med. 

På skolan där Sofia arbetar har de funnits diskussioner om att ordet dans bör ändras till rörelse, 

Sofia menar på att de inte är namnet dans som gör att dessa ungdomar inte får dansa. Sofia uttrycker 

att hon själv tycker att problematiken är svårt och att hon inte vet hur hon skall hantera problemet 

för att det skall bli så bra som möjligt för dessa elever. 

   

7.2.2 Rädsla för arbetet med nyanlända hos lärare 
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I följande text beskriver Sofia upplevelser av rädsla och motstånd till att undervisa nyanlända elever 

hos kollegor inom kulturskola.  

Sofia har mött motstånd gällande att jobba med nyanlända elever hos andra lärare inom 

kulturskoleverksamhet. Hon upplever att detta motstånd främst beror på rädsla för att kompetensen 

inte skall räcka till. Undervisning med nyanlända måste anpassas på många sätt. Språket behöver 

anpassas och även undervisningsmetod, därför krävs det mera tid för att planera undervisningen. 

För den som inte har undervisat nyanlända eller haft en närmre kontakt med dem, är det en ny grupp 

som undervisningen måste anpassas till. 

Sofia upplever att eleverna ofta skiner upp på lektionerna trots att hon vet att många bär på sorg 

vilket blir påtagligt då hon berättar att hon ibland känner sig otillräcklig. Det har funnits tillfällen då 

elever har mått dåligt. Vissa lektioner har undervisningen bestått mer av samtal än dans då Sofia har 

upplevt att eleverna behöver få prata. Sofia upplever en mer skeptisk inställning till att undervisa 

nyanlända elever hos den äldre generationen. På kulturskolan där Sofia arbetar upplever hon också 

att det finns en okunskap bland lärarna om nyanländas situation.  

Det är jobbigt att undervisa barn och ungdomar som du vet inte mår så bra. Ibland känns de så absurt 
att vi ska dansa tillsammans och jag ber dem göra olika saker när de kanske kom till Sverige 

häromdagen. Jag upplever oftast att eleverna är glada när de går ifrån lektionen, stundvis får de 
glömma allt de jobbiga som de har varit med om. Ibland är det dock väldigt jobbigt när någon mår 
dåligt, vissa lektioner slutar med att vi sitter och pratar och gör de som känns viktigare då. Jag har ju 

inte någon kompetens för de mer än att vara medmänniska. Vilket räcker, men ibland känner jag mig 
inte tillräcklig. (Sofia)  

Sofia berättar att hon har blivit förvånad över okunskapen som hon upplever hos lärarna på sin 

arbetsplats.  För Sofia har okunskapen som hon har mött blivit en drivkraft för henne gällande att 

fortsätta arbetet med nyanlända ungdomar för att också kunna skapa förståelse hos de lärare som är 

tveksamt inställda till undervisning med nyanlända. 

7.3 Upplevelser av segregation och rasism  

I denna text beskriver de nyanlända eleverna upplevelser av segregation, utanförskap och rasism 

som de upplevt i Sverige och under tiden innan de kom till Sverige. 
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Misstron och missnöjet i de nya landet uttrycks av elever på olika sätt, bland annat finns upplevelser 

av att kontakten med migrationsverket inte fungerar och att det ofta blir missförstånd. Javid 

förklarar att han känner sig missuppfattad och missförstådd av migrationseverket och att tolkarna 

som han har haft ofta inte talar samma språk som han själv. Han förklarar att han inte litar på att 

tolkarna förstår honom och översätter de som han säger korrekt. Javid säger även att 

migrationsverket inte tror på honom när han berättar om sin ålder vilket gör honom orolig och 

ledsen.  

De tolkar inte rätt, tolken är ifrån Iran och pratar Farsi jag pratar Dari, det är inte samma. Många av 

tolkarna kommer ifrån Iran på migrationsverket där jag går och de pratar Farsi, det är ett problem. 
Socialen kommer till mitt hem  med en tolk som kommer ifrån Iran och jag förstår inte så mycket 
Farsi. Det är svårt att prata med tolken. Ibland säger tolken att han förstår Dari men han förstår inte 

Dari. Det är ett problem, här i Sverige. (Javid)  

Abbas berättar att han är rädd för att han inte skall få stanna i landet. Han har fått avslag från 

migrationsverket och är nu mycket orolig. Under intervjun säger Abbas att han tycker att alla som 

kommer till Sverige som flyktingar ifrån svåra omständigheter skall få stanna då det är krig och 

farligt de länder som de kommer ifrån. Han berättar att han har många nyanlända vänner från olika 

länder, i samma ålder som han själv, som har fått uppehållstillstånd. De har varit i Sverige ungefär 

lika länge som Abbas och han berättar att han är besviken över migrationsverkets beslut. Han frågar 

mig, varför just han inte får stanna. Abbas upplever att de finns människor som har en negativ bild 

av nyanlända, vilket han tycker känns orättvist. ”Jag vet att många politiker och andra ser oss som 

kriminella, men jag är inte de och ingen av mina vänner är de.” (Abbas) 

Javid och Abbas har båda varit tvungna att fly från Afghanistan på grund av förtryck av den 

minoritetsgrupp de tillhör samt att de är shiamuslimer. Javid flydde med sin familj till Pakistan och 

Abbas till Iran.  

”När vi gick ut var vi rädda för att polisen i Pakistan eller någon annan skulle döda oss. I 

Afghanistan och Pakistan dödar de Hazarer utan orsak” (Javid) Javid uttrycker också en besvikelse 

på landet han kom till, att det inte blev så som han hade föreställt sig och hoppats på.  

Jag visste inte att min framtid skulle bli såhär. Jag har mycket problem. När jag skulle åka till Europa 

så ville jag inte, men min pappa sa att jag var tvungen att åka eftersom jag inte kunde få ett bra liv i 
Afghanistan eller Pakistan. Han sa till mig att jag skulle tänka på min framtiden. I Sverige hoppades 
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jag på att få en framtid, ett bra liv, men min situation nu känns inte bra, alla är trötta på livet. Jag är 
också trött på livet.” (Javid )  

Samtliga nyanlända pojkar som intervjuats har tidigare flyttat till ett annat land innan de kom till 

Sverige på grund av fattigdom, krig och förtryck i hemlandet.   

Ohmar flyttade med sin familj ifrån Kongo Kinshasa till Zambia på grund av krig och fattigdom. 

Även om det blev bättre för familjen i de nya landet på flera sätt var de svårt för familjen att leva i 

Zambia på grund av främlingsfientlighet. ”Dom tyckte inte om invandrare där” förklarar han vilket 

gjorde att familjen senare tog sig till Sverige. 

9. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till forskningsfrågor och tidigare forskning 

med utgångspunkt i de nyanlända ungdomarnas och danslärarnas berättelser. Diskussionen tar även 

upp fördelar och nackdelar med studiens process och metod. 

9.1 Metoddiskussion 

Intervjuer som genomförts i denna studie har varit med nyanlända ungdomar vars modersmål inte är 

svenska vilket har påverkat deras möjligheter att få fram de som de vill ha sagt i intervjuerna. Det 

finns en problematik kring att dessa ungdomar var begränsade i språket vilket påverkar deras 

möjligheter till att formulera sig fritt. Det finns en möjlighet att vissa av deras erfarenheter och 

upplevelser gick förlorade samt att de själva inte kände sig helt trygga eller missförstådda. Detta 

fick dock övervägas mot studiens nytta, att få insikt i nyanländas upplevelse av dansundervisning 

och uppmärksamma hur rasistiska strukturer påverkar dem. För att skapa bästa möjliga 

förutsättningar, strävade jag efter att skapa en avslappnad stämning med utrymme för att i samtalet 

gemensamt lösa språkliga svårigheter. Intervjuerna är främst byggda på öppna frågor kopplade till 

studiens frågeställningar. I intervjuerna med de nyanlända ställdes frågor gällande deras 

livsberättelser, erfarenheter och tankar för att få en förståelse för vilka de är och deras bakgrund. Då 

det är elever som är i en utsatt situation var jag extra noga med att visa känslighet och respekt. Vid 

sista intervjufrågan lät jag samtalet därför fortgå och eleverna fick prata fritt för att eleverna skulle 

få möjlighet att säga allt de som de ville ha sagt och själva känna sig nöjda med intervjun.    
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Samtliga intervjuer spelades in vilket gjorde att jag hade möjlighet att ge full uppmärksamhet till 

studiens deltagare och behövde inte fokusera på att föra anteckningar samtidigt som jag lyssnade till 

dem.  

De som intervjuades i denna studie var fem nyanlända pojkar och två undervisande danslärare. I 

efterhand hade det varit önskvärt att ha en mer könsfördelad representation i intervjuerna med 

ungdomarna, vilket också var min intention ifrån början. Anledningen till att representationen av de 

nyanlända kom att bli pojkar var för att de var dem som jag kom i kontakt med när jag letade efter 

deltagare till mitt arbetet. De två danslärarna som deltagit i studien har dock bägge haft erfarenhet 

av undervisning med både pojkar och flickor. 

Tolk användes även vid en av intervjuerna med en nyanländ elev på grund av elevens brister i de 

svenska språket. Användning av tolk kan också påverka empirin för intervjun då den måste passera 

i ett extra led vilket också kan få följder av att intervjuaren inte får den rätta närheten till deltagaren, 

vilket kan vara grundläggande för att förstå deltagarens upplevelser och erfarenheter (Dalen, 2015). 

9.1.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att ett stort antal nyanlända elever lider av psykisk ohälsa och att 

dans utifrån flera aspekter kan leda till positiva effekter för hälsan. Nyanlända är en utsatt grupp i 

samhället vars utsatthet och behov av stöd måste uppmärksammas. De nyanlända bär på 

traumatiska upplevelser och kommer till ett land med ett främmande språk där de behöver hjälp 

med att hitta en väg till att inkluderas i samhället (Bunar, 2015). Det framkom i intervjuerna att det 

finns nyanlända som kommer hit med förväntningar om en bättre framtid men ser svårigheter i att 

förändra sin situation då de upplever att samhället har en negativ bild av dem. Upplevelser av 

rasism och rasistiska strukturer påverkar elevernas hälsa och möjlighet till integration. Rasism kan 

förstås utifrån ett system som skapar social orättvisa och maktförhållanden mellan människor 

(Molina, 2005). Rasism tar sig enligt Åkerlund (2012) uttryck i bland annat handlingar, språkbruk, 

fördomar, attityder och inställningar till integration. Elevernas framtidstro har också visat sig ha 

effekter på hur eleverna uppfattar sin psykiska hälsa. Johan berättar att han i sitt arbete möter 

ungdomar som sover och äter dåligt vilket påverkar deras dagsform och mötet med 

dansundervisningen. Han upplever att många av dem mår dåligt och bär på trauman vilket hos dessa 
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ungdomar lett till stress och spänningar i kroppen. Johan ser att dansen kan ha en betydande roll för 

att släppa spänningar och få kroppen att slappna av. Fysisk aktivitet och kontakt i dansen kan vara 

en väg för eleverna att må bättre. Fysisk aktivitet utsöndrar glädjehormonet endorfin vilket får oss 

att må bra när vi rör oss (Choen, Ejsmond-Fredy, Knight, Dunbar, 2009). Johan använder sig 

mycket av fysisk kontakt och beröring när han undervisar i dans vilket han upplever att många av 

de nyanlända eleverna saknar. Den fysiska beröringen kan också ha en positiv effekt på elevernas 

hälsa. Hormonet oxytocin är ett glädjehormon som kroppen producerar och hormonet utsöndras av 

fysisk kontakt och beröring (Uvenäs Moberg, 2004). Det framkom också i intervjuerna att 

ungdomarna upplevde en känsla av att få berätta eller uttrycka sig genom dansen. Dansen skapar en 

möjlighet att umgås utan att behöva använda sig av ett verbalt språk. Att lyssna till deras berättelser, 

upplevelser och erfarenheter är ett sätt att försöka förstå och integrera dessa ungdomar i de svenska 

samhället. Dansen kan vara ett bidag till att inkludera dessa ungdomar och få dem att känna sig 

sedda. Dansundervisning som görs i grupp är en social aktivitet och det innebär ett möte med andra 

människor vilket kan ha en positiv påverkan på den psykiska hälsan (Hyyppä & Mäki, 2001).

I grupper med olika nationaliteter där eleverna talar olika språk blir svenskan de gemensamma 

språket vilket gynnar språkutvecklingen. Johan har erfarenheter av grupper som till en början ofta är 

segregerade utifrån kön och nationalitet men som genom arbetet med dansen utvecklas till att 

eleverna arbetar med varandra oavsett kön eller nationstillhörighet vilket skapar inkludering och 

möjlighet till integration. Dansen kan därmed skapa en integration mellan de nyanlända eleverna 

med olika nationstillhörighet. Johan och Sofia berättade om svårigheter kring att nå ut till nyanlända 

ungdomar framförallt på grund av kommunikationssvårigheter, socio-ekonomiska förhållanden, 

psykiska ohälsa och bostadssegregation. Sofia som arbetar på kulturskola påtalade i intervjun 

svårigheter att nå ut till nyanlända elever då de flesta av dem bor utanför stan och sällan rör sig 

utanför sina bostadsområden vilket gör att många inte känner till att kulturskolan finns. Socio-

ekonomiska förhållanden kan också vara en bidragande orsak till att det är svårt att nå ut till dessa 

elever då kostnaderna i kulturskolan är höga utifrån dessa individers ekonomiska situation. Enligt 

Magnusson Turner (2008) finns det tydliga skillnader kring förutsättningar, tillgång och möjligheter 

i olika bostadsområden i segregerade städer. 

Antalet nyanlända har ökat i Sverige under de senaste åren (Bunar, 2015). Vi lever också i ett 

samhälle med rasistiska strukturer, segregation och socio-ekonomiska skillnader som påverkar 

dessa grupper (Magnusson Turner, 2008 De los Reyes & Mulinari, 2010). Därför behövs det mer 
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forskning kring hur dessa individer upplever olika sociala sammanhang. Vi kan utifrån deras 

berättelser och upplevelser få en förståelse för deras känslor och tankar gällande mötet med de 

svenska samhället. Dansundervisning ser jag som ett bidrag till att integrera dessa individer och få 

dem att känna sig betydelsefulla och sedda. 

Danserfarenheten hos de nyanlända eleverna var olika, vilket också påverkar deras syn och 

upplevelse av dansundervisning. Två av de nyanlända ungdomarna som jag intervjuade dansade på 

fritiden på en dansskola och hade därför en positiv och personlig relation till dansen sedan innan till 

skillnad från de tre ungdomar som deltog i workshopen på sportlovet innan intervjutillfället.

I efterhand ser jag att en grupp med mindre erfarenhet av dansundervisning hade passat denna 

studien bättre i relation till intervju och forskningsfrågor. 

9.1.2 Sammanfattning 

En sammanfattning av resultatet visar att de nyanlända ungdomarna hade en positiv upplevelse av 

dansundervisningen. De nyanlända framhävde möjligheten till att få dansa tillsammans med andra 

och att genom kroppen kunna uttrycka känslor och upplevelser. De uttryckte också att de kände sig 

sedda genom dansen. Duberg (2013) visar i sin studie på att dans kan ha en positiv effekt för den 

psykiska hälsan vilket kan kopplas till resultatet på min studie som också visar på att de nyanlända 

upplevde positiva känslor när de dansade. Det har också visat sig att dansundervisning kan påverka 

sömnen då elever uttryckt att de sover bättre de nätterna som de har varit aktiva i dansundervisning 

under dagen. Psykisk ohälsa visar sig vara vanligt bland de nyanlända eleverna. Skillnader visas 

även mellan de som har fått uppehållstillstånd och de som har fått avslag eller ännu väntar på 

besked. I studien framkommer det att många nyanlända elever känner besvikelse över sin situation i 

de nya landet då de upplever att de finns en negativ bild av dem.   

De två undervisande danslärarna har erfarenheter av dansens möjlighet att skapa en närhet och 

dialog bortom de verbala språket. Dansundervisningen skapar möjligheter för eleverna att dansa och 

samarbeta gränsöverskridande gällande nations- och könstillhörighet. Socio-ekonomiska 

möjligheter och bostadssegregation påverkar möjligheter till integration. Det har i studien visat sig 

att det är svårt att nå ut till nyanlända elever pågrund av kommunikationssvårigheter, 

bostadssegregation och socio-ekonomiska möjligheter. 
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Resultatet visar tydligt i intervjuer med elever och danslärare att nyanlända elever upplever psykisk 

ohälsa. Många av eleverna bär på sorg och har varit med om traumatiska händelser i livet som 

påverkar deras hälsa. Flera av dem upplever nedstämdhet, oro och stress samt sover dåligt på 

nätterna. Idag är situationen också svår då flera nyanlända är rädda för att inte få stanna i Sverige 

vilket bland annat har lett till självmord hos nyanlända ungdomar. 

9.2 Vidare Forskning

Sofia påtalade under intervju att hon hade erfarenheter av elever som inte får dansa eller får dansa 

med elever av motsatt kön. Jag gick under intervju inte närmare in på djupare på detta, det vill säga 

gällande på vilket sätt de inte får dansa, eller med vem. Därför kommer jag inte att gå in på 

möjligheter att arbeta inkluderande med dessa elever eller hur det går att skapa ett innehåll och 

utrymme för dem i undervisningen som inte utmanar deras normer. Det är dock ett viktigt ämne 

som kräver vidare forskning och diskussion.

Att undervisa elever som bär på tunga traumatiska upplevelser och psykisk ohälsa kan kännas som 

en tung utmaning för danslärare då det upplever att deras profession inte innefattar den kunskapen. 

Förhoppningen i denna studie är att skapa en förståelse för nyanländas situation och dansens 

möjligheter till integration och gemenskap. I vidare forskning finns möjligheter att utförligare 

undersöka hur dansen kan integrera och inkludera dessa elever. Det går till exempel att undersöka 

mer djupgående om dansens påverkan på psykiska hälsa och om det finns geografiska skillnader i 

möjligheter och tillgång till dansundervisning.  
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Bilaga A Frågeformulär 

Intervjufrågor till nyanlända elever 

Hur gammal är du? 

Var kommer du ifrån? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Berätta om ditt liv från tiden innan du kom till Sverige? 

Vad är din erfarenhet och upplevelse av dans/ dansundervisning? 

Hur känns det i kroppen och själen när du dansar? 

Hur ser du på framtiden, vad har du för drömmar och mål? 
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Bilaga B Frågeformulär 

Intervjufrågor till undervisande danslärare 

Vad är din erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever? 

Berätta om syftet med din undervisning? 

Berätta om din upplevelse av att arbeta i dessa projektet? 

Har du arbetat med undervisning för nyanlända i dans i andra projekt eller sammanhang? 

Om Ja, hur såg den undervisningen ut? 

Hur är din upplevelse av att undervisa nyanlända elever i dans? 

Vad vill du som lärare att eleverna skall få med sig/uppleva i dansundervisningen? 

Finns det några specifika hinder som kan försvåra detta?  
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Bilaga C Analysmodell

Rasistiska strukturer- 
Analys av intervju med 

nyanlända

Psykisk Ohälsa- 
Analys av intervju med nyanlända

Innan Sv. pga 
religionstillhörighet, 2 
informanter

Känslomässigt Somatiskt 

Upplevelser av 
främlingsfientlighet/ Fördomar 

Besvikelse
Hopplöshet 
Nedstämdhet

Stress

tankar om hur andra människor 
ser på dem 

”jag har ingen 
framtid”

Sover dåligt

Rasistiska strukturer- Analys 
av intervju med danslärare

Psykisk Ohälsa- 
Analys av intervju med danslärare

Upplevelser av motstånd och 
fördomar hos kollegor

Upplevelser av sorg, 
nedstämdhet i 
undersvining

upplevelser av 
trötthet under 
undervisning

Samtal med personal på HBV -
boenden bekräftar nyanländas 
upplevelse av rasism

Samtal med 
personal på HBV -
boenden bekräftar 
att många sover 
dåligt och äter 
dåligt

Integration Hinder för integration

Skapar en möjlighet för 
eleverna att använda sig av 
sin egen kultur

Positivt för språkutveckling, 
lär sig genom att göra och 
säga vad man gör

Arbete med multinationella 
grupper

Etnicit
et

Upplever att stämningar och 
etniska grupperingar 
försvinner under arbetets 
gång
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Kön Upplever att stämningar 
könsuppdelningar i gruppen 
försvinner under arbetets 
gång

Uppfattningar/upplevelser av att 
nyanlända ungdomar (framförallt 
ifrån Afghanistan inte har en 
generell uppfattning om ”kvinnliga” 
och manliga” rörelsemönster

Kön Upplevelser av flickor som inte får 
dansa

Klass Höga kostnader inom privat 
dansverksamhet och inom 
kulturskolor

Svårt att nå ut till nyanlända 
ungdomar bl.a. pga. språkliga 
barriärer

Svårt att få dem att komma och 
prova då de inte vet exakt vad det 
är. (Dans kan se väldigt olika ut, inte lika 
konkret som att t.ex. spela fotboll)

Ålder Upplever mer skeptisk inställning 
till verksamhet för nyanlända 
ibland kollegor

Krävs mer arbete för att få 
ungdomarna att komma - reklam 
på språk så att de förstår- 
föräldrarna behöver känna en 
trygghet i att veta vem som ska 
undervisa

religio
n

Uttrycker religiösa hinder 

Integration Hinder för integration

Hur upplever nyanlända dansundervisning

Känslomässigt Somatiskt 

”Jag blir glad” ”Känns bra för 
kroppen”

”mår bra” ”Blir pigg”

”inte stressad” ”sover bra"

inte nervös”
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