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Dans är dans och ingenting annat än 
dans. Om en person är intresserad 
av er så kommer den att visa det på 
andra sätt än genom dansen. 

 

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
TANKAR OM DANS. Alla har väl någon gång undrat hur man ser ut när man dansar och 
om det ser bra ut eller finns något man kan förbättra.  
 
Nedanstående är hämtat från tidningen Illustrerad vetenskap och är inte baserad på 
buggdans eller pardans.  
 
Så ser den perfekta dansen ut  
Kvinnor ska skaka på höfterna och män ska titta uppåt. Engelska forskare har tagit fram 
en vetenskaplig modell för hur den perfekta dansen ser ut.  
 
Rör på höfterna och gör asymmetriska rörelser med armar och höfter. Ungefär så lyder 
receptet på hur kvinnor ska dansa – i alla fall om de vill dansa bra. 

Forskare från Northumbria University i England ligger bakom ett forskningsprojekt som 
har publicerats i den erkända tidskriften Nature.  
 
Studien belyser hur en kvinnas perfekta dans ser ut – och hur kvinnor helst inte ska 
dansa. 
 
Dansande avatarer 
I studien ombads 39 kvinnor att dansa till ett rytmiskt trumbeat. Deras rörelser 
registrerades av sensorer och de fick var sin avatar som dansade som de själva. 
 
Efter det fick 57 män och 143 kvinnor recensera de 39 dansande avatarerna. 
 
Utifrån responsen kunde forskarna rekonstruera den perfekta dansen, och ni kan se 
den på You Tube    https://youtu.be/kq2lZNpwV64 
 
Utifrån resultaten kunde forskarna även konstatera hur kvinnor absolut inte bör dansa, 
och ni kan se den på You Tube https://youtu.be/P-Z4pJQmtjw 

http://www.nature.com/articles/srep42435
https://youtu.be/kq2lZNpwV64
https://youtu.be/P-Z4pJQmtjw
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2010 genomförde samma universitet en studie för att hitta den perfekta mansdansen. 
Den ser lite annorlunda ut än den kvinnliga motsvarigheten:  
Ni kan se den på You Tube:   https://youtu.be/xMQ9HYDnplU 
 
De tog också reda på hur män aldrig får inta ett dansgolv:  
Ni kan se den på You Tube: https://youtu.be/h58LKRyYRNI 

Redaktören: Tills ni själva hittar er dansstil rekommenderar jag en rysk dansgrupp som 
heter Band Odessa med många avsnitt på You Tube – börja med detta mycket 
underhållande klipp  https://youtu.be/9s4oSjAC7wg 
 
Har du synpunkter eller har du något att berätta  – skriv till Gåsabladet 
redaktor@gasasteget.se. 

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt” 
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