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Abstrakt 
Studiens syfte var att undersöka hur danselever vid en spetsutbildning och ett nationellt 

estetisk program på gymnasieskolan upplever att delaktighet, prestationskrav och betyg 

påverkar deras stress och välmående.  
 

Studien gjordes på två gymnasieskolor i två mindre städer i Sverige. En av skolorna hade en 

spetsutbildning, den andra skolan hade ett nationellt estetiskt program. Enkäterna delades ut 

till totalt fyra klasser, två på varje skola och sammanlagt 19 elever. Den teoretiska 

utgångspunkten i studien har varit hermeneutiken. Med hjälp av den hermeneutiska 

analysmodellen har vi tolkat och bildat oss en förståelse för svaren som enkäterna gett oss.    

 

Resultatet visade att dansen hade en stor betydelse för eleverna vilket innebar att 

dansutövandet var viktigare än betygsättningen. Dock fanns det praktiska uttolkningar av 

formulerade förmågor som kunde skapa en stress hos några elever som till exempel 

dansimprovisation och koreografiskapande. Majoriteten av eleverna kände sig delaktiga i 

undervisningen genom att kunna påverka och komma med förslag till dansläraren. Studien 

visar att dansutövandet överlag hade en positiv påverkan på elevers välmående dock är 

prestationskraven som eleverna sätter på sig själva vanligt förekommande.  

 

Vår slutsats är att delaktighet, prestationskrav och betyg har en varierad påverkan på 

elevernas stress och välmående. 

 

Nyckelord: Stress, välmående, delaktighet, prestationskrav, betyg, gymnasieskolan, dans, 

dansundervisning. 
 

English titel: “I feel much better when I dance” 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The study aimed to explore how dance students at a top education and a national aesthetic 

program at secondary schools perceive that participation, performance demands and ratings 

influence their stress level and wellbeing.  

 

The study was done at two secondary schools in two small towns in Sweden. One of the 

schools had a top education, and the other school had a national arts program. We distributed 

questionnaires to a total of four classes; two at each school and to a total of 19 pupils. We 

used the hermeneutic theory as a starting point in the study. Using the hermeneutic analysis 

model, we interpreted the responses we received from the questionnaires. 

 

The results showed that the dancing had a significant impact on the students, which meant 

that the dance exercise was more important than the grading. However, there were practical 

interpretations of formulated abilities that could create stress for some students; such as dance 

improvisation and  creating choreography. The majority of the students felt involved in their 

classes by being able to influence and make suggestions to the dance teacher. The study 

showed that dance exercise generally had a positive impact on the pupils' well-being, but the 

performance requirements that the students put on themselves were frequent. 

	  

Our conclusion is that participation, performance criteria and ratings have a varied impact on 

the students' stress and wellbeing. 

 

Keywords: Stress, wellbeing, participation, performance demands, grades, secondary 

school, dance, dance teaching. 
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1 Inledning 
Vi är två danslärarstudenter som genom egen erfarenhet av dans fått känna på flera element 

som bidrar till glädje, bland annat genom att utöva, uppträda och få uttrycka känslor. Vi har 

också samlat på oss kunskaper genom att ha utvecklats inom olika dansutbildningar. Idag går 

vi fjärde året på lärarutbildningen mot senare år och gymnasiet med inriktning dans vid Luleå 

tekniska universitet. Inom området dans och lärande fann vi det vara av betydelse att ta upp 

faktorer som kan vara hämmande i gymnasieelevers utveckling i dans under utbildningsåren. 

Vi har många gånger som danslärarstudenter känt press på oss då strävan efter ett visst betyg 

funnits eller jämfört oss med andra danslärarstudenter, både i betyg och prestationer. Detta 

vill vi ta reda på om det är vanligt även inom gymnasieskolan. Vi vill undersöka stress och 

välmående hos danselever på estetiska programmet och hur de påverkas av delaktighet, 

prestationskrav och betyg. Med delaktighet menar vi hur aktiva och engagerade eleverna 

upplever sig vara under danslektionerna samt hur de kan vara med och påverka 

undervisningssituationen. Genom att utforska detta ämne vill vi få igång en diskussion bland 

danslärare på gymnasieskolan om hur vi kan vara delaktiga och förebygga stress och psykisk 

ohälsa hos elever på estetiska programmet med inriktning dans. 

 

Förutom att vi har ett personligt intresse av forskningsområdet vill vi också lyfta fram den 

psykiska ohälsan i det svenska samhället för att visa studiens relevans i ett vidare perspektiv. 

Stress och välmående är två väl omtalade begrepp i vårt samhälle. Statens offentliga utredning 

(SOU 2006:77) beskrivs den psykiska ohälsan genom WHO:s beräkningar som det näst 

största hälsoproblemet i Sverige. Skolan har i uppgift att erbjuda eleverna en bra miljö för 

både lärande och utveckling (SOU 2010:79). I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 

2011a) står det att skolan har som ansvar att varje elev har kunskaper om förutsättningar för 

en god hälsa. Personalen inom skolan ska se till att eleverna får tillräckligt med stöd och 

stimulans för utveckling. För att detta ska vara möjligt ska alla inom skolan tillsammans 

arbeta för att utveckla en god lärandemiljö. 

 

En stor del av idén till studien uppkom utifrån inspiration från Anna Duberg, sjukgymnast och 

doktorand vid Örebro Universitet. Hon har kommit fram till att dansen ger en ökad 

självkänsla och en ökad förmåga att lösa problem i vardagslivet (Universitetssjukhuset 

Örebro, 2012). Vi blev intresserade av att undersöka hur danselever som redan dagligen 



	   2	  

utövar dans på gymnasiet upplever stress och välmående. Dans är en fysiskt krävande 

aktivitet som är påfrestande för de som arbetar inom området (Young, Morris & Andersen, 

2003). Vi tror att det är vanligt att danselever på gymnasieskolan har drömmar om att 

vidareutbilda sig inom ämnet och sannolikheten är stor att de pressar sig för sin egen 

dansutveckling. Är det så att dansutövandet påverkar deras stress och välmående då dans inte 

bara är någonting som de anser är en hobby utan något som utgör större delen av deras liv och 

framtid?   

 

I studien kommer vi att ta reda på hur delaktighet, prestationskrav och betyg påverkar 

elevernas stress och välmående. Detta kommer att göras genom en enkätundersökning på två 

gymnasieskolor i Sverige. Skolorna kommer att gå under namnen skola X och skola Y. Skola 

X har en spetsutbildning i dans medan skola Y har ett nationellt program. Mer information 

kring utbildningarna finner ni i kapitlet Metod under rubriken Urval. 

 

Då den psykiska ohälsan är vanlig i Sverige (SOU 2006:77), anser vi att ämnesområdet är 

relevant för den framtida utvecklingen inom den svenska skolan och dansforskningen. Då det 

redan finns forskning om att dans har en positiv inverkan på välmåendet vill vi se vad 

danselever, som dagligen har dans på schemat, har för upplevelser av dansutövandet kopplat 

till delaktighet, prestationskrav och betyg. 
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2 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur danselever vid en spetsutbildning och ett nationellt 

estetiskt program på gymnasieskolan upplever att delaktighet, prestationskrav och betyg 

påverkar deras stress och välmående. 

 

•Hur upplever eleverna att den praktiska uttolkningen av de formulerade förmågorna i 

ämnesplanerna för Dansgestaltning och Dansteknik påverkar deras stress och välmående? 

 

• Hur upplever eleverna att deras möjlighet att vara delaktiga i dansundervisningen påverkar 

deras stress och välmående? 

 

• Framkommer skillnader i upplevt stress och välmående i relation till delaktighet, 

prestationskrav och betyg mellan de olika elevgrupperna och i sådana fall vilka? 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att lyfta fram hur folkhälsan ser ut i Sverige och beröra forskning 

som tidigare gjorts inom ämnesområdet kopplat till dans. Vi kommer även att beskriva det 

betygssystem som råder i Sverige sedan 2011 samt ge en kortare beskrivning av 

ämnesplanerna för Dansgestaltning och Dansteknik.  

3.1 Välmående och stress 
Dahlkwist (2004) beskriver stress som något som är mer komplext än att vara jäktad. Herting 

(1999, refererat i Dahlkwist 2004) beskriver att förutom tidspress, kan stress handla om att ta 

ansvar, relationsproblem, ensamhet, vanmakt, ekonomisk oro samt att känna ett utanförskap 

utan att kunna påverka det. Genom att det inte går att se någon möjlig väg ur en konfliktartad 

situation kan man känna sig låst. Människan kan påverkas av både yttre och inre stressorer 

(Dahlkwist, 2004). De yttre stressorerna finns i omgivningen. Det kan exempelvis vara 

konflikter med andra människor och grupper eller mer påtagliga faktorer som kyla, mörker, 

värme och tidsbrist. De inre stressorerna skapas av de krav vi ställer på oss själva, exempelvis 

alla saker vi ska hinna med och de skuldkänslor vi får inombords då vi inte gör som vi tror vår 

omgivning förväntar sig att vi ska göra (ibid.). 

 

Selye (1978) beskriver i sin bok “The Stress of Life” att stress är ett ospecificerat kroppsligt 

gensvar i olika sammanhang. Vissa signaler är direkt skadliga, medan andra kan vara fysiska 

reaktioner som ett försvar mot stress. Att känna sig trött, nervös, skakig eller illamående kan 

vara olika tecken på stress. Selye (1978) menar att stressyndrom, som han kallar för the 

general adaption syndrome (G.A.S.), kan beskrivas i tre stadier. Det första stadiet är en 

varningssignal, med det menas den fysiska reaktionen gentemot stress, till exempel att 

kroppen reagerar genom att man känner sig illamående. Det andra stadiet är acceptansen av 

situationen. Ingen klarar av att ständigt befinna sig i det första stadiet. För överlevnad måste 

man hitta ett sätt att hålla ut och acceptera det som sker. Det tredje stadiet är utmattning som 

också kan likna det första stadiet. Då spelar kroppens nervsystem och hormoner en stor roll 

för att förebygga och bibehålla resistens mot stress. Går inte detta på grund av för stora 

påfrestningar, når man det tredje stadiet då kroppen känner sig utmattad och visar fler tecken 

på stress (ibid.). 
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Som nämnts i inledningen beskrivs den psykiska ohälsan i WHO:s beräkningar som det näst 

största hälsoproblemet i Sverige (SOU 2006:77). Anledningen till att ungdomar mår psykiskt 

dåligt kan bero på att de har svårt att klara av skolan till följd av att deras föräldrar har kort 

utbildning. I SOU-rapporten (2006:77) beskrivs tre varianter av stress; en vardaglig, en 

psykologisk och en medicinsk. Det begrepp som tydliggör vårt område i studien är den 

vardagliga definitionen. Den är kopplad till det som anstränger oss i det vardagliga livet, 

exempelvis saker vi inte hinner med och känslor som frustration och oro. De vanligaste 

kroppsliga symptomen som relateras till den vardagliga stressen är oftast sömnbesvär, 

huvudvärk och magsår.  

 

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2012) visar att det finns ett stort samband mellan 

utbildningslängd och hälsa. Ohälsa som visas genom oro, ängslan, ångest, värk i nacke, rygg 

och leder är vanligare hos personer med kort utbildning än hos personer med lång utbildning. 

Utbildning kan påverka hälsan genom ett antal olika faktorer, som till exempel minskade 

hälsorisker i arbetslivet, högre inkomster och mindre ekonomisk utsatthet samt stress. 

 

Skolan ska ge eleverna kunskaper om förutsättningarna för en bättre hälsa (Skolverket, 

2011a). Genom att arbeta tillsammans för en god lärandemiljö ökar möjligheterna till att 

eleverna får en ökad stimulans i sin utveckling. NCFF (2012)  står för Nationellt centrum för 

främjande av god hälsa hos barn och ungdomar. De menar att alla barn och ungdomar 

behöver vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen. Fysisk aktivitet innebär kroppsrörelser 

både under arbete och fritid. Kroppsrörelser kan ske till exempel genom idrott, lek, dans, 

gymnastik, motion och friluftsliv. Svenska Akademiens ordlista definierar ordet välmående 

med att en person mår fysiskt bra (Svenska Akademien, 2009). I boken Hälsokunskap är en 

välmående människa någon som under en längre period känner sig nöjd (Sjöbeck, Lindehag, 

Järtelius, 1995). Detta, menar de, skiljer sig från ett välmående under rus, vilket kan ske vid 

en förälskelse eller när humöret är i topp. Ett varaktigt välmående bygger på en förmåga att 

tycka om både sig själv och andra samtidigt. Välmående kan, enligt ovanstående källor, 

kopplas till både det fysiska och psykiska hälsoperspektivet. 

3.2 Styrdokument 
I boken Betygen i skolan beskriver Selghed (2011) att betygsystemet i Sverige under alla år 

har diskuterats. Det har funnits tre varianter på betygsystem sedan införandet av betyg skedde 

i Sverige i början på 1800-talet. I dag har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygsystem som 
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bygger på det system som infördes genom Lpf 94 i mitten av 1990-talet. Genom införandet av 

Gy11 reviderades läroplanen, kursplanerna och betygssystemet. Tidigare bestod 

betygsystemet av betygen G, VG och MVG och i gymnasieskolan fanns även betyget IG för 

icke godkänt. Genom införandet av Lgr11 och Gy11 fick skolan en bokstavsskala. A-E är 

godkända betyg och betyget F står för icke godkänt. I läroplanen finns nu nationella kurs- och 

ämnesplaner som innehåller bindande föreskrifter efter kraven som staten ställer på 

utbildningen i olika ämnen och kurser (Selghed, 2011). 

 

I Gy11 beskrivs varje ämne med sitt syfte och vilka kurser som finns i varje ämne. I det 

centrala innehållet står det förklarat vad kurserna ska innehålla. Därefter står kunskapskraven 

för betygen A, C och E beskrivet. Ämnesplanen är utformad på detta sätt för att få en 

likvärdig utbildning i hela landet (Selghed, 2011). Dock är det fortfarande en svår uppgift att 

få till en likvärdig utbildning då lärare har olika undervisningsmetoder och betygssystemet ger 

utrymme för tolkningsmöjligheter. 

 

Estetiska programmet kom till som ett nationellt gymnasieprogram 1994. Då fanns 

inriktningarna dans/teater, bild och form samt musik. Sedan delades dans och teater upp och 

blev två separata inriktningar (Styrke, 2013). Inom dansundervisningen för gymnasieskolans 

estetiska program är de två största ämnena Dansgestaltning och Dansteknik. Inom 

Dansgestaltning ingår kurserna Dansgestaltning 1 och 2, Dansimprovisation och komposition, 

Koreografi samt Repertoar (Skolverket, 2011b). Dansteknik innehåller kurserna Dansteknik 1 

till 4, Dansteknik med specialisering samt Dansträning (Skolverket, 2011c).  

 

Syftet med ämnet Dansgestaltning (Skolverket, 2011b) är att eleverna ska utveckla kunskaper 

i gestaltningsarbete genom tolkning, improvisation och scenisk kunskap. Undervisningen i 

ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för hur dansens rörelse, uttryck och 

formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer. Vidare ska eleverna få 

möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till gestaltningsarbetet samt genom 

olika typer av dans- och musikaliska kompositioner och sammanhang utveckla sin förmåga att 

variera uttryck. Undervisningen ska också utveckla elevernas förmåga att samarbeta, integrera 

med andra och vara lyhörda inför olika vägar till konstnärliga processer. Eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sina kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller 

tolkning, improvisation och komposition och dessutom se hur dessa faktorer bygger på olika 

förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck. Möjligheter för eleverna att delta i, driva, 
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leda och utveckla konstnärliga projekt ska eleverna också ges i undervisningen. Även 

praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck kan samverka, frågor som 

rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö ska beröras i undervisningen. Den 

konstnärliga processen består av analys och tolkning av egna-, andra elevers- samt 

professionella gestaltningar (Skolverket, 2011b). 

 

Vidare beskriver ämnesplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011c) att syftet med ämnet 

Dansteknik är att eleverna ska utveckla fysiska färdigheter i, och ett konstnärligt 

förhållningssätt till, dansteknik. Det centrala i ämnet är kontinuerlig dansträning. Därför ska 

eleverna få möjlighet att utveckla sina danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga 

minnet, utveckla förmågan att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla färdigheter för 

att kunna utföra dessa. Undervisningen i ämnet ska också ge eleverna möjlighet att närma sig 

ett professionellt förhållningssätt till teknikträning samt utveckla förmågan att variera 

rörelsekvaliteter i formspråket inom olika dansgenrer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

förmågan att använda begrepp och vokabulär som är knutna till de olika genrerna. De ska 

också ges möjlighet att förstår hur dansteknik och träning metodiskt byggs upp och förmågan 

att ta ansvar för sin tekniska utveckling. Ämnet ska innehålla kunskap om kroppens fysiska 

möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi samt förståelse av arbetsmiljöfrågor som är 

knutna till dansteknikträning. Slutligen ska eleverna få möjligheter att reflektera över sin egen 

kunskapsutveckling i dansteknik (Skolverket, 2011c). 

3.3 Betyg och bedömning 
Enligt Skolverket (2011d) är anledningen till att Sverige har betygsättning i grunden till för att 

avgöra vem som ska få plats på de mest eftertraktade utbildningsplatserna eller 

anställningarna. Betyg så som vi känner till dem idag infördes år 1949 med syfte att öka 

rättvisan vid urval från folkskolan till realskolan. Orden bedömning och betygssättning kan 

definieras på olika sätt. Selghed (2011) beskriver bedömning som den process som består av 

lärares arbete att bilda sig en uppfattning om elevens totala utveckling, både kunskapsmässigt, 

språkligt, känslomässigt och socialt. Betygsättning beskrivs som att läraren vid en given 

tidpunkt ska sammanfatta sina bedömningar kring elevens kunskaper och kunnande i de 

ämnen som ingår i kursplanen. Vidare skriver Selghed (2011) att bedömning är den process 

som ständigt pågår och som resulterar i en betygssättning. 
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Skolverket (2011d) menar att man kan dela upp bedömningens huvudsyfte i summativa och 

formativa bedömningar. Skolverket beskriver att den summativa bedömningen har som syfte 

att summera elevernas kunskaper eller skolors samlade meritvärde. När läraren ska bedöma 

vilken nivå eleverna ligger på “just nu” används bedömningens summativa funktion. Denna 

bedömning formuleras oftast genom skriftliga omdömen eller betyg. Detta bedömningssätt 

kan tydliggöra utvärdering av lärares och skolors kvalitet av verksamhet som i sin tur bland 

annat försäkrar en likvärdig skola. Jönsson (2012) beskriver summativ bedömning som ett sätt 

att kontrollera hur långt en elev har kommit men den ger ingen information om hur eleven ska 

ta sig vidare i sin utveckling.  

 

Skolverket menar att syftet med den formativa bedömningen är att utveckla lärarens 

undervisning samt elevernas fortsatta lärande (Skolverket, 2011d). Vidare skriver de att även 

den formativa bedömningen ska resultera i en bedömning av elevens kunskaper. Med detta 

sätt att bedöma är målet att eleverna ska förbättra sina prestationer och ge lärarna möjligheter 

till förändring av undervisningen. Förutom bedömning från läraren är självbedömning en 

central punkt inom formativ bedömning. Jönssons (2012) syn på självbedömning är 

huvudsakligen elev- och lärandecentrerad och inte lärar-och undervisningscentrerad. Detta 

handlar framförallt om att eleven ska ge sig själv feedback. Tre punkter som eleven kan 

reflektera över är, (1) vart ska jag ta vägen, (2) vart befinner jag mig i förhållande till målen 

och (3) hur ska jag närma mig målet, (Jönsson, 2012). Vidare skriver han att eleverna måste 

veta vad som förväntas av dem för att kunna ta ansvar för sitt lärande. För att detta ska 

fungera på gymnasieskolan krävs det att läraren tillsammans med eleverna går igenom 

kursens innehåll samt kriterierna inom de olika betygsstegen. Även kamratbedömning, som 

också är relevant inom dansundervisning, utgår från ämnesplanerna. I den formativa 

bedömningen ser läraren till elevernas kunskaper genom hela processen istället för att bara 

bedöma det slutliga resultatet vilket är fallet inom summativ bedömning (ibid.). 

3.4 Dans och prestationskrav 
I detta avsnitt fördjupar vi oss inom området inre och yttre motivation. Elever har en egen 

inneboende nyfikenhet och genom det ett intresse för lärande och det är lärarens uppgift att 

vägleda och inspirera eleverna (Karlsson, 2002). Det är alltså bland annat elevernas 

nyfikenhet, intresse av innehåll i undervisningen och engagemang som bidrar till den inre 

motivationen. Motpolen till detta är den yttre motivationen då eleven styrs av lärare och andra 

utomstående. Vidare klassificerar de olika varianter av yttre motivation utifrån att individer 
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kan integrera värderingar och uppfattningar som de fått från sin omgivning med sin egen 

självbild. Genom en yttre motivation kan eleverna då intressera sig för att hitta medel att nå 

sina mål istället för att enbart intressera sig för sina primära intressen. En viktig faktor för 

lärande är prestationsbeteendet som påverkas av annat än motivationen. Genom att eleven kan 

välja vilket gymnasieprogram och val av kurser han eller hon vill studera ökar elevens 

motivationsprocess (ibid.). 

 

Skolverket (2013a) skriver att det som har ökat pressen på dagens elever är betoningen på 

kunskapsbedömningar och mätbara resultat. Dock visar sig dessa faktorer också vara 

motiverande och sporrande med fokus på betyg och konkurrens. Det är trots detta en stor 

grupp elever som hämmas och tappar självförtroendet. Det är ett större antal flickor än pojkar 

som rapporterar höga nivåer av stress och prestationsångest inför läxor, prov samt betyg. 

Skolverket nämner att fokus på prestationer vanligtvis medför tävlingar och avundsjuka 

mellan eleverna. I klasserna diskuterar eleverna mycket om provresultat, betyg och hur 

mycket man har övat. Genom detta får eleverna en stor inblick i vem som lyckats och vem 

som misslyckats, vilket i sin tur ofta medför konsekvenser. Hos eleverna verkar det också 

finnas en uppdelad syn på kunskap. Den ena bygger på begåvning och talang medan den 

andra bygger på motivation och ansträngning. Det förstnämnda uppfattas som något inbyggt, 

något som man bara har medan det andra är sådant man måste kämpa sig till (ibid.). Enligt 

dessa kunskaper kan vi konstatera att prestationskrav är vanligt förekommande inom 

skolvärlden i Sverige, vilket vi tror även finns inom dansämnena. Young et al. (2003) menar 

att då dans är en fysisk krävande aktivitet kan det ofta bli påfrestande för professionella 

dansare och de som utbildar sig inom dans. Vidare nämner de att det är vanligt att dansare 

ofta pressar sina fysiska gränser för att få en avancerand teknik vilket i sin tur lätt kan leda till 

skador. 

3.5 Tonårstiden 
Goldinger (1999) använder begreppet adolescens när hon pratar om tonårstiden. Hon menar 

att adolescens står för den känslomässiga och psykiska utvecklingen till skillnad från 

puberteten som står för den kroppsliga utvecklingen under tonårsperioden. Sen adolescens 

innebär ungdomar i åldrarna sexton till tjugo år. Samhällsrollen blir viktigare under denna 

period då till exempel rösträtten infinner sig för artonåringarna. Skolplikten har upphört men 

många väljer dock själva att fortsätta skolan. Goldinger menar att tonåringarna börjar bli 

känslomässigt stabilare då känslorna inte växlar lika snabbt som under den tidiga 
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adolescensen. Självkänslan är starkare under den sena adolescensen, dock är tonåringarna 

fortfarande lätta att påverka. De söker efter ett idealjag och förebilder ute i samhället 

samtidigt som de har värderingar med sig som de fått hemifrån. Samtidigt som den sena 

adolescensen innebär en tid för känslomässig stabilitet kan det likväl vara en tid där kriser 

uppstår. Tonårsprocessen bygger på den trygghet och uppväxt som ungdomarna upplevt under 

sin barndom. Har barndomen inte varit stabil kan det leda till att tonåringarna får ökad risk för 

depression som kan yttra sig i form av missbruk eller asocialt agerande. Goldinger säger 

också att tonåringar har lätt för att finna konstruktiva vägar för sitt identitetssökande. De 

finner sätt att undersöka sin egen kraft, förmåga och gränserna för vad de själva kan klara av, 

som exempelvis vid idrottsliga sammanhang där de får utmana sin självdisciplin. Den sena 

adolescensen är också den tid då tonåringar söker meningen med livet och 

livsåskådningsfrågor blir centrala (ibid.). 

3.6 Tidigare forskning 
Anna Duberg, sjukgymnast och doktorand på Örebro Universitet menar på att symptom som 

stress, depression, huvudvärk och trötthet kan minska med hjälp av regelbunden dans 

(Universitetssjukhuset Örebro, 2012). I en artikel om Dubergs forskning står det att dans ger 

positiva effekter gällande psykiskt välmående (Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller 2012). 

Detta har Duberg kommit fram till genom en undersökning hon gjort på unga flickor mellan 

13 och 18 år. Dessa flickor hade från början av undersökningen symptom av stress och 

psykisk ohälsa och hade vid flertal tillfällen besökt skolsköterskan på grund av besvär som 

nedstämdhet, trötthet, oro och värk i axlar, nacke och rygg. I studien fick flickorna dansa två 

gånger i veckan. Varje tillfälle var 75 minuter varav det ingick uppvärmning och 

dansutövande i olika teman. Lektionerna avslutades med stretch, massage samt reflektioner. 

Målet med danslektionerna var att de skulle vara glädjefyllda och inte att eleverna skulle 

behöva prestera med ett dansuppträdande. 

 

 Efter åtta månader förbättrades flickornas syn på sig själva, till skillnad från en kontrollgrupp 

som inte hade dansat under samma period. I den dansande gruppen ingick 59 flickor och i 

kontrollgruppen ingick 53 flickor (Duberg et al., 2012). Dubergs studie visar på att 

regelbunden dansträning kan användas som en strategi för att förebygga stress och 

nedstämdhet hos tonårsflickor. Undersökningen (Duberg et al., 2012) visar att dansen ger 

positiva effekter på flickor med symptom av stress och andra psykomatiska symptom. Det 

öppnar upp möjligheten även för dem som inte har tidigare danskunskaper att få en ny 
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erfarenhet som kan bidra till nya hälsosamma vanor. Den positiva effekten av dansen 

bibehölls både fyra och åtta månader efter att studien utförts. Det visade sig då att 91 procent 

av flickorna tyckte att erfarenheterna från danslektionerna gett dem en positiv effekt. 

 

Erna Grönlund, före detta professor vid Danshögskolan i Stockholm och Barbro Renck, 

universitetslektor vid Karlstad universitet, har tillsammans varit forskningsansvariga och 

projektledare i ett dansterapiprojekt (Grönlund & Renck, 2006). De har tillsammans skrivit en 

avhandling om dansterapi för barn och ungdom med psykisk ohälsa. Behandlingen var icke 

verbal och för aggressivt utagerande pojkar och inåtvända deprimerade tonårsflickor. 

Dansterapiprojektets syfte var att introducera en ny form av metod av behandling inom 

barnpsykiatrin. Då både pojkarna med diagnosen ADHD och de deprimerade tonårsflickorna 

hade behov av nya behandlingsmodeller kom Grönlund och Renck (2006) fram till att 

terapiformen lämpade sig för nämnda målgrupper. Barn och ungdomar kan ha svårt att 

uttrycka sina känslor, därför finns ett behov av alternativa behandlingsformer. På grund av 

detta är fortsatt forskning inom området nödvändigt. De menar vidare på att den kompetens 

som redan finns i Sverige inom dansterapi bör utnyttjas både inom barn-, ungdoms- och 

vuxenpsykiatrin samt i förebyggande syfte inom skola och fritidsverksamhet.  

 

Britt-Marie Styrke (2013) har forskat om hur dans och lärande förstås ur ett didaktiskt 

perspektiv. I studien utgår Styrke från lärares förutsättningar och förhållningssätt som är 

knutna till organisation, fysisk miljö, uttalade mål, kursplaner och tidsaspekten. Förekomsten 

av de estetiska ämnena på gymnasieskolan 1994 och de estetiska lärprocesserna är andra 

förutsättningar som studien bygger på. Styrke belyser och tolkar frågor som rör danslärares 

uppfattningar om dans som ämne och praktisk tillämpning. Hon tar även upp lärares och 

elevers tankar om genuskodning.  

 

Styrke (2013) har kommit fram till att danslärarna har ett elevcentrerat förhållningssätt i 

undervisningen. De är inte rädda för att utmana traditionella och invanda 

undervisningsmetoder. Yrkeskulturens traditioner och de skrivna metoderna om 

färdighetsträning tas inte för givna och lärarna är öppna för att variera metoder i sin 

undervisning. Den öppna kommunikationen mellan elev och lärare är av vikt samt att 

kunskapssynen ska fokusera på eleven, processen och ämnets möjligheter. Styrke menar på att 

dansprofessionen också bör ses mot bakgrunden av att ämnet har en svag förankring i den 

obligatoriska skolan och den tidigare forskningen. Hon talar vidare om att det bör ske en 
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balans mellan de didaktiska kraven och den praktiska erfarenheten och tillämpningen då en 

lärarutbildning i dans ska vila på konstnärlighet, vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.  
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4 Vetenskaplig teori 
I detta kapitel beskrivs den vetenskapliga teori vi utgått ifrån för att kunna tolka och förankra 

den empiriska undersökningen. Hermeneutiken är den teoretiska utgångspunkten vi har 

använt oss av i forskningen för att tolka enkätsvaren.  

4.1 Hermeneutik 
Den vetenskapliga teori vi valt att arbeta utifrån är hermeneutiken. Teorin står för tolkning- 

och förståelselära (Molander, 2003). Genom tolkning undersöks och tydliggörs något som 

inte är självklart i upplevelse eller erfarenhet och vidare sätts det hela in i en kontext. Grunden 

till hermeneutiken kommer från när bibeltexter tolkades och senare har metoden använts inom 

litteraturvetenskap för att tolka budskap i bland annat texter. Stensmo (2002) menar att 

hermeneutiken syftar till förståelsen av texternas innebörd. Den som tolkar måste se de 

fenomen som framträder från texten i ett kulturellt och historiskt perspektiv.  

 

Ödman förklarar att tolkning är de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform som 

innebär att man söker efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt. Dessa studeras som 

texter och språk och därmed bör ses i sitt meningssammanhang för att förstås. Han menar på 

att Gadamer (1972, refererat i Ödman, 2007) jämför förståelse av en text med förståelse av ett 

konstverk. När vi ser på konstverket utgår vi från den erfarenhet som redan finns. Det sker ett 

samtal mellan konstverket och betraktaren. Detta genom att vi försöker svara på frågorna som 

ställs inom oss, det som driver oss till tolkning av tavlan. När konstverket tolkats uppstår en 

ny verklighet. Denna utgörs av att vi nu förstår tavlan samtidigt som att vår erfarenhet och 

förförståelse berikas ytterligare. Om vi återgår till förståelsen av en text, så blir 

hermeneutikens uppgift att lyfta texten för att bli levande i det samtal som sker i mötet, i 

nutiden. Vidare menar Gadamer att den hermeneutiska tolkningssituationen bygger på en 

förväntansfull öppenhet. Uttolkaren ska inte försöka finna det intellektuella i texten utan 

tolkningsprocessen består av att man låter en ny värld öppna sig (ibid.).   

 

Ödman (2007) menar att det ofta finns en förförståelse när vi möter nya företeelser i 

vardagen. Detta innebär att det inte alltid behöver lägga ned någon större tid på 

tolkningsarbetet. Ibland stöter vi på företeelser som är mångtydiga och krävs att det läggs ned 

ett medvetet tolkningsarbete för att kunna förstå. En tolkningsaspekt bör väljas medvetet av 

den som tolkar för att det ska kunna ses som “något” och som i sin tur innebär att det skulle 
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kunna ses som “något annat”. Tolkningen är att ange betydelser på företeelser när 

förförståelsen inte räcker till, den är därför alltid subjektiv som görs utifrån en aspekt. Dock 

bör tolkningen grundas på kunskaper och tidigare erfarenheter av det som tolkas.  Ett 

medvetet tolkningsarbete uppstår oftast när något är svårtydbart där vi inte direkt förstår 

innebörden av företeelsen. Vi vill kunna förstå för att kunna orientera oss. “Detta är 

tolkningens existentiella livssfär, det spänningsförhållande som skapar tolkning” (Ödman 

2007, s. 59).  

 

Ödman (2007) skriver att tolka är som att förklara. Till skillnad från den utsägande tolkningen 

som tolkar och förstår verkligheten med en gång så menar han att förklara något genom 

tolkning är en mer intellektuell procedur än utsägandet. När den utsägande tolkningen inte 

längre leder till förståelse så tar den förklarande tolkningen över, till exempel ska en forskares 

data i form av texter förstås. Om forskaren låter texterna vara som de är kan de så småningom 

bli otydliga. Detta måste då förklaras av forskaren genom tolkning. Genom tolkningen ökar 

forskaren läsarnas och sin egen förståelse av texterna. Förklarande tolkning innebär att man 

gör en utsaga till något tydligt och klart, och det innebär att man oftast svarar på frågor och 

anger orsaken till något. Förklaringarna är en presentation av argument och fakta som 

refererar till läsarens förståelse. 

 

Ödman (2007) diskuterar hur vi går tillväga för att försöka tolka och förstå. Ofta finns ingen 

tillgång till någon helhetsbild vilket innebär att det startar planlöst. Vi försöker då bilda oss 

uppfattningar och finna små helheter som så småningom kan bilda ett större perspektiv. Han 

jämför det med ett pussel där de olika bitarna ger oss olika bilder och färger på avgränsade 

fält. Härifrån ska pusselbitarna finnas och placeras för att skapa helheten och förstå deras 

innebörd i sammanhanget. Sammanhanget och kontexten är helt avgörande för vår tolkning 

och förståelse och som i pusslet går vi från del till helhet och helhet till del. Paradoxen blir 

enligt Ödman hur helheten ska förstås om inte delarna förstås och vice versa. En stor hjälp 

blir då vår förförståelse som utgår från det vi faktiskt tror oss förstå. En uppfattning bildas 

med hjälp av delarna och de i sin tur hjälper oss att förstå meningen i dess helhet.  
 

Vår förståelse för en viss företeelse avspeglar alltså endast ett moment i vår utveckling. Den tolkning vi så gärna 

betraktar som slutgiltig kommer att omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv. Vi  >>fryser<< ett ögonblick 

av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt. (Ödman 2007, s.107). 
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Ödman menar att tolknings- och förståelseläran saknar den absoluta nollpunkten vilket gör att 

den hermeneutiska spiralen blir oändlig. Den hermeneutiska spiralen är en form av analys 

som bygger på en fyrstegsprocess och används som hjälpmedel för att tolka texter (Stensmo, 

2002) 
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5 Metod 
Vi valde att ha enkätundersökningar med öppna frågor som metod. Svaren har tolkats utefter 

den hermeneutiska textanalysen som idag används för tolkning av alla typer av texter 

inklusive människors livsberättelser (Stensmo, 2002).  

 

Följande kapitel beskriver hur vi har gjort urvalet av elever som har genomfört 

enkätundersökningen. Det finns även förklarat hur vi har gått tillväga och en beskrivning av 

den valda metoden. Vi har redogjort för studiens bearbetning och analys samt vilka etiska 

överväganden som funnits med under den empiriska undersökningen. Slutligen har vi 

behandlat forskningens tillförlitlighet och giltighet. 

5.1 Urval 
Undersökningen gjordes på två olika skolor, belägna på två olika orter i Sverige. I studien 

kallas skolorna för skola X och skola Y. Detta för att vi hade praktik inom 

verksamhetsförlagdutbildning (kommer hädanefter förkortas VFU) på skolorna. Skola X har 

en spetsutbildning vilket innebär att det är intagningsprov för att komma in på 

dansprogrammet. Skolverket (2013b) skriver att spetsutbildningar ska ge möjligheter för 

elever på gymnasiet att fördjupa och bredda sina kunskaper inom ämnet som de redan har 

förkunskaper i. Spetsutbildningar är tydligt profilerade och har områden som de är mer 

specialiserade på än andra gymnasieprogram. De är riksrekryterande vilket innebär att alla i 

hela landet har rätt att söka dem oberoende hemkommun. Skola Y har ett nationellt intag 

vilket innebär att det inte krävs intagningsprov i dans för att eleverna ska kunna komma in på 

utbildningen. Det nationella programmet ska förbereda eleverna för yrkeslivet samt ha 

möjlighet att gå kurser som ger högskolebehörighet (Skolverket, 2013c). Eftersom det endast 

fanns en årskurs 2 och en årskurs 3 på den ena skolan lämnades enkäterna ut i dessa två 

årskurser på båda skolorna. Urvalet bestod därmed av sammanlagt 4 klasser. 

5.2. Enkätundersökning 
Vi gjorde en enkätundersökning med öppnar frågor i de valda gymnasieklasserna. Enkäterna 

bestod av öppna frågor för att eleverna skulle få en större frihet till att skriva svaren utan att 

känna sig hämmade. Då syftet bygger på stress och välmående och kan upplevas som ett 

känsligt ämne ansåg vi att en enkätundersökning skulle underlätta för eleverna att uttrycka 

sig. Enkät som metod har sin fördel då frågorna är formulerade exakt likadant var de än delas 
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ut (Kylén, 2004). Syftet med enkäter är att man ställer samma frågor till de som ingår i 

undersökningsgruppen och då går det att jämföra, sortera svaren och se samband mellan olika 

svar (Stensmo, 2002). Vid konstruktionen av enkäten var forskningsfrågorna i fokus vilket 

innebar att det fanns en genomgående koppling till stress och välmående i frågorna (se bilaga 

2). I studien användes öppna frågor vilket gav oss tolkningsmöjligheter av svaren utefter 

hermeneutikens textanalys. Det innebar också att det fanns möjlighet till att svaren blev långa, 

ingående och personliga. Eftersom vi valde ett mindre antal elever att undersöka önskades 

utförliga svar för att kunna få en sådan säker sammanställning som möjligt.  

 

Då vi hade öppna frågor krävde sammanställningen av enkäten en text- och innehållsanalys 

(Kylén, 2004) och denna gjordes efter Stensmos (2002) beskrivning av hermeneutikens 

textanalys. För att göra undersökningen så tydlig som möjligt för eleverna, förutom att vara på 

plats när enkäterna delades ut, fanns det även med ett följebrev (se bilaga 1). Följebrevet 

förklarade vilka vi var och syftet med undersökningen (Kylen, 2004). Eleverna försäkrades 

om anonymitet vilket innebar att de inte behövde skriva namn eller vilken årskurs de gick i. 

Genom att ha med följebrevet säkerställdes att samma information gavs ut till de båda 

gymnasieskolor som medverkade i studien. Då svaren på öppna frågor kan bli mycket långa 

(ibid.) valde vi att begränsa oss till sju stycken öppna frågor. Totalt samlades 19 enkäter in 

varav 11 är från skolan X och åtta enkäter är från skola Y. Ett bortfall på två enkäter fanns 

från skola Y. 

5.3 Arbetsfördelning 
Vi har valt att skriva examensarbetet tillsammans och därför har kommunikation och 

diskussion alltid varit centralt genom arbetets gång. Då vi bor i olika städer i Sverige har det 

skriftliga arbetet skett via Google Docs som är ett nätbaserat skrivprogram. Vidare arbete har 

skett framförallt genom Skypesamtal. Delar av studien har skrivits var för sig medan andra 

har skrivits tillsammans, dock har all text granskats och godkänts av oss båda. En dialog har 

kontinuerligt skett och detta har lett till att texten slutligen har bearbetats av oss båda.  Vi har 

genomgående stöttat varandra när vi haft svårigheter med forskningsarbetet och båda har tagit 

fullt ansvar för studiens genomförande.  
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5.4 Genomförande 
Planeringen var upplagd på så sätt att enkäten skulle delas ut ena dagen och samlas in dagen 

efter. När enkäterna delades ut fick eleverna möjlighet att läsa igenom frågorna och ställa 

frågor om det var något de inte förstod. 

 

På skola X gavs enkäterna ut en bestämd dag. Dock hade bara fyra elever med sig svaren 

dagen efter. Då det var lovvecka efter den bestämda insamlingsdagen fick eleverna ytterligare 

sju dagar på sig att svara på enkäterna. Dagen efter lovet hade enbart en elev med sig enkäten 

vilket innebar att de delades ut ännu en gång. Då fick en av årskurserna på skola X svara på 

enkäterna samtidigt som en av oss forskare befann sig på plats. De hade en timme till sitt 

förfogande och därefter samlades enkäterna in. 

 

På skola Y var det stor skillnad på attityder och engagemang mellan de två klasserna. I den 

ena klassen lämnades enkäterna in som bestämt det vill säga dagen efter att de hade fått 

enkäterna. Den andra klassen hade däremot inte svarat på enkäten till den dagen som var 

bestämd och fick då en dag till på sig. Det innebar att de sammanlagt fick två dagar på sig att 

svara på enkäten. Eftersom enkäten inte delades ut till många klasser var det viktigt att 

samtliga elever i båda klasserna svarade och lämnade in enkäten.  

 

Då båda klasserna på skola X och skola Y fick chansen att ta hem enkäterna och tänka över 

dem samt svara, ser vi dock att vi kan utgå från de 19 enkäter studien har fått in, även om de i 

praktiken fick olika antal dagar på sig att fylla i dem. 

5.5 Tillförlitlighet 
För att få en hög tillförlitlighet i enkätundersökningen gjordes enkätkonstruktionen i fyra steg, 

enligt Kyléns metod (2004). Ett första utkast gjordes som besvarades av fyra dansutövare som 

inte tillhörde vår valda målgrupp. Efter att respons mottagits på vad de tyckte om enkäten 

gjordes ändringarna som behövdes där första frågan, som handlade om dansens betydelse för 

gymnasieeleverna, förtydligades. Därefter skapades följebrevet och en slutversion av enkäten 

gjordes där en fråga lades till i slutet om hur eleverna såg på dansutövandet i framtiden. 

Justeringar av följebrevet gjordes och sedan delades enkäten ut till den valda målgruppen. 

 

För studiens trovärdighet var det också relevant att granska tillförlitligheten i svaren dom 

samlats in. Kylén (2004) tar upp ett antal punkter som bör beaktas. Hur kan fakta anses som 
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tillförlitlig utan att behöva ses igenom ytterligare en gång? Vilken fakta är så pass otillförlitlig 

så att de inte bör tas med i studien? Hur såg situationen ut då uppgifterna samlades in och vad 

var uppgifterna till för när de samlades in? Precis som Kylén (2004) menar så finns det 

tillfällen då det planeras in parallella datainsamlingar. Detta var fallet för vår del då enkäterna 

delades ut vid två gymnasieskolor belägna på två olika orter i Sverige. Som beskrivet ovan 

fick vi svaren vid olika tillfällen även om planen var att de skulle lämnas in samtidigt. För att 

få en hög tillförlitlighet vill vi ta upp vetskapen om faktumet att svaren skrevs vid olika 

sammanhang. Nedan kommer en beskrivning av validitet och reliabilitet och flera kopplingar 

till hur vi styrker studiens giltighet. 

5.5.1 Validitet 

Med validitet menas värdet och relevansen i uppgifterna som har samlats in (Kylén, 2004). 

Stensmo (2002) beskriver att, med validitet, avgörs i vilken grad den empiriska 

undersökningen är giltig för den verklighet som avses att studeras. De uppgifter som kom in 

är direkta svar på frågorna som har ställts i enkäterna. Då frågorna är direkt anknutna till 

syftet blir svaren automatiskt relevanta för forskningen. Detta med utgångspunk i att 

gymnasieeleverna svarat på frågorna som har ställts och att de förstått vad som menats. Vi har 

även valt att ställa frågor om dansgestaltningens betydelse för eleverna och om hur de ser på 

dansen i framtiden. De svaren är inte direkt kopplade till frågeställningarna men har ändå ett 

värde för studien. Vi anser att de kan ge kompletterande svar som ökar studiens validitet i sin 

helhet efter att svaren tolkats. 

5.5.2 Reliabilitet 

Med reliabiliteten menas vilken tillförlitlighet och säkerhet det finns i svaren (Kylén, 2004). 

Stensmo (2002) skriver att den direkta betydelsen är noggrannhet eller pålitlighet. Den 

verklighet som undersöks måste studeras noggrant och resistent mot slumpmässiga händelser. 

Som forskare får vi fastställa om sammanställningen av data har gjorts på ett tillförlitligt sätt 

enligt uppgiftslämnarnas intentioner. Har resultaten påverkats beroende på vem av oss som 

delat ut enkäterna? Är resultaten beroende av att enkäterna har samlats in vid olika tillfällen 

och är datan homogen, det vill säga att uppgifterna avser samma ärende och situation (Kylén, 

2004). Detta belyses mer djupgående i diskussionskapitlet.   
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5.6 Etiska överväganden 
Studiens ämne och enkäterna tangerar ett känsligt och aktuellt ämne som berör många 

människor, såväl dansare som icke dansare. Svaren skulle därför vara anonyma för att värna 

om elevernas integritet och säkerhet. Dock framhölls det att deras enkätsvar skulle vara en 

stor del i forskningen, den del som ger oss en inblick i hur danselever på gymnasieskolan 

upplever att delaktighet, prestationskrav och betyg påverkar deras stress och välmående. 

5.7 Analys 
Hermeneutikens fyra steg har använts i textanalysen (Stensmo, 2002). Det är en 

flerstegsprocess som börjar med att texterna läses först i sin helhet. I vårt fall gick det till så 

att alla enkäterna lästes var för sig och sedan bildades en uppfattning om texten. Som Ödman 

(2007) beskriver så behövdes det väljas en tolkningsaspekt för att gå vidare till de 

nästkommande stegen i textanalysen. Eftersom vi var två forskare krävdes diskussioner för att 

uppnå samstämmighet i våra tolkningar. Steg två innebär att man fördjupar sig i texten och 

ska finna teman (ibid.).  

Utifrån hermeneutikens textanalys framträdde fem teman: 

 

• Den personliga relationen till dansen 

• Upplevelser kring prestationskrav och stress 

• Upplevelser av betyg och delaktighet 

• Hälsoperspektiv från elevernas synvinkel 

• Tankar om framtiden 

 

 Dessa grundar sig på 12 underteman som visade sig i analysmaterialet genom diskussioner 

och tolkning av enkätsvaren. De tolv undertemana som framträdde var: personligt, känslor, 

uttryck, kropp, delaktighet, prestationskrav, betyg, stress, välmående, hälsofrämjande, 

utveckling och mål.  

 

Det tredje steget i den hermeneutiska textanalysen är att texterna ska jämföras med varandra 

och det ska urskiljas upplevelser eller erfarenheter som skiljer sig eller liknar varandra utefter 

de teman undersökningen utgått från (Ödman, 2007). Först gjordes sammanställningarna var 

för sig och sedan utbytte vi anteckningar och diskuterade vad vi kommit fram till för att få en 

gemensam sammanställning. Det fjärde steget innebär att man går tillbaka till texten och ser 

på helheten med en ny fördjupad förståelse som steg två och tre ska ha varit med och bidragit 
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till. Detta kallas för den hermeneutiska spiralen och nu finns en ny möjlighet att börja om 

textanalysen i flerstegsprocessen för att se om det finns andra teman som går att jämföra. 

Textanalyserna upprepas tills det att forskaren känner att det inte går att utvinna något mer 

från texterna och det finns ett resultat (ibid.). Den hermeneutiska spiralen genomfördes två 

gången och andra gången i det tredje steget valde vi att fördjupa oss var och en i 

sammanställningen på den skolan vi inte hade haft praktik på. Detta för att minska risken att 

vår förförståelse av skolorna, som lärarstudenter, skulle påverka resultatet. 
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6 Resultat 
I följande avsnitt har resultatet av enkäterna från skola X och skola Y sammanställts. 

Sammanlagt deltog 19 elever i undersökningen varav 11 var från skola X och åtta från skola 

Y. Skolorna analyseras var för sig och det presenteras separat under varje tema. Detta för att 

tydliggöra skillnader och likheter samt underlätta förståelsen av elevernas upplevelser. I 

sammanfattningen har vi kopplat ihop elevernas svar till studiens tre forskningsfrågor. Vi har 

valt att citera elevers svar med exakta formuleringar för att öka tillförlitligheten i resultatet.  

6.1 Den personliga relationen till dansen 
Skola X 

Dansen har visat sig vara mycket betydelsefull för eleverna på skola X. Över hälften av 

eleverna beskrev att dansen var mycket mer än ett skolämne för dem. Vi har valt ut två citat 

från enkätsvaren som visar dansens betydelse för eleverna: 

 

Dansen har med åren blivit en stor del av mig. Något jag förlitar mig på, något jag kan falla 

tillbaka till i alla möjliga situationer. 

 

Att uttrycka känslor med rörelser är underbart. Jag kan inte förklara med ord men dans är 

mitt liv. 

 

Nedan ser vi ett citat från en elev som beskriver hur dansen hjälpte henne att bearbeta hennes 

känslor: 

 

Dansen får mig att koppla bort mig från mina jobbiga eller bra känslor och dansa genom 

dem. 

 

Sammanlagt fyra elever på skola X beskrev att dansen hjälpte till i svåra perioder och de 

förklarade att dansen fick dem att känna sig glada. En elev förklarade hur viktigt gestaltandet 

för dansen är på följande vis: 

 

Allt jag dansar och ger form åt har en mening. 
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En elev beskrev att tekniken inom dansen kunde vara hämmande för gestaltandet, att våga 

släppa och ge sig hän till uttrycket och känslorna: 

 

I mitt fall är det svårigheten att förmedla uttryck och känslor, att våga släppa det tekniska, att 

ha tålamod och respektera tiden. 

 

Skola Y 

De flesta danselever på skola Y hade en personlig relation till dansen. Hälften menade att 

dansen betydde mycket för dem och det nämndes också att dansen var en stor del av vilka de 

är som individer. 

 

Dans betyder allt för mig, dans ger mig möjligheten att förlora mig själv i något samtidigt 

som det ger mig chansen att vara mig själv. 

 

Nedan följer ett citat där vi får ta del av hur en elev har utvecklat sin relation till 

dansgestaltandet: 

 

I början av gymnasietiden hade gestaltandet inte så jättestor betydelse för mig, men nu har 

jag insett och lärt mig att det är mycket viktigt… Ju “mer” man gestaltar en personlighet 

eller känsla eller en berättelse, desto mer levande blir dansen. 

 

Eleverna beskrev att de genom dansen fick uppleva känslor, bättre självkänsla och att 

gestaltandet i dans var ett sätt att uttrycka sig på. Det var en elev som dansade för att få en 

välmående och rörlig kropp. 

6.2 Upplevelser kring prestationskrav och stress 
Skola X 

En fråga i enkäten var kopplad till om eleverna kände skillnader kring prestationskrav om de 

dansade inom fritidsverksamhet eller i skolan. De flesta elever kände att de var mer stressade 

inom skolan än när de dansade på fritiden. Dock fanns det några som inte kunde uttala sig i 

frågan eftersom de för tillfället inte dansade utanför skolan. Enkätsvaren visade att dansen 

hade en stor betydelse för de flesta av eleverna. De såg dansen som något av det viktigaste i 

deras liv, någonting som både deras nutid och framtid bygger på. Därför har flera elever valt 
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att satsa på dansen inom skolan då den ger dem större utmaningar än vad fritidsverksamheten 

ger. 

 

Jag upplever att dansklasser utöver skolan inte ger en lika personlig “utbildning”. Ofta är 

det en grupp på personer som tycker dans är en kul grej att sysselsätta sig med, inte ett 

framtida yrke eller dylikt. 

 

Det fanns en elev som visade att hon mådde dåligt inom skolan. Hon beskrev sin stress över 

att hon alltid kände sig sämre än de andra i klassen. 

 

Stress över att jag typ jämt känner mig sämst, ovigast och har dålig teknik. När alla andra får 

positiv respons och man själv känner att man bara får kritik eller korrektioner. 

 

Eleverna beskrev att prestationskraven orsakades av kraven de satte på sig själva. Vidare var 

det en av eleverna som förklarade att det inte bara var dansen som ställde höga krav utan att 

det gällde alla ämnen i skolan. Andra moment inom dansundervisningen som kunde orsaka 

stress var dansteknik och dansimprovisation: 

 

Att improvisera kan ibland göra mig “stressad” för att jag inte vet vad jag ska göra. 

 

Det nämndes av några elever att det ibland kunde vara svårt att känna att de var bra nog inom 

dansen och att ett bristande självförtroende kunde stoppa deras utveckling. 

 

Jag stoppas av osäkerhet och bristande självförtroende, även ett behov av perfektionism. Det 

som gör mig stressad är min stora medvetenhet om problemen, vetskapen att jag vet att jag 

kan och känslan av att det på något sätt känns omöjligt fast det samtidigt känns så möjligt. 

 

Skola Y 

Eleverna kände sig mest stressade på grund av pressen från betygen. De upplevde även en 

stress när de kände sig observerade av lärarna. En av eleverna som nämnde att hon kände 

högre prestationskrav i skolan än när hon dansade utanför skolan skrev följande: 

 

Utan pressen händer det ofta att man faktiskt presterar bättre, just för att man gör det för sig 

själv. 
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Det var dock en av eleverna som menade att hon hade samma prestationskrav på sig själv 

både när hon dansade i skolan och utanför. Det var två elever som menade att det finns dåligt 

med tid i skolan att hinna med alla uppgifter och att detta också var en stressfaktor. Moment i 

dansundervisningen som eleverna upplevde ställde högre krav på dem var bland annat att 

klippa musik och att skapa koreografier. De tyckte att det fanns för lite tid avsatt på skolan för 

skapandet och en elev nämnde att för liten yta kunde hämma koreograferandet:  

 

När vi måste analysera danser och koreografera våra egna, sedan lära ut dem. Skolarbete, 

extra danskurser tar upp stor del av ens fritid. Att hinna koreografera hemma funkar inte när 

man inte har plats. –Vi får inte all tid vi behöver till mycket i skolan. 

 

 En elev nämnde att hon inte visste hur hon skulle skapa utan att hon upplevde att hon 

härmade någon annans rörelser. Pressen för att koreografera beskrevs av en elev som 

följande: 

 

Att koreografera och lära ut pressar mig lite. För att koreografera krävs det inspiration och 

när någon sätter krav på att man ska koreograferar dödar det inspirationen lite. Att lära ut 

kan vara enkelt/svårt beroende på om det är ens egen koreografi eller fleras. Om man är 

ensam med dansare eller om man blir observerad. 

 

Improvisationslektionerna var också delar i undervisningen som gjorde eleverna stressade 

varav en ansåg att hon inte hade det självförtroendet att hitta på i stunden när någon tittade på: 

 

Jag känner mig stressad över olika improvisationsuppgifter, speciellt om jag ska stå själv på 

dansgolvet och alla andra ska titta på. Ofta tycker jag det känns pinsamt när jag inte kommer 

på några rörelser och steg jag kan göra. 

6.3 Upplevelser av betygsättning och delaktighet 
Skola X 

Det var blandade svar från eleverna om hur viktigt betygsättningen var. Det visade sig att mer 

än hälften av eleverna inte funderade på betyg när de dansade. Betygen kunde både sporra 

eleverna och bidra till att de ville utvecklas och arbeta mer: 
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Betygsättningen taggar mig mera. Men det är inget jag tänker på jätte mycket, utan oavsett 

betyg jag får, så är mina krav och mål för mig själv att alltid göra mitt bästa och maximera 

det, ta ut allt jag kan och vara den bästa dansaren jag kan bli. 

 

Resultaten i enkäterna visade att eleverna fokuserade på att bli bättre dansare för att de skulle 

uppnå sina framtida mål och att själva betyget inte var det mest centrala: 

 

Egentligen tänker jag inte jätte mycket på betygen när jag dansar. Jag presterar ofta så gott 

jag kan för att själv kunna utvecklas, sedan betyder inte själva betyget så mycket för mig. 

 

En annan aspekt som eleverna lyfte fram var att de tog till sig kritiken som lärarna gav dem 

och jobbade på det: 

 

Faktiskt tänker jag inte betyg. Jag gör allt jag kan, tar kritiken jag får och jobbar med det. 

 

Betygsättningen kunde också innebära att det ställdes höga krav eleverna och kunde bli 

påfrestande om de inte mådde bra: 

 

Starkt. Man vill ju inte ha betyg på att man är dålig. 

 

En elev beskrev sitt förhållningssätt till betygen på följande vis: 

 

Jag försöker ju såklart få bra betyg i alla mina ämnen och går det bra i något speciellt ämne 

så känns det såklart jätte kul och bra att kämpa för. 

 

Eleverna kände sig delaktiga i dansundervisningen och de svarade att de kunde påverka sin 

dansundervisningssituation genom att prata med sina lärare. Vidare skrev eleverna att det var 

viktigt att kommunicera, att ta eget ansvar, ta mer plats och komma med förslag och 

önskemål.  

 

Genom att ge åsikter och synpunkter på exempel undervisningssättet upplever jag att jag kan 

påverka. Att kommunicera är det absolut mest effektiva sättet vad jag har upplevt i de flesta 

situationer. 
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En elev skrev att delaktigheten var viktig både i och utanför skolan och även viktigt för att 

inte dra ned gruppen: 

 

När det gäller delaktighet så anser jag att man alltså ska vara delaktig för att inte heller dra 

ner gruppen man är i. 

 

Två elever visste inte hur de kunde påverka dansundervisningen, en av dem skrev: 

 

Vet inte, känns inte som att man får säga så mycket själv. 

 

Skola Y 

Eleverna hade olika syn på betyg och hur det påverkade deras prestationskrav. Det fanns två 

elever som blev motiverade av betygen. Fyra elever skrev att de inte funderade särskilt 

mycket över betygen nedan följer ett exempel: 

 

Jag tänker faktiskt inte så ofta på betygen i dansämnena och känner mig absolut inte orolig 

för att få dåliga betyg. 

 

En elev funderade mycket kring betygen medan andra beskrev att om de funderade för 

mycket på betyg kunde det leda till sämre prestationer. En elev beskrev att om hon ville ha ett 

bra betyg behövde hon prestera sitt bästa, dock kunde hon känna att hon ibland blandade ihop 

dansen i skolan med fritidsverksamheten: 

 

Det jobbiga är att man blandar ihop ämnet med sin fritid och om man är trött någon dag 

känns det nästan som att det inte gör något att man inte tar i eftersom vi ändå gör detta för 

att det ska va kul. 

 

Vidare fanns det en elev som hävdade att hon inte var insatt i ämnesplanerna och därför inte 

var helt säker på vad som förväntades av henne. Nedan ser ni ett citat där en elev beskriver att 

det kan kännas jobbigt när hon får reda på ett visst betyg: 

 

...det är för att man får betyg på hur bra man är alltså på det man presterat, och har jag då 

försökt så bra jag kan och inte får särskilt bra betyg så känns det värdelöst. 
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Vad gäller delaktighet i skolan upplevde de flesta av eleverna att de kunde påverka sin 

undervisningssituation genom att prata med lärarna och rektorn samt göra utvärderingar. 

Dock menade två av eleverna att det bara gick att prata med några av lärarna.  

 

Det berors på vilken danslärare vi har, för den ena kan man mer säga vad man vill göra, men 

inte lika mycket den andra. 

 

Några elever skrev att de kunde påverka sin undervisningssituation genom att få en mer 

välgrundad genomgång av kursplanerna: 

 

Att man med klassen och läraren pratar om vad vi är intresserade av att lära oss och gå 

igenom kursplanen så att vi får med olika moment som sedan behövs inför betygsättningen. 

 

Eleverna beskrev att de var mer delaktiga i dansundervisningen inom skolan än på 

fritidsverksamheten bland annat genom att lärarna gav dem individuell feedback vilket ledde 

till att de då kände sig mer aktiva och kunde prestera sitt yttersta. 

6.4 Hälsoperspektiv från elevernas synvinkel 
Skola X 

Angående hälsofrämjandet på skolan skrev eleverna att de ville ha mer undervisning i 

anatomi, massage och näringslära. Vidare var det några som nämnde att de ville få mer 

kunskaper om kroppen och stress. En elev skrev att hon behövde mer sömn och hitta bra 

träningsformer för att få ett ökat välmående i skolan: 

 

Att jag får mycket sömn, och försöker hitta en bra träningsrutin för mig, så jag ska bli så 

stark som möjligt, men i min egna takt. 

 

Dansutövandet var för de flesta elever av stor betydelse för välmåendet. De menade att 

dansen hjälpte dem i svåra stunder och en elev beskrev dansen som en terapi: 

 

Ganska stor betydelse för att det är som terapi för mig. 

 

En annan beskrivning av hur dansen påverkade välmåendet var: 
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Jag mår mycket bättre när jag dansar. 

 

Några elever tyckte att välmående var bra i skolan, däremot var det en elev som menade att 

positiv feedback kunde bidra till att det ökade: 

 

Mer positiv feedback, givetvis kritik också, men det är viktigt att få beröm för då vill man 

utvecklas mer än om bara om man ständigt får dålig feedback, då blir man till sist bara less. 

 

Skola Y 

För ett ökat välmående i skolan och för ett hälsofrämjande arbete menade några elever att det 

borde finnas frukt före och efter träning och att det även borde finnas mer näringsrik mat i 

skolan. 

 

Frukt och liknande både finnas tillgängligt efter träning då man behöver fylla på med energi 

inför kommande lektion. Det kostar att vara dansare på skolan om man vill må bra en hel 

dag. Skollunchen är värdelös. Ser du inte till att ha frukt m.m kommer du inte åka hela 

skoldagen. 

 

Två elever ville veta vad som förväntades av dem, både inför kursstart och inför 

danslektionerna för att kunna må bättre i skolan. De ansåg att både struktur och rutiner 

saknades och det påverkade deras välmående. 

 

Ett ökat välmående innebär strukturerade danslektioner. Eleven ska veta vad som händer och 

hunnit förbereda sig mentalt innan hon/han kommer till lektionen. 

 

6.5 Tankar om framtiden 
Skola X 

Elevernas inställning gentemot sin egen utveckling inom dansen var att de fann det vara mer 

givande att dansa inom skolan än när de dansade utanför skolan. För en ökad utveckling var 

det en elev som önskade fler utvecklingssamtal: 
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Mer utvecklingssamtal elever och danslärare emellan. Att få prata med sina danslärare, hur 

man känner att det går, vad är svårt respektive lätt, få feedback på ett mer ordentligt och 

personligt sätt.   

 

Elevernas framtidsplaner inom dans visade sig vara stora, de flesta ville ha dansen som yrke, 

antingen som dansare, danslärare eller koreograf. Många elever nämnde också att de ville 

dansa utomlands. Några hade inte exakt bestämt hur de ville arbeta med dansen men att den 

på något sätt var en del av deras liv i framtiden: 

 

Jag kanske inte är världsbäst på det jag gör, men jag tror på mig själv och har kul. Det hade 

varit riktigt häftigt att få flytta utomlands och dansa, man vet ju aldrig vad framtiden har att 

erbjuda. 

 

Tre elever visste inte vad de ville göra inom dansen i framtiden och en elev ville inspirera 

andra med sin dans: 

 

Jag vill att dansen ska vara mitt yrke, det jag livnär mig på. Förhoppningsvis lyckas få 

samhället att förstå dansens värdighet och betydelse för mänskligheten. 

 

Skola Y 

Flera elever ville fortsätta med dansen efter att de gått ut gymnasiet. De kunde tänka sig att ha 

dansen som yrke genom att utbilda sig till dansare eller danslärare. Några nämnde även att de 

ville åka utomlands och dansa. 

 

Jag är inte helt säker på vad jag vill göra, men jag vill dansa och jag vill inspirera folk. 

Kanske dansar jag på någon musikal utomlands, kanske blir jag danslärare eller bara dansar 

på klubbar på helger. För tillfället vill jag bara dansa och utvecklas. 

 

Tre elever hade inga specifika mål med dansen men kunde tänka sig att utöva det i någon 

form: 

 

Att få en rörlig och välmående kropp. Jag dansar också för att få en bättre självkänsla och för 

att bli bättre på mitt intresse. Jag vill inte jobba med dans i framtiden, men jag kan tänka mig 

att fortsätta dansa på fritiden. 
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En elev nämnde att hon hade valt att gå estetiska programmet med dansinriktning på grund av 

att hon tyckte att det var kul med dans men hade inga specifika framtidsvisioner med det.   

 

Jag har inget mål direkt. Jag går den här linjen för att man måste gå i någon i princip, sen att 

jag tycker om att dansa är bara en extra kul grej. Jag vet inte om jag vill bli något inom dans. 

6.6 Sammanfattning av resultat 
Nedan har vi sammanställt resultaten från både skola X och skola Y utifrån studiens tre 

frågeställningar. Resultatet bygger på sammanlagt 19 enkäter varav 11 är från skola X och 

åtta är från skola Y. 

6.6.1 Hur uttolkningarna av de formulerade förmågorna i 

ämnesplanerna påverkar välmåendet 

De flesta elever förklarade att gestaltandet i dans hade en viktig roll i deras dansutövande. 

Eleverna beskrev att de genom gestaltande i dans, fick uttrycka känslor. Dansen hjälpte dem i 

svåra perioder och en elev skrev att dansen gjorde henne glad. En annan elev skrev att hon 

dansade för att få en rörlig och välmående kropp. Vidare förklarade en elev att dansen gav 

henne möjlighet att förlora sig själv i någonting men samtidigt fick hon möjligheten att vara 

sig själv. Eleven menade också att hon genom dansen kunde uttrycka hur hon mådde och vad 

hon kände utan att använda det talade ordet. 

 

Det fanns delar i undervisningen som eleverna kände sig stressade av och som påverkade 

deras välmående. Fyra elever nämnde improvisation som en del av undervisningen som de 

ansåg vara jobbigt. Av de fyra beskrev en att hon inte hade självförtroendet att hitta på i 

stunden när någon tittade på. Två av dem kände sig stressade av improvisation när andra 

tittade på och en tyckte det var pinsamt när hon inte kunde komma på några rörelser och steg.  

 

En annan del av dansundervisningen som kunde bidra till stress och ökade prestationskrav var 

koreografiskapandet. Eleverna nämnde bland annat att det fanns för lite tid i skolan och att det 

kändes svårt, på grund av lite utrymme, att skapa hemma. Dessutom var det svårt att skapa 

koreografier om inte inspirationen fanns, vilket ledde till ökad press eftersom allt inom skolan 

bedöms. 
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Tekniken var ett moment i dansundervisningen som fyra elever ansåg ställde höga krav på 

dem. En var stressad för att hon kände sig dålig, ovig och att hon hade sämre teknik i 

jämförelse med de andra eleverna i klassen. De övriga tre nämnde att balettekniken var svår 

och de kunde känna sig stressade på grund av att de ville bli bättre och starkare. Dock menade 

de att det kunde resultera i en mer utvecklad dansteknik. 

6.6.2 Elevernas möjligheter till delaktighet i dansundervisningen 

Majoriteten av eleverna menade att de kunde påverka undervisningssituationen genom att 

prata med sina lärare. Eleverna upplevde att de kunde framföra önskemål och synpunkter. Två 

elever önskade att de skulle gå igenom kursplanerna för att veta vad som förväntades av dem 

samt kunna känna sig förberedda inför lektioner och veta vad de skulle arbeta med. Sedan 

fanns det elever som önskade undervisning i anatomi, massage, hälso- och kostlära för att få 

en ökad kunskap och därmed bättre individuellt välmående. 

 

En elev tyckte att dansundervisningen var mycket bra och rolig som den var nu medan en 

annan elev nämnde att hon kände att hon inte fick uttrycka sina tankar och idéer. Det var en 

elev som kände sig ledsen eftersom hon upplevde att hon bara fick kritik. Hon skrev att det 

behövdes positiv feedback för att kunna utvecklas och att alla lärare på skolan, oavsett ämne, 

borde arbeta för en ökad kommunikation sinsemellan. Detta för att eleverna kände att de hade 

för många olika uppgifter i skolan. 

 

Det fanns några elever som nämnde hur viktigt det var med näringsrik mat för att orka med 

och vara delaktiga dansundervisningen. För tillfället tyckte de inte att lunchen var näringsrik 

och därför dålig för hälsan. De ville också att frukt eller liknande skulle finnas tillgängligt för 

danseleverna på skolan. 

6.6.3 Skillnader mellan skolorna i upplevt välmående  

På skola X hade majoriteten av eleverna en positiv inställning till betyg vilket, enligt dem 

själva, bidrog till att de arbetade hårdare för att utvecklas. Det var sex elever som inte tänkte 

särskilt mycket på betyg när de dansade. En elev skrev att hennes krav på sig själv och mål 

var att alltid göra sitt bästa och maximera det. Det var dock en elev som påverkades mycket 

av betygsättningen och hon skrev att hon inte ville få betyg på att hon var dålig. På skola Y 

hade hälften av eleverna en mer avslappnad inställning till betygen då de inte tänkte särskilt 
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mycket på dem. En nämnde att betygsättningen gjorde att hon ville prestera bra och hon 

kunde ibland känna sig pressad men hade ingen ångest över det. Hon var heller inte orolig 

över att få något dåligt betyg. Två av eleverna menade att det var jobbigt när läraren stod vid 

sidan och observerade när de dansade och kände då att de blev bedömda. 

 

På skola X var det flera elever som nämnde att det hade högre prestationskrav när de dansade 

i skolan jämfört om de dansade utanför skolan. Flera elever hade en positiv inställning till 

prestationskraven då de ville utvecklas och nå sina personliga mål inom dansen. De 

prestationskrav de hade berodde ofta på deras egna personliga krav. En elev nämnde att det 

var svårt att känna att hon var bra nog och en annan elev menade att ett bristande 

självförtroende stoppade henne. På skola Y nämnde också de flesta eleverna att det var större 

prestationskrav inom skolan än utanför. Några elever upplevde att de blev observerade i 

skolan och att de blev bedömda vilket skapade en stress. 

 

De flesta eleverna på både skola X och skola Y menade att de hade stor delaktighet kring 

dansundervisningen. De menade att de kunde kommunicera med sina lärare samt lägga fram 

synpunkter och önskemål.  En skillnad som fanns var att två elever på skola Y nämnde att det 

var lättare att prata med en del lärare än andra. 
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7 Diskussion 
Diskussionskapitlet består av tre delar. Den första delen är metoddiskussionen där beskrivs 

och utvärderar metoden och genomförandet. I resultatdiskussionen reflekterar vi över studien 

kopplat till bakgrund och forskning samt det som kommit fram genom textanalysen. I 

avslutande reflektioner och framtida forskning dras egna slutsatser till studien samt belyses 

tankar kring framtida forskning inom ämnet.   

7.1 Metoddiskussion 
I studien gjordes urvalet av skolor baserat på våra praktikplatser. För att forskningen inte 

skulle bli för omfattande valde vi att begränsa oss till de två valda skolorna. Hade det funnits 

mer tid och forskningen varit av ett större omfång hade det varit intressant att göra 

undersökningen på fler skolor runtom i landet samt se skillnader mellan större och mindre 

städer. Stressnivån och konkurrensen mellan eleverna kan vara större i storstäder. Skolverket 

(2013a) skriver att konkurrens kan hämma och minska självförtroendet hos eleverna. I mindre 

städer upplever vi att det är färre som utbildar sig inom dans vilket leder till mindre klasser 

inom dansinriktningen på estetiska programmet. Därför kan elever känna sig tryggare och 

mindre stressade än vad eleverna gör i storstäder. Dock kan det vara svårare att ta för sig och 

“sticka ut” som danselev i en mindre stad. Detta kan ha påverkat resultatet då många svar 

liknade varandra eftersom de två valda gymnasieskolorna låg i mindre städer i Sverige. Hade 

det funnits möjlighet att jämföra elevers upplevelser i mindre och större städer kunde det 

möjligtvis funnits en större variation på svaren. Där skulle det kunnat ha visat sig att 

delaktighet, prestationskrav och betyg hade haft en större negativ påverkan på deras stress och 

välmående.  

 

Då vi hade VFU-praktik på skolorna hade eleverna en relation till oss vilket vi hoppades 

skulle leda till att eleverna kände sig trygga nog att kunna ge utförliga och personliga svar 

utan för den skulle avslöja deras anonymitet. Risken med detta kunde också ha varit att 

tryggheten med oss som lärarstudenter kan ha lett till mindre engagemang hos eleverna vilket 

skulle kunna ha påverkat studiens reliabilitet. Hade en forskare, utan relation till klasserna, 

delat ut enkäterna hade de kanske tagit undersökningen på större allvar. Eleverna på skola X 

gav oss intrycket av att de var positivt inställda till enkätundersökningen, men det faktum att 

de hade en dansshow i samband med att enkäterna delades ut och att det var lov följande 

vecka innebar att enkäterna inte prioriterades. Dessa klasser fick en påminnelse om att fylla i 



	   35	  

dem. På skola Y fanns det skillnader i attityder mellan klasserna gentemot 

enkätundersökningen och det var svårt att få eleverna engagerade. Det innebar att de fick en 

påminnelse och en extra dag på sig att skriva svaren. Dock var svaren både från skola X och 

skola Y utförliga vilket gav ett hållbart underlag till studien. Tanken med att eleverna skulle ta 

hem enkäterna var för att de inte skulle känna sig pressade eller låsta vid att skriva svaren 

medan vi befann oss på plats. Avsikten var att de skulle känna en frihet och ta sig tid att tänka 

över frågorna. Det fanns en risk med detta då de hade kunnat diskutera svaren med varandra 

utanför skolan. Detta går aldrig att veta om de har gjort och trots att många svar påminde om 

varandra så fann vi dem ändå vara individuella och tillförlitliga. Likheterna i svaren kan bero 

att de har gått i samma klass och haft liknande upplevelser. Hade undersökningen gjorts om så 

hade enkäterna delats ut i ett tidigare skede under praktikperioden och eleverna hade haft 

exakt samma tidsomfång att svara på enkäterna under lektionstid. Kylén (2004) beskriver att 

svarens säkerhet och tillförlitlighet avgör studiens realibilitet. Hade enkätsvaren kommit in 

vid samma tillfälle, vilket var intentionen från början, hade reliabiliteten i studien varit högre. 

Med tanke på att enkätsvaren i sin helhet gav breda svar som var tydligt förankrade i 

enkätfrågorna anser vi att studien har en hög grad av validitet det vill säga att uppgifterna 

hade ett högt värde och relevans för undersökningen (Kylén, 2004). 

 

Då vi valde en hermeneutiks textanalys, enligt Stensmos (2002) beskrivning, analyserades 

enkäterna i fyra steg som tillsammans utgör den hermeneutiska spiralen. Ödman (2007) 

menar på att man medvetet bör välja en tolkningsaspekt för att kunna förstå en företeelse som 

är mångtydig och behöver en tolkning för att kunna förklaras vidare. Vidare förklarar han att 

tolkningar bygger på kunskaper och tidigare erfarenheter inom det valda området. En 

medveten tolkning gjordes av enkätsvaren för att öka förståelsen för oss forskare och läsarna. 

Under det andra steget i första omgången av textanalysen synliggjordes fem teman: den 

personliga relationen till dansen, upplevelser kring prestationskrav och stress, upplevelser av 

betygsättning och delaktighet, hälsoperspektiv från elevernas synvinkel, tankar om framtiden. 

Dessa synliggjordes utifrån vanligt förekommande aspekter i svaren. Vi är medvetna om att 

de fem teman har valts på grund av den förförståelse vi har som blivande danslärare och de 

kunskaper vi har inom ämnet. Om vi istället hade studerat inom ett annat område och gjort 

samma undersökning skulle det kunna ha resulterat i andra val av teman. Då hade det 

eventuellt inte varit lika stort fokus på dansperspektivet vilket skulle kunnat ha påverkat 

resultatet. På grund av att vi själva är studenter och många gånger upplevt prestationskrav och 
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stress innebär det att vi redan har en subjektiv syn och är påverkade av kontexten vi befinner 

oss i (Ödman, 2007). 

 

 Efter att textanalysens fyra steg genomfördes en gång, gjordes hela processen om en gång 

till. Andra gången enkäterna granskade utifrån de fyra stegen upptäcktes fler synvinklar. Efter 

att enkäterna granskats steg för steg en andra gång upplevdes slutligen den mättnadskänsla 

som Stensmo (2002) nämnt skulle ske. Vi gick från delar till helhet och vidare från helhet till 

delar två gånger för att slutligen få en större förståelse (Ödman, 2007). Denna analysmodell 

upplevdes passande för studien och gav ett omfattande och trovärdigt resultat. Eftersom det 

fanns ett fåtal enkäter att bearbeta ansåg vi att två analysomgångar räckte utan att missa något 

väsentligt. Dessutom gjordes alla steg individuellt vilket i praktiken innebar att den 

hermeneutiska spiralen genomfördes fyra gånger och därefter diskuterade vi och kom fram till 

ett gemensamt resultat. Hade vi gått igenom enkäterna ytterligare en gång hade möjligheten 

att uppleva fler infallsvinklar funnits men vi valde att inte göra det en tredje gång på grund av 

en upplevde mättnadskänsla och att svaren analyserats noggrant. 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av enkätsvaren tyder på att de flesta eleverna hade en positiv inställning till 

dansundervisningen och att dansgestaltningen var betydelsefull i deras liv. Överlag, på båda 

skolor, hade eleverna ett sunt förhållningssätt till delaktighet, prestationskrav och betyg på 

grund av att dansen var så pass viktig för dem.  

 

Skolverket (2013a) beskriver att pressen har ökat på dagens elever på grund av en större 

fokusering på kunskapsbedömningar och mätbara resultat. Eleverna på skola X beskrev att 

deras personliga relation till dansen var viktigare än betygen men att betygen också kunde ha 

en positiv inverkan på deras dansutveckling. Dessa elever studerar vid en spetsutbildning som 

har riksintag (Skolverket, 2013b) och vi kan se ett samband med resultatet i studien där de 

visade sig att de hade en mer målinriktad inställning till utbildningen än vad skola Y hade. 

Skola Y hade en mer avslappnad syn till betygen men i båda skolorna fanns det elever som 

skrev att betygsättningen kunde vara en stressfaktor. Selye (1978) skriver att fysiska tecken på 

stress kan vara nervositet, illamående och trötthet. Eleverna ansåg att den största anledningen 

till att de kände sig stressade var deras höga krav på dem själva. Det fanns moment i 

dansundervisningen som exempelvis improvisations- och tekniklektioner som ledde till att de 

fick högre prestationskrav och att det, i sin tur, fick eleverna att känna sig stressade. Detta 
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finner vi har ett samband med Dahlkwists (2004) beskrivning av inre och yttre stressorer. De 

yttre är de som påverkas av omgivningen, som i detta fall skulle vara moment i 

undervisningen och betygsättningen, men vi ser att de inre stressorerna har en större påverkan 

på eleverna då de vill utvecklas och prestera och därför sätter höga krav på sig själva. 

Motivationen återspeglas i prestationsbeteendet och då eleverna i de valda skolorna har valt 

dans som inriktning leder det till att deras intresse skapar en högre motivation som leder till 

en högre prestation (Karlsson, 2002). 

 

Med hjälp av Goldingers (1999) beskrivning av den sena adolescensen ser vi en koppling till 

elevernas drivkraft i deras eget utövande och att de blir motiverade att prestera för sin egen 

utvecklings skull. Det vill säga att tonåringar finner ett sätt att undersöka sin egen kraft och 

utmana sina gränser över vad de klarar av.  Som nämnt ovan var det många elever som fann 

gestaltandet i dansen betydelsefullt för dem och några preciserade ännu mer i sina 

beskrivningar genom att förklara hur gestaltandet inverkade på deras välmående. Goldinger 

menar också att den sena adolescensen är den tiden då livsåskådningar blir allt mer viktiga. 

Enkätsvaren tyder på att eleverna via dansen försöker hitta sin väg i livet. Vi är medvetna om 

att eleverna även kan ha andra intressen som har lika stor betydelse i deras liv. 

 

Dansundervisningen är för majoriteten av eleverna mycket mer än ett skolämne. De visar att 

dansutövandet bidrar till många positiva situationer i deras liv. Flera elever nämner att de kan 

se det som terapi och hjälper till i svåra perioder. Som Grönlund & Renck (2006) beskriver i 

sin avhandling kan barn och ungdomar ha svårt att uttrycka sina känslor. Då kan dans som 

terapiform hjälpa nämnda målgrupper. Utefter egna erfarenheter håller vi med om att dans 

kan hjälpa elevers välmående. NCFF (2012) skriver att fysisk aktivitet främjar välmåendet 

och detta kan ske bland annat genom dansutövande. Med dansen kan eleverna uttrycka 

känslor genom kroppen vilket kan hjälpa dem att minska stressen i skolan och öka 

välmåendet. De dansrelaterade ämnena får automatiskt då en ökad personlig förankring till 

eleverna. Här kan vi koppla välmåendet till den psykiska aspekten som enligt Sjöbäck et al. 

(1995) innebär att eleverna är tillfredställda med sig själv och andra sin omgivning. 

 

Även Duberg (2012) har gjort en undersökning på flickor som hade symptom av stress och 

psykisk ohälsa. Hon menar att dansen ger en positiv effekt och en ökad självkänsla. Förutom 

dansundervisningen kan det ha funnits fler bidragande orsaker till flickornas ökade 

självkänsla. Det kan till exempel ha skett en förändring i deras livssituationer som kan ha 
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hjälpt det ökade välmåendet eller att deras relation till dansinstruktören gett dem en trygghet. 

En annan fråga vi ställer oss är, hur resultatet i Dubergs studie hade blivit om det varit en 

annan grupp flickor och dansinstruktör som deltagit samt om undersökningen hade gjorts på 

pojkar i samma åldrar. Liksom Dubergs forskning har även vår studie lyft fram 

dansutövandets positiva påverkan. Däremot har vi även fått resultat som visar att 

prestationskrav och betyg från dansundervisningen har minskat elevernas självkänsla och fått 

några att känna ett sämre välmående. En av eleverna på skola X beskrev att hon kände sig 

stressad på grund av att hon alltid kände sig sämst i klassen. 

 

Inom varje lektion kan fler moment beröras inom betygskriterierna och på grund av detta får 

eleverna fler möjligheter till att visa sin prestation och sin utveckling inom momenten. 

Selghed (2011) skriver att bedömningen är en ständigt pågående process. Den summativa 

bedömningen har som syfte att samla in elevernas kunskaper bland annat genom betyg 

(Skolverket, 2011d).  I dansundervisningen sker det bland annat genom betygsättning och 

teoretiska prov. Med den formativa bedömningen menas att läraren tittar och bedömer eleven 

under processen och bedömer inte bara det slutgiltiga resultatet (Skolverket, 2011d). Formativ 

bedömning är vanligt förekommande i dansundervisningen då dansläraren alltid är på plats 

och ser hur eleverna arbetar och utvecklas. Det var flera elever som nämnde i undersökningen 

att de ville ha feedback och en elev ville ha fler utvecklingssamtal. Inom den formativa 

bedömningen är självbedömning en stor del, här ska eleven reflektera över vart hon ska ta 

vägen, vart hon befinner sig och hur hon ska nå målen (Jönsson, 2012). Det var några elever 

på skola Y som skrev att de inte visste vad som stod i ämnesplanerna. Jönsson beskriver 

också att eleverna behöver veta vad som förväntas av dem för att de ska kunna ta ansvar för 

sitt lärande. Undersökningen visade att eleverna ville veta vilka mål de strävade efter och vi 

finner att vetskapen om vad som förväntades av dem skulle kunna minska deras stress. 

 

De flesta eleverna upplevde att de kunde påverka undervisningssituationen och därmed känna 

sig delaktiga och ha en dialog med lärarna. Dock var det några elever på skola Y som nämnde 

att de hade lättare för att prata och föra fram åsikter till några av lärarna och därför kände de 

sig mer delaktiga i dessa lärares undervisning. Styrke (2013) har i sin forskning, om hur dans 

och lärande förstås ur ett didaktiskt perspektiv, kommit fram till att den öppna 

kommunikation mellan elev och lärare är betydelsefull. Vi tror att om kommunikationen 

förbättrades på skola Y skulle det leda till en mer stimulerande undervisningssituation. Detta, 

menar vi, har påverkan på välmåendet hos alla parter.   
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I enkätundersökningen var det flera elever som kände sig stressade inför 

improvisationsövningar. En elev beskrev att det var svårt att komma på dansrörelser i stunden 

och det kunde bidra till att hon kände sig dålig inför klassen. Det var också elever som 

nämnde att det var stressande att få uppgifter inom koreografiskapande och att de hade för lite 

avsatt tid för det på skolan. En elev nämnde att det var svårt att koreografera hemma på grund 

av för lite utrymme. Inom ämnet Dansgestaltning på estetetiska programmet ingår kurserna 

dansimprovisation och komposition, koreografi samt repertoar (Skolverket, 2011b). Med 

tanke på att gymnasieskolorna ska använda sig av dessa kurser är det av stor betydelse att 

eleverna kan känna sig trygga och avslappnade under lektionerna. Skolan har i uppdrag att 

arbeta för en hälsofrämjande miljö (Skolverket, 2011a). På grund av att eleverna nämnde att 

de kunde bli osäkra av improvisationsmomenten hade de svårt att skapa i stunden och på 

beställning. Därför borde lärarna, enligt oss, tillsammans med eleverna arbeta mer med 

elevernas förmågor inom kursen improvisation och komposition. För att eleverna ska 

utvecklas krävs både inre och yttre motivation. Den inre motivationen bygger på elevens 

nyfikenhet, intresse och engagemang för undervisningen och den yttre motivationen bygger 

på att eleverna styrs av lärarna i sin progression (Karlsson, 2002). För att föra utvecklingen 

framåt behöver både eleverna och lärarna sträva åt samma mål. Vi tycker att 

dansimprovisation är avkopplande och den ger inspiration till skapande. Improvisationen får 

en att lära känna sitt rörelsemönster samt utveckla den och detta anser vi att lärarna borde 

prioritera och jobba mer med då det kan hjälpa till att stärka elevernas identitet inom dansen. 

7.3 Avslutande reflektioner och framtida forskning 
Dansen är för oss en stor del av våra liv. Som framtida danslärare vill vi förmedla den 

betydelsen dansen kan ha som konstform men också för ett ökat välmående. Därför har vi, i 

denna studie, valt att belysa elevers hälsa och ta reda på hur de påverkas av delaktighet, 

prestationskrav och betyg. Genom den hermeneutiska teorin har vi kommit fram till 

underteman som hjälpt oss att tolka svaren. Vi utgick från vår förförståelse då vi har en 

dansbakgrund och ska ha dansen som yrke i framtiden. Studien har också visat hur viktig 

dansen och gestaltandet är för eleverna och det genomsyrar deras inställning till delaktighet, 

prestationskrav och betyg. De hade ett distanserat synsätt angående betyg. Även om eleverna 

kunde känna sig stressade av att bli bedömda var det inte något de tänkte på konstant och de 

kunde även bli motiverade av betygen för sin egen utvecklings skull. Eleverna kände att de 

hade höga prestationskrav i skolan och dessa krav upplevdes överlag större än när de dansade 
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på fritiden. Dock var eleverna medvetna om att prestationskraven de hade var dem de ställde 

på sig själva. Eleverna kände sig delaktiga och kunde påverka undervisningen då de pratade 

med sina lärare med vissa undantag.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur danselever vid en spetsutbildning och ett nationellt 

estetiskt program på gymnasiet upplever att delaktighet, prestationskrav och betyg påverkar 

deras stress och välmående. Delaktigheten påverkar elevernas välmående positivt till en 

övervägande del. Majoriteten fann det vara lätt att föra fram sina åsikter till lärarna och kände 

sig därför delaktiga i dansundervisningen. Dock var det ett fåtal som ansåg att de inte kunde 

prata med alla lärare och detta anser vi påverkade elevernas stress. Prestationskraven 

påverkade till övervägande del elevernas stress genom att de hade höga krav på sig själva. 

Betygen ansågs av ett fåtal vara en stressfaktor på grund av att de inte ville ha sina 

prestationer sammanställda i ett betyg. Några ansåg betygen vara motiverande för deras 

dansutveckling vilket var positivt för välmåendet. Dock var det i flera fall där eleverna inte 

tänkte på betygen och därför hade en liten påverkan på både stress och välmående. Vår 

slutsats är att delaktighet, prestationskrav och betyg påverkade elevernas stress och 

välmående på olika plan. Detta är ingen generell slutsats då vi har gjort en kvalitativ studie 

och undersökningen gjorts på två skolor. Baserat på den hermeneutiska teorin har slutsatserna 

dragits utifrån studien i sin kontext och delarna i undersökningen har hjälpt oss att få en större 

förståelse och kunskap inom ämnesområdet.      

 

För framtida forskning inom ämnet dans och välmående finns det mycket att studera. Vi har 

funderat över hur resultatet skulle ha blivit om flera skolor än två hade involverats. Då den 

psykiska ohälsan är ett stort hälsoproblem i Sverige (SOU, 2006:77) anser vi att det är viktigt 

att fortsätta forska kring ämnesområdet. Det skulle vara intressant att studera hur delaktighet, 

prestationskrav och betyg påverkar ungdomar som läser dansinriktning på gymnasiet i hela 

landet. En vidareutveckling med ett större omfång på undersökningen skulle vara relevant för 

fortsatt utveckling inom området dans och välmående. Det finns också skolor runt om i 

Sverige som har dansinriktning på högstadienivå och en framtida forskning skulle inrikta sig 

på den målgruppen. I årskurs sex möter eleverna betygsättning för första gången vilket också 

kan påverka deras stress och välmående. Det är också inom högstadieåren som eleverna går in 

i puberteten och detta påverkar deras kroppar och personligheter. Både gymnasietiden och 

högstadietiden är perioder då ungdomar börjar leta efter vem de är och vad de vill och detta, 

kopplat till dansens olika prestationer, skulle vara mycket intressant. Skolverket (2013a) 
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nämner att kunskapsbedömningar och mätbara resultat i skolan har medfört större press på 

elevers prestationer. Detta kan innebära att tävling och avundsjuka mellan eleverna ökar. En 

förgrening inom ämnesområdet skulle vara att ta reda på hur elever upplever konkurrens 

gentemot sina klasskamrater och hur det påverkar deras prestationskrav och välmående. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 

 
    

Hej      2013-10-23
    
Vi är två danslärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som gör ett examensarbete inom 
dans och lärande. Vi har valt att fördjupa oss i danselevers uppfattningar kring prestationer 
och betygsättning. Vidare kommer vi undersöka hur dessa påverkar elevernas välmående och 
stress. 
Vi hoppas att du vill hjälpa oss med vår undersökning genom att svara på några frågor kring 
detta ämne. Vi har ett halvt blad för varje fråga då vi önskar att du svarar utförligt och gärna 
detaljerat så vi kan få en större förståelse för din upplevelse av dansundervisning. Enkäterna 
kommer vara anonyma och är endast ett underlag för vår forskning. 
  
Tack på förhand 
/ Malin Arnesson & Marlene Garcia Toro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2 
 
Enkät 
 
1. Vilken betydelse har gestaltandet i dans för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Om du dansar utanför skolan finns det skillnader mellan den och skolundervisningen vad 

gäller prestationskrav, välmående, stress och delaktighet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

3. Finns det delar i dansundervisningen som ställer höga krav på dig och som du känner dig 

stressad över, beskriv i så fall vilket/vilka och hur? 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4. Hur påverkar betygsättningen dina prestationskrav i dansämnena? 

                    

                    

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 



	  

 

5. På vilket sätt har du möjlighet att påverka din undervisningssituation? 

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

  

6. Har du några tankar eller idéer för framtida dansundervisning för ett ökat välmående i 

Gymnasieskolan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
7. Vad är målet med ditt dansutövande i framtiden?  
 


