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Förord 
 
Ett hälsopromotivt arbete fokuserar på att undersöka vilka faktorer som bidrar till att stärka 
den enskildes hälsa. Studien är sprungen ur en genuin nyfikenhet kring gymnasieelevers 
upplevelse av hälsa och dansens relevans i syfte att förbättra den. I denna studie undersöks 
existentiell, psykisk, social, fysisk och emotionell hälsa i begränsad form hos dansande och 
icke dansande elever. Specifikt undersöks gymnasieelevers upplevelse av samspel mellan 
kropp, sinne och själ, tro, självkänsla, kontroll, stöd samt fysisk aktivitet/dans. Vårt fokus är 
på dansträningen i sig, dvs. rörelse i förhållande till musik/tystnad. Dansträning menar vi kan 
ge möjlighet att uppleva, använda sig av och uttrycka känslor, utan att specificera här om det 
är känslor som kommer från personliga minnen eller upplevelser i ögonblicket, på grund av 
påverkan från meddansande, musik, lärare och eller genre.  
 
Lawino Maria Johnsons egna erfarenhet av dansträning och undervisning har varit av vikt för 
både hennes fysiska och mentala hälsa. Fanny Eklund hade ingen erfarenhet av dansklasser 
men en nyfikenhet på dans som hälsofrämjande verktyg. Vi finner det intressant och viktigt 
att undersöka hälsan hos gymnasieelever, med och utan regelbundna inslag av dans under 
skoltid, för att förstå deras utgångsläge samt dansens relevans när vi som blivande 
hälsovägledare förbereder hälsopromotiva insatser. 
 
Vi vill rikta ett stort tack för stöd och feedback till vår handledare Medicine Dr. Anitha 
Risberg och till den grupp vi varit del av under examensarbetet. 
Vi vill också tacka samtliga lärare och klasskamrater i utbildningen som fått oss att växa både 
som yrkeskvinnor och person och de nära som stöttat under den intensiva skrivarperioden. 
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Abstrakt 
 
Bakgrund: Elever idag rör sig mindre, upplever mer krav och mår psykiskt sämre. Ett socialt 
stöd ökar möjligheten att hantera krav och stress i vardagen. Både fysisk aktivitet och dans 
har visat sig påverka en mångdimensionell hälsa positivt. Syfte: Studien syftar till att 
kartlägga eventuella skillnader mellan dansande och icke dansande elevers hälsa. Följande 
frågeställningar användes för att besvara syftet: Visas en ökad existentiell, psykisk, social, 
fysisk och emotionell hälsa hos de gymnasieelever som dansar på skoltid eller fritid i 
jämförelse med elever utan regelbundna inslag av dans? Visas att en ökad existentiell, 
psykisk, social, fysisk och emotionell hälsa är knuten till dans specifikt eller fysisk aktivitet i 
allmänhet hos deltagande gymnasieelever? Metod: Undersökningen var kvantitativ och 
datainsamlingen skedde via webb- och pappersenkät. Enkäten innehöll 31 frågor om samspel 
mellan kropp, sinne och själ, tro, självkänsla, krav, kontroll, stöd, fysisk aktivitet och dans 
samt 2 öppna frågor “Vad betyder självkänsla för dig” och “Vad betyder kontroll och stöd för 
dig?”. 95 enkätsvar analyserades. Bearbetning av resultaten gjordes i Microsoft mjukvara och 
statistikprogrammet Minitab där testerna utgjordes av oparat t-test. Resultat: Resultaten 
visade signifikanta skillnader gällande fysisk aktivitet i skolan (p<0,001) och upplevt samspel 
mellan sinne, kropp och själ (p<0,01) mellan dansande på skol- och fritid och de som inte 
dansar alls. Inga större skillnader visas i medelvärden mellan grupperna i självkänsla, kontroll 
och stöd. Endast 34 % dansare respektive 44 % icke dansade upplevde stöd från skolan. I 
enkätens öppna frågor relaterade dansare (37 %) i högre grad till en egen upplevelse gällande 
självkänsla i jämförelse med icke dansare (13 %). 46 % dansare och 24 % icke dansare skrev 
fram en egen upplevelse angående kontroll och stöd. Slutsats: Baserat på studiens resultat 
kan dans användas som ett hälsopromotivt redskap i skolan då dansande elever relaterade i 
större utsträckning till egna emotionella upplevelser och redovisar ett ökat samspel mellan 
kropp, sinne och själ samt fler positiva skillnader i olika hälsodimensioner. Dans som redskap 
kan också rekommenderas för hälsovägledare och andra professioner som arbetar inom och 
utanför skolans kontext för att främja hälsa hos unga vuxna.  
Nyckelord: Hälsopromotion, existentiell hälsa, fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa, 
emotionell hälsa, dans, fysisk aktivitet, gymnasieelever 
 

Abstract 
  
Background: Students today are less physically active, experience more demands and feel 
mentally worse. Social support increases the ability to handle demands and stress in everyday 
life. Both physical activity and dance have been shown to affect a multidimensional health 
positively. Purpose: The study aims to map health differences in dancers and non-dancing 
students' health. The following research questions were asked: Can we see an increased 
existential, mental, social, physical and emotional health of high school students dancing at 
school or leisure compared to students without regular elements of dance? In participating 
high school students, can we see any increased existential, mental, social, physical and 
emotional health linked to dance specifically or physical activity in general? Method: The 
study was a quantitative study in which data collection was done using web and paper 
surveys. The questionnaire contained in total 31 questions about interplay between body, 
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mind and soul, faith, self-esteem, control, demand and support, physical activity and dance as 
well as 2 open questions "What does self-esteem mean to you" and "What does control and 
support mean for you?". 95 questionnaires were analyzed. Data processing of the results was 
done in Microsoft software as well as the statistics program Minitab where the tests consisted 
of unpaired t-tests. Results: The results showed significant differences in physical activity at 
school (p<0,001) and perceived interplay between mind, body and mind (p<0,01) between 
those who dance and those who do not dance at all. No greater differences are shown in the 
mean values of the groups in self-esteem, control and support. 34 % dancers and 44 % non 
dancers experienced support at school. In answering the open questions, dancers (37 %) 
related more to their own experience of self-esteem than non-dancers (13 %). 46 % dancers 
and 24 % non dancers defined control and support by means of experience. Conclusion: 
Based on the results of this study, dance can be used as a health-promoting tool in school, 
since dancing students relate more to their own emotional experiences and report an increased 
interaction between body, mind and soul and more positive differences in several health 
dimensions. Dance as a tool can also be recommended for health counselors and other 
professions working within and outside the school context to promote the health of 
adolescents. 
  
Key words: Health promotion, existential health, physical health, psychological health, social 
health, emotional health, dance, physical activity, Senior High School 
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Introduktion 

Teorier och Begrepp 

Hälsopromotion  

Hur hälsa definieras och vad som anses hälsosamt och lämpligt som hälsofrämjande åtgärder 
inom olika institutioner har skiftat under åren. Världshälsoorganistationen ([WHO] 2014) 
presenterade år 1948 en mångdimensionell syn på hälsa där hälsa beskrivs som ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom. 
WHO (1986) menar dels att hälsa bör ses som en resurs i vardagen och dels att det är viktigt 
som individ eller grupp att kunna identifiera och förverkliga sina ambitioner, för att nå ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Allt detta för att 
tillfredsställa behov och för att kunna påverka eller klara miljön vi lever i. Hälsopromotion är 
en hälsofrämjande process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över samt 
förbättra sin hälsa (WHO, 1986) och omfattar enligt WHO (1998) åtgärder inriktade på att 
stärka en grundläggande livskunskap och kapacitet hos enskilda individer. Likaså inkluderas 
åtgärder ämnade att påverka underliggande socioekonomiska förhållanden och fysiska miljöer 
som berör hälsan (WHO, 1998). Ett hälsofrämjande arbete har sin grund i det salutogena 
perspektivet och fokuserar på hälsa och friskfaktorer, och kan därmed gynna alla individer 
oavsett var de befinner sig i livet (Antonovsky, 1996).  

Empowerment 
Empowerment (egenmakt) är i hälsopromotion en process vilken resulterar i människors 
ökade kontroll över beslut och åtgärder som påverkar deras hälsa (WHO, 1998) och autonomi 
framhäver rätten att bestämma över sig själv (Henriksen & Vetlesen, 2001). Hälsovägledare 
arbetar bland annat med att förmå individen att göra självständiga val och stärka individens 
självförtroende, kompetens och kunskap (Kostenius & Lindqvist, 2006). Därmed går 
hälsopromotion hand i hand med autonomi och empowerment. 
 
WHO (1998) påpekar att det finns både individuell och gemensam empowerment, där den 
individuella främst avser individens förmåga att fatta beslut samt ha kontroll över sitt eget liv. 
Den gemensamma innebär att individer agerar tillsammans för att få större inflytande och 
kontroll över de faktorer som påverkar hälsan och livskvaliteten i samhället (WHO, 1998). 
Jones och Shindler (2016) argumenterar för att inre kontroll kan ses som personlig 
empowerment, där personen lärt sig att göra fria val samt att ta konsekvenserna över dessa 
vilket leder till en känsla av makt och ansvar för sitt liv.  
 
Grundläggande värden i gymnasieskolans gemensamma läroplan fastställer inledningsvis att 
det är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011). 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla och undervisningen ska vara icke-konfessionell. Var 
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och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö (ibid.). 

Hälsovägledning 

I likhet med WHO (1986) definition på hälsa väljer Kostenius och Lindqvist (2006) i sin bok 
“Hälsovägledning” att definiera hälsa som ett jämviktstillstånd av fysisk, psykiskt och socialt 
välbefinnande, dock med tilläggen emotionellt och andligt välmående. Kostenius och 
Bergmark (2016) har sedan gjort en kulturell justering av ordet andligt till existentiellt efter 
att ha anammat WHO’s nyanserade definition av existentiell hälsa. Lu & Buchanan (2014) 
styrker vikten av emotionellt välbefinnande och menar att denna dimension blivit en hög 
prioritet för vårt samhälle. Den holistiska syn på hälsa vi som hälsovägledare antar 
uppmärksammar samtliga fem hälsodimensioner. 

Existentiell hälsa 

Melder (2011) menar att existentiell hälsa/ohälsa handlar om en individs fysiska, psykiska, 
sociala och ekologiska tillstånd i relation till hennes existentiella status. Vidare säger 
författaren att existentiell hälsa respektive ohälsa relaterar till självskattad hälsa och 
välbefinnande, inte till kliniska bedömningar. Melder (2011) påpekar att begreppet existentiell 
hälsa syftar till att “finnas till” och inte i huvudsak till religion. Existentiella behov anses vara 
upplevelsen av att något saknas för att vi skall kunna utvecklas eller fungera, t.ex. mening 
med livet eller hopp inför framtiden (Melder, 2011). Författaren menar att både andlig och 
existentiell hälsa relaterar till en inre dimension.  
 
WHO (2002) publicerade en enkät ämnad att undersöka existentiell hälsa i form av andlighet, 
religion och personlig tro (WHOQOL-SRPB). Sheridan och Hermet (1999) definierar 
religion som ett antal systematiserade trossatser och utövanden relaterade till ett andligt 
sökande. Andlighet definieras av författarna i sin tur som det mänskliga sökandet efter ett 
syfte och en mening i upplevelser i/av livet, med eller utan uttryck av formellt religiösa 
institutioner. Hodge och McGrew (2006) fann i sin studie 12 teman som definierade religion 
där två stod ut, organiserade trossystem samt utövande av andlighet. I samma undersökning 
finner författarna att 47 % av deltagarna anser att samband finns mellan andlighet och religion 
medan 26 % anser att andlighet och religion kan höra ihop men inte nödvändigtvis. Vader 
(2006) menar att vi rimligen kan anta att det kommer att finnas en viss överlappning mellan 
mätningar av dessa områden men att vi inte skall anta att de är synonyma. Enligt Pargament 
(2002) är det religiösa skilt från andra fenomen då det tar hänsyn till något sakralt. Författaren 
hävdar att religion kan både tillföra och vara till belastning. I tidigare nämnd studie av Hodge 
och McGrew (2006) definieras andlighet av en del respondenter som en personlig tro som kan 
influera beslutsfattande hos en individ och vägleda hen genom livet, en tro på en högre makt 
eller en tro på en högre makt eller kraft som manifesteras i ett förhållande till den makten eller 
kraften i handlande.  
 
WHO (2002) har i sin enkät (WHOQOL-SRPB) åtta underkategorier: Andlig kontakt, Mening 
& syfte med livet, Upplevelse av förundran, Helhet och integration, Andlig styrka, Harmoni 
och inre frid, Hoppfullhet & optimism samt Tro som resurs (Melder, 2011). Vidare 
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understryker författaren att perspektivet “Helhet och integration” är uteslutande kopplat till 
den enskilde individen, antingen till individens upplevelse av samspel mellan kropp sinne och 
själ eller i relation till individens tankar, känslor och handlingar. 

Psykisk och social hälsa  

Krav, kontroll, stöd och stress 
Karasek (1979) lyfter att kombinationen av lågt beslutsutrymme och höga krav förknippas 
med psykiska påfrestningar. Socialt stöd är en senare tillagd dimension i modellen (Karasek 
& Theorell, 1990). Karasek och Theorell (1990) menar att balansen mellan känsla av kontroll, 
socialt stöd och krav är viktig för stresshantering, utveckling och kompetens. Författarnas 
modell, ‘Krav, kontroll och stöd’ är ursprungligen baserad på villkor i den psykiska och 
sociala miljön och förhållandet mellan stress och produktivitet i arbetslivet. Ett bra stöd har 
betydelse för vår hälsa genom att motverka den skadliga effekten av höga krav samt brist på 
kontroll och därför är begreppen kontroll, stöd och beslutsutrymme viktiga i modellen 
(Theorell, 2012). Idealet innebär enligt Theorell (2012) att vi har bra stöd, högt 
beslutsutrymme och krav vi kan hantera medan iso-spänd innebär lågt stöd, lågt 
beslutsutrymme och höga krav vilket ökar risken för ohälsa avsevärt. 

(Stressforskningsinstitutet, u.å.) 
 
Modin, Östberg, Toivanen och Sundell (2011) fann i sin undersökning att villkoren i skolan i 
många avseenden är lik arbetsmiljön för den vuxne. Den psykiska och sociala miljön är enligt 
författarna viktig för studenthälsan och ansträngda arbetsförhållanden i skolan, dvs. höga krav 
och låg nivå av kontroll i kombination med en svag känsla av sammanhang, är den mest 
ogynnsamma situationen att befinna sig i för eleverna. Autonomi, som är en viktig del av 
kontroll, kan vara mindre hos studenter än hos den vuxne (Modin, Östberg, Toivanen & 
Sundell, 2011). Även om eleverna är fria att utföra skolarbete på en mängd olika sätt är vissa 
aspekter av objektiva krav väldigt standardiserade enligt Modin, Östberg, Toivanen och 
Sundell (2011). Plenty, Östberg, Almquist, Augustine och Modin (2014) menar att ett socialt 
stöd kan hjälpa där press från skolan leder till psykisk ohälsa genom att det sociala stödet 
optimerar ungdomars emotionella hälsa samt skapar ett perspektiv till kraven som ställs. 
Lärarnas stöd bidrar till stor del till elevernas upplevda kontroll (Modin, Östberg, Toivanen & 
Sundell, 2011). Skolans uppdrag är bland annat att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
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och självförtroende (SFS 2010:800) och gymnasieskolan ska vara en god grund för personlig 
utveckling samt främja social gemenskap. 
 
Statistiska centralbyrån ([SCB] 2016) uppger att ca 41 % av gymnasieeleverna upplever stress 
på grund av läxförhör eller prov samt att 55 % uppger att de kan vara med och bestämma 
vilka dagar dessa skall äga rum. Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarnecki (2011) 
skriver att stressrelaterade problem bland svenska ungdomar ökar och enligt författarna 
framstår krav och låg självkänsla som den största förklaringen till högt stressymptom bland 
gymnasieelever. Samtidigt bidrar faktorer som lågt socialt stöd, sömnstörningar och dåliga 
matvanor avsevärt till stressymptom (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). 

Självkänsla 

Självkänsla kan definieras som en individs subjektiva bedömning av det egna värdet som 
person (Robins, Trzesniewski & Donellan, 2012). Denna definition bygger enligt 
artikelförfattarna på William James begreppsbildning av självkänsla från 1892 som innefattar 
i vilken utsträckning individer uppfattar personliga prestationer som överensstämmer med 
sina mål och ambitioner. År 1965 tillade Morris Rosenberg (som skapare av den mest 
använda skalan i ämnet “Rosenberg Self-esteem scale”) att självkänsla innebär känslor av 
självrespekt, att tycka om sig själv och självacceptans (Robins, Trzesniewski & Donellan, 
2012). Vasiliu (2015) skriver fram självkänsla som ett komplext begrepp och definierar det 
som t.ex. hur vi utvärderar oss själva eller hur bra vi tror att vi är i jämförelse med våra egna 
eller andras förväntningar. Artikelförfattaren överväger att självkänsla är vår subjektiva 
livskvalité där vi kan konstatera att självkänslan kan höjas eller sänkas beroende på personliga 
erfarenheter.  

Faktorer som hög känsla av självbehärskning, lågrisktagande och bättre hälsa förutspår enligt 
Erol och Orth (2011) högre självkänsla. Lindwall (2011) menar att om vi lägger ner fokus och 
energi på ett område vi gillar och blir duktiga leder det till högre självkänsla, samt att hög 
självkänsla hör samman med att uppfatta mer positiva känslor, känna sig socialt accepterad 
och att vara mer initiativtagande. Ozolins och Stenström (2003) argumenterar för att de med 
hög tilltro till en inre kontroll och låg tro till ödet har bättre självkänsla än de med motsatt 
mönster. Lindwall (2011) påpekar att en ökad självkänsla inte alltid innebär lösningar på 
problem, t.ex. bättre betyg eller minskad aggressivitet. Emellertid visar en studie av 
Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Pulton och Caspi (2006) att ungdomar med låg 
självkänsla har sämre psykisk och fysisk hälsa, sämre ekonomi och högre nivåer av kriminellt 
beteende i vuxen ålder jämfört med ungdomar med hög självkänsla. 

I genomsnitt har självkänslan en tendens att vara hög i barndomen, falla under tonåren, öka 
gradvis under hela vuxenlivet, för att sedan sjunka igen i ålderdomen (Robins, Trzesniewski 
& Donellan, 2012). Trots dessa allmänna åldersskillnader tenderar personer som har hög 
självkänsla vid en tidpunkt att ha hög självkänsla flera år senare (Robins & Trzesniewski, 
2005). Erol och Orth (2011) fann att oavsett ålder hade de utåtriktade, känslomässigt stabila 
och samvetsgranna en högre självkänsla.  

Chih-Che (2015) visar i sin studie att hög självkänsla kopplas samman med ökat 
välbefinnande. Att dela känslor med andra, umgås, sätta upp smarta mål, att upprätthålla en 
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optimistisk attityd, betona de positiva sakerna i livet, acceptera misslyckande som en naturlig 
sak och som en möjlighet att få erfarenhet är viktiga förutsättningar för att förbättra vår 
självkänsla (Vasiliu, 2015).  

Fysisk hälsa 

O´Neill, Pate och Beets (2012) påpekar att den fysiska aktiviteten minskar under tonåren och 
enligt Pullman et al. (2009) sker en ökning av stillasittande samt minskning av fysisk aktivitet 
även i övergången från gymnasiet till universitetet. Barnes, Colley och Tremblay (2012) fann 
att skolungdomar sitter upp till 9 timmar per dag. Tanaka, Reilly och Huang (2014) menar att 
det finns konsekventa bevis som tyder på att stillasittandet ökar med ca 30 minuter per år 
under uppväxten. Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall gymnasieskolor uppmärksamma 
hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter att eleverna ges förutsättningar till att ägna sig åt 
fysisk aktivitet regelbundet. 

Cöster, Rosengren, Karlsson, Dencker, och Karlsson (2016) menar att fysisk aktivitet är 
associerat med förhöjd benmassa, ben storlek, och muskelstyrka. Varje år av extra fysisk 
aktivitet minskar risken för benfrakturer (Cöster, Rosengren, Karlsson, Dencker & Karlsson, 
2016). Samtidigt fann författarna att en ökad mängd fysisk aktivitet inte alltid räcker för att 
framkalla muskuloskeletala effekter och skriver fram intensitet samt varaktighet som viktiga 
faktorer att ta hänsyn till. Baxter-Jones, Kontulainen, Faulkner och Bailey (2008) 
argumenterar att fysisk aktivitet i förpubertet och tidig pubertet är en unik möjlighet att 
förbättra bentillväxt samt stärka benmassan. Studien tyder på att främjandet av fysisk aktivitet 
under tonåren och som ung vuxen ger kvarstående effekter som ökad fysisk aktivitet och 
minskad benskörhet i vuxen ålder. 

Monteiro, Novaes, Santos och Fernandes (2014) menar att fysisk aktivitet bidrar till att 
minska depression och förbättra psykiskt välbefinnande, självkänsla och kroppsuppfattning 
samt att fysiskt aktiva personer, oavsett kön eller ålder, har en mer positiv självbild. 

Dans 

O´Neill, Pate och Beets (2012) fann att dansklasser förser deltagarna med en betydande 
mängd MVPA (måttlig till kraftig fysisk aktivitet) och de som utövat dansträning under flera 
år har fått mer MVPA än de som inte dansat i samma utsträckning. Därför understryker 
författarna att fortsatt medverkan i strukturerade dansklasser är betydelsefullt. Dansklasser 
kan innebära värdefulla möjligheter att vara fysiskt aktiv samt att dansen kan spela en viktig 
roll för att öka den fysiska aktivitetsnivån på populationsnivå (ibid.). 

Adame, Radell, Johnson och Cole (1991) fann att ungdomar som dansat strukturerat i tolv 
månader fick högre positiva resultat gällande fysisk kondition och hälsa samt hade mer inre 
kontroll än icke-dansande. Trots att Monteiro, Novaes, Santos och Fernandes (2014) inte fann 
att dansen utgjorde en signifikant skillnad i uppskattad självkänsla sammanfattar de att 
ungdomar som utövar dans har högre självkänsla. Detta efter att författarna funnit ett samband 
hos icke-dansande som visade att högre BMI korrelerade med kroppsmissnöje och negativ 
självkänsla. En interventionsstudie av Connoly, Quin och Reddning (2011) ger belägg för att 
deltagande i danslektioner under en sexveckorsperiod kan ha en positiv inverkan på 
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välbefinnandet, både fysiologiskt och psykologiskt. Deltagarna dansade mellan fem till tolv 
timmar totalt under dessa veckor och mätningar gjordes före respektive efter interventionen. 
Resultaten visade en signifikant skillnad i aerob kapacitet, styrka i överkropp och självkänsla 
(Connoly, Quin & Reddning, 2011). Sivvas, Batsiou, Vasoglou, och Filippou (2015) 
granskning av artiklar det senaste årtiondet resulterade i slutsatsen att alla former av dans 
bidrar positivt till att upprätthålla och förbättra hälsan hos individer och kan behandla olika 
fysiska och psykiska åkommor.  

Sivvas, Batsiou, Vasoglou och Filippou (2015) fann att dans bidrar till att upprätthålla och 
förbättra hälsan och att deltagande i dansprogram har en positiv inverkan på människor i alla 
åldrar. Jeong, Hong, Lee, Park, Kim och Suh (2005) menar att 12 veckors rörelseterapi i form 
av dans kan stabilisera vårt sympatiska nervsystem vid psykisk ohälsa genom att öka vår 
serotoninkoncentration (stämningshöjande) och minska dopaminkoncentration (belöning). 

En åtta månaders dansinterventionsstudie av Duberg, Hagberg, Sunvisson och Möller (2013) 
visar kostnadseffektivitet och förbättringar i självskattad hälsa hos flickor 13–18 år med 
stressrelaterade besvär. Interventionen innehöll danslektioner två gånger i veckan under åtta 
månader där varje danslektion varade 75 minuter. Dansens effekt kvarstod enligt författarna 
ett år efter interventionen och att anpassa interventionen efter målgruppens intresse ses som 
en viktig aspekt för fortsatt regelbunden fysisk aktivitet efter avslutad intervention. Fokus i 
studien låg på rörelseglädje och inte prestanda då en positiv upplevelse kan stärka deltagarnas 
engagemang, självkänsla och attityd till sin kropp (Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller, 
2013).  

Emotionell hälsa 

Lu & Buchanan (2014) understryker att ett emotionellt välbefinnande har blivit en hög 
prioritet för vårt samhälle. Emotioner spelar en nyckelroll i barns övergripande utveckling (t 
ex kognitiv, social) och kan förbättra elevers prestanda i skolan samt förbättra deras allmänna 
hälsa och livskvalitet (Lu & Buchanan, 2014). Gross (2002) menar att känslomässig respons 
till händelser hänger ihop med upplevelser av krav och varierande livsförhållanden samt att 
förmågan att reglera känslor är av vikt då olika strategier (kognitiva scheman) ger resultat 
som kan vara positiva eller negativa för individen. Att undertrycka känslor menar författaren 
är inte optimalt (Gross, 2002). Lopes et al. (2005) lyfter möjligheten att träning i förmågan att 
reglera känslor kan hjälpa människor att interagera med andra effektivt. Kvaliteten på sociala 
interaktioner påverkas enligt författarna av många faktorer, inklusive sociala färdigheter, 
personlighetsdrag, motivation och hur väl miljön passar individen. Därför är det sannolikt att 
vissa specifika förmågor endast har en liten inverkan på kvaliteten på sociala interaktioner 
(Lopes et al, 2005). Artikelförfattarna väljer med tanke på vikten av social anpassning att 
understryka att även sådana små effekter kan vara mycket viktiga. Utan vägledning kommer 
vissa människor att överdriva sina sociala förmågor eftersom deras oförmåga är osynliga för 
dem (Sheldon, Dunning & Ames, 2014). I synnerhet kan de med lägst känslomässig 
intelligens i stor utsträckning vara omedvetna om sin oförmåga och ändå skickligt värja sig 
från feedback om sina svagheter. Följaktligen kan de känslomässigt minst skickliga dra nytta 
av att de får feedback på ett sätt som mildrar deras defensivitet och främjar konstruktiv 
utveckling (ibid.). 
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Lu och Buchanan (2014) påpekar att skolelever upplever ett brett spektrum av känslor, och 
behöver hjälp att uttrycka och reglera dem. Starka känslor ger tydliga fysiologiska reaktioner 
och våra känslor har en naturlig tendens att visa sig genom fysisk rörelse i alla former (Lu & 
Buchanan, 2014). Chibbaro och Holland (2013) menar att dans kan användas i gymnasiet för 
att hjälpa eleverna att bli mer medvetna i sin kropp, få möjlighet att uttrycka sig fysiskt samt 
förena känslor och kropp till en helhet. Dans och rörelse ger ungdomar en möjlighet att 
uttrycka sig utan användning av ord (Chibbaro & Holland, 2013). Även Strassel, Cherkin, 
Steuten, Sherman och Vrijhoef (2011) lyfter icke-verbal kommunikation som dansens fördel 
samt att den fysiska träningen är en värdefull aspekt. Författarna skriver även att dans många 
gånger handlar om att integrera med en annan person vilket ger en positiv effekt för den 
sociala hälsan. Dans tycks införliva egenskaper hos individen som ökar dennes livskvalité, 
förbättrar välbefinnandet och självkänsla (Strassel, Cherkin, Steuten, Sherman & Vrijhoef, 
2011).  

Rationale 

Hälsa kan ses som ett jämviktstillstånd av dimensionerna fysisk, psykisk, emotionellt, 
existentiellt och socialt välbefinnande. Elever idag rör sig mindre, upplever mer krav och mår 
psykiskt sämre. Elever i gymnasieskola av oavsett kön upplever sig ha liten kontroll över 
skoldagens utformning och innehåll, vilket i sig kan påverka självkänsla och kontroll. Ett 
socialt stöd ökar möjligheten att hantera krav och stress i vardagen. Både fysisk aktivitet och 
dans har visat sig påverka självkänslan. Dans har också visat sig förena känslor och kropp till 
en helhet och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig. 

Syfte 
Denna studie ämnade kartlägga eventuella skillnader mellan dansande och icke dansande 
elevers självrapporterade hälsa. 

Forskningsfrågor 

A. Visas en högre grad existentiell, psykisk, social, fysisk och emotionell hälsa hos de 
gymnasieelever som dansar på skoltid eller fritid i jämförelse med elever utan regelbundna 
inslag av dans? 

B. Visas att en högre grad existentiell, psykisk, social, fysisk och emotionell hälsa är knuten 
till dans specifikt eller fysisk aktivitet i allmänhet hos deltagande gymnasieelever? 

Metod 
Trost (2007) säger något förenklat att om studiens syfte är att förstå eller hitta 
handlingsmönster bör kvalitativa metoder användas. Är syftet att kunna ange frekvenser och 
att ett visst antal procent av befolkningen tycker det ena eller andra bör kvantitativa metoder 
användas (Trost, 2007). Denna studie hade sin utgångspunkt i redan hittade mönster i tidigare 
nämnd forskning, och ämnade därför undersöka hur stor del av eleverna i utvalda svenska 
skolor idag följer dessa mönster. För detta ändamål antogs en kvantitativ ansat med enkät som 
metod. Stensmo (2002) menar att en kartläggande studie med hjälp av frågeformulär beskriver 
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egenskaper eller variabler som kännetecknar en utvald grupp. Ett enkätformulär är ett 
instrument som mäter beteende, känslor och åsikter och en av enkätens viktiga fördelar är att 
känsliga frågor som den svarande kanske inte vill berätta om i en intervju kan tas upp i 
formuläret anonymt (Trost, 2007). Att undersökningens syfte styr valet mellan kvalitativ och 
kvantitativ design behöver enligt Olsson och Sörensen (2011) inte betyda att den ena utesluter 
den andra. Författarna menar att metoderna för insamling och bearbetning ofta används i 
kombination med varandra (s.k. metodtriangulering) för att belysa olika dimensioner av ett 
fenomen och därmed ge en mera komplett förståelse av ett problemkomplex. Författarna 
menar vidare att forskaren oavsett kvantitativ eller kvalitativ ansats ska sträva efter att vara 
objektiv, det vill säga opåverkad av förförståelse. 

Denna studie har ett deskriptivt förhållningssätt och beskriver egenskaper hos en viss 
population vid ett visst tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011). Vid deskriptiva undersökningar 
finns enligt Olsson och Sörensen (2011) redan en viss mängd kunskap och utifrån detta görs 
en avgränsning för att för att beskriva vissa delar av fenomenet. 

Urval 

För att kunna påstå i procent vad gymnasieelevernas uppskattade hälsa är måste urvalet vara 
representativt (Trost, 2007). Urvalet i denna studie är representativt då förfrågan skickas till 
elever som i viktiga avseenden är likt den population undersökningsgruppen är tänkt att 
representera (Trost, 2007), se Urvalskriterier. Urvalet var stratifierat då samtliga deltagare i 
studien hade gemensamma faktorer som har samband med det som studeras; samtliga var 
gymnasieelever i åldern 18-20 år (Olsson & Sörensen, 2011). Syftet med undersökningen var 
att jämföra resultat av elevernas självskattade hälsa hos två grupper därför gjordes ytterligare 
urval, dansande och icke dansande. Medverkan i studien var frivillig vilket gav oss ett 
slumpmässigt urval. 

Urvalskriterier 
● Gymnasieelev 
● Man eller kvinna 
● Myndig (minst 18 år) 
● Grupp 1: Dansande gymnasieelever 
● Grupp 2: Icke dansande gymnasieelever 
● Inlämnande av enkät = godkännande att delta i studien 

Avgränsning 
Erol och Orth (2011) undersökte i sin longitudinella studie självkänslans utveckling från 14 
till 30 års ålder och fann att självkänslan och dess bana under åren inte skiljer sig åt vad gäller 
kön och skattad självkänsla. Det framgår tydligt att det inte finns någon signifikant skillnad 
gällande upplevelse av kontroll mellan kön i en studie av Pandya och Jogsan (2013). Därför 
har vi valt att inte undersöka skillnader mellan kön eller ålder.   
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Enkätutformning 

Enkäten är utformad för att samla in bakgrundsinformation och svara mot syfte och 
forskningsfrågor och berör i sin helhet alla fem hälsoaspekter: existentiell, psykisk, social, 
fysisk och emotionell hälsa. Eftersom dessa samspelar med varandra kommer de olika 
dimensionerna att sammanflätas i olika konstellationer. Då enkäten fokuserar på friskfaktorer 
inkluderas inte krav i de öppna frågorna. Kraven kan vi som hälsovägledare inte påverka men 
väl insatser för kontroll och stöd för att i längden påverka upplevelser av krav genom 
Empowerment. En mall gjordes i EvaSys, en internettjänst för att utforma och administrera 
webbenkäter, och utifrån den skapades en webbenkät och en pappersenkät. 

Enkätens olika delar:  

Del 1- Bakgrund: Kön och ålder 

Del 2- Psykisk hälsa: Självkänsla - Rosenberg Self-Esteem scale (översatt till svenska) 

Del 3- Psykisk, social och existentiell hälsa: Krav, kontroll & stöd samt tro, samspel mellan 
kropp, sinne & själ 

Del 4- Fysisk hälsa: Fysisk aktivitet - mängd träning under och efter skoltid 

Del 5- Fysisk hälsa: Dans - När, hur och hur mycket 

Del 6- Emotionell hälsa: Öppna frågor inom självkänsla, kontroll & stöd  

Totalt innehöll enkäten 33 grupperade frågor. Frågorna som berörde “Självkänsla” 
kategoriseras som ordinalskala vilket innebär en rangordning av svarsalternativen (Olsson & 
Sörensen, 2011), där svarsalternativen löd “Håller fullständigt med”, “Håller med”, “Håller 
inte med” och “Håller absolut inte med”. På frågorna om “Krav, kontroll & stöd” samt 
“Dans” kunde deltagarna välja ett eller flera alternativ som svar och för “Fysisk aktivitet” 
ombads deltagarna uppskatta mängd fysisk aktivitet/dag för att sedan välja ett alternativ. Vid 
frågor om upplevelse av samspel mellan kropp sinne och själ samt religiös tro kunde 
deltagarna välja ett av alternativen “Mycket”, “Lite” “Inget alls” respektive “Mycket”, “Lite” 
“Inget alls” eller “Har ingen tro”. Delen gällande emotionell hälsa bestod av öppna frågor där 
respondenterna gavs möjlighet att skriva fritt om begreppen självkänsla, kontroll och stöd. 
Denna del syftade att ge svar på om det fanns skillnader hos dansande och icke dansande 
elever inom emotionell hälsa, det vill säga ifall eleverna relaterade till en egen upplevelse 
eller en förklaring av begreppen. De öppna frågorna var även en möjlighet för reflektion i 
syfte att öka medvetenhet (empowerment) samt lyfta deltagarnas egna upplevelser i relation 
till dessa hälsofrämjande faktorer.  

Enligt Trost (2007) är hög grad av standardisering önskvärd och för att öka graden av 
standardisering i denna undersökning införlivades två redan beprövade skalor. För att mäta 
självkänsla användes Rosenberg Self-esteem scale i sin helhet översatt av oss och frågorna 3:4 
och 3:5 om samspel mellan kropp, sinne och själ samt religiös tro som är inspirerade av 
mätinstrumentet WHOQOL-SRPB (självskattad hälsa och livskvalitet inklusive andlighet, 
religiositet och personliga övertygelser) från WHO (2002). Tillkom gjorde frågor om kön, 
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ålder och öppna frågor om självkänsla, kontroll och stöd– som vid användning i detta arbete, 
redovisas med kvantitativa metoder.  

Vid egna frågor är det viktigt att testa enkätens validitet och reliabilitet (Olsson & Sörensen, 
2011). Medstudenter på Hälsovägledarprogrammet bidrog till detta genom att syna enkäten 
och utifrån feedback gjordes ändringar innan enkäten delades ut till respondenter. Rosenberg 
Self-esteem scale möjliggör svar på forskningsfråga ett tillsammans med tilläggsfrågor kring 
krav, kontroll och stöd. Frågor kring mängd fysisk aktivitet per dag skoltid/fritid och dans 
utformades för att besvara forskningsfråga två. 

Datainsamling  

Pappersenkät 

1. Kontakt togs initialt med skolor i norra Sverige och Stockholm med inbjudan att delta i 
forskningsstudien. I första hand kontaktades skolor med en yrkesinriktad dansundervisning 
samt närliggande skolor utan dansprofil. Efter svårigheter att få informanter använde vi oss 
dels av personliga kontakter direkt till målgruppen och dels av information på internet om 
gymnasieskolor med och utan dansprofiler i hela Sverige. Där möjlighet gavs kontaktades 
berörda med information, informationsbrev och planering av genomförande. 

2. Utlämnandet och ifyllande av enkät skedde efter att närvarande lärare informerat om 
materialets innehåll och samtyckeskrav.  

3. Vid insamlingstillfället valde eleverna antingen att behålla enkäten för egen reflektion eller 
lämna in för deltagande i studien. Inlämning av enkät innebar samtycke från deltagande. 

4. Pappersenkäter skickades via post till biblioteket på Luleå Tekniska Universitet för 
inskanning. 

Webbenkät 

1. Kontakt togs med skolor, lärare eller elever med erbjudande att delta i forskningsstudien. 
Där möjlighet gavs kontaktades berörda med informationsbrev (lärare), följebrev (elev) och 
länk till enkät. 

2. Inlämning av enkät innebar samtycke att delta i studien. 

Etik  

Vid arbete med enkäter är det viktigt med anonymisering eller avidentifiering d.v.s. att 
koppling mellan svar och individ elimineras (Vetenskapsrådet, 2011). Det grundläggande 
individskyddskravet i forskningen kan indelas i fyra kategorier: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). Dessa 
togs hänsyn till genom att i informationsbrev/följebrev informera om: 
● Informationskravet: Syftet med studien förklarades likaså deltagarnas uppgift samt att 

det var frivilligt att delta i enkätundersökningen och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. 
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● Samtyckeskravet: Deltagarna informerades att genom inlämning av enkät godkändes 
deltagande i studien. 

● Konfidentialitetskravet: Deltagarna informerades att koppling mellan svar och individ 
elimineras genom att det endast fanns frågor gällande ålder och kön i enkäten. Varken 
namn på person eller ort hanterades i studien. 

● Nyttjandekravet: Deltagarna informerades att detta var en forskning och att resultatet 
kommer att finnas tillgänglig i Luleå tekniska universitets databas samt att vår 
förhoppning att studien kan ingå i arbetet för att förändra och förbättra elevers 
situation i skolan och vardagen. 
 

Samtliga inblandade erbjöds Informations- och/eller Följebrev före ifyllande av enkät. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) kan kravet på samtycke orsaka ett stort bortfall och därför var det av 
stor vikt att berörda lärare informerades i god tid för samtycke att delta. Detta krävde ett bra 
samarbete mellan forskare och respektive representanter för skoladministration. Mätningen 
var frivillig för att ta hänsyn till rätten att bestämma över sig själv (autonomi), vilket samtidigt 
är ett etiskt mål (Henriksen & Vetlesen, 2001). 

Dataanalys  

Syftet med dataanalys är att bringa ordning i data för tolkning och svara på frågeställningar 
(Backman, 2008). Innan bearbetning av materialet menar Trost (2007) att det är viktigt att 
bortfallsanalys görs för att se om resultatet blivit påverkat (tillvägagångssätt för denna studie 
redovisas i “Bortfall”). Därefter användes statistisk analys för att se eventuella skillnader 
mellan grupperna av dansare och icke-dansares resultat i: 
- samspel mellan kropp, sinne och själ samt tro 
- självkänsla 
- kontroll och stöd 
- fysisk aktivitet 
- öppna frågor  
 
Samtliga pappersenkäter sammanställdes och fördes av bibliotekspersonal på LTU in i 
dataprogrammet EvaSys, som ger ett dataset att föra in i statistikprogrammet Minitab och 
Microsoft Excel. Dataset både från webb- och pappersenkät slogs ihop för att sedan dela in 
deltagarna i två grupper: dansande (1) och icke-dansande (2). Detta gjordes genom 
användning av kontrollfrågorna under “5. Dans” i enkäten. Under fråga 5.1 i formuläret lyder 
svarsalternativen: “Dansar på skoltid yrkesinriktat” “Dansar på fritiden hobbyinriktat” 
“Dansar yrkesinriktat på fritiden” eller “Dansar inte alls”. För att svara på forskningsfråga 
A hamnade de som dansade yrkesinriktat på skoltid eller fritid samt hobbyinriktat i grupp 1. 
För att svara på forskningsfråga B använde vi kontrollfråga 5.2 där frågan löd “Hur stor del 
av din totala mängd fysisk aktivitet/vecka bestar av dans?”. I Grupp 1 placerades de som 
dansade minst 50 % av den totala mängd fysisk aktivitet/vecka.  
 
Datan analyserades med hjälp av oparat t-test samt kolumnstatistik och presenteras i %, antal, 
medelvärde, SD (standard deviation) SEM (standard mean of error) i tabell och eller diagram. 
De öppna frågorna bearbetades i microsoft dokument med möjlighet att söka och räkna ord. 
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Svaren färgkodas enligt karaktär till exempel intetsägande eller ofullständigt svar, egen 
upplevelse, förklaring. Ordfrekvens och karaktär sammanställdes för att nå ett kvantitativt 
resultat. Förklaring exemplifieras till exempel med en definition som antingen är eller inte är 
självupplevd, ofta innehållande ett tvetydigt ‘man’ som subjekt. Antal svar per fråga/grupp 
utgör 100 % i redovisat resultat.  

Bortfall 

Deltagandet var frivilligt och enkäten kunde fyllas i för egen reflektion vilket innebär att det 
saknas uppgifter om det exakta antalet som fyllt i enkäten. Eftersom en del av webbenkäterna 
skickades ut via kontakter saknas även ett exakt antal individer enkäten nådde ut till. Samtliga 
gavs information att endast ett inlämnande av enkät innebar samtycke att delta i studien och 
det är utifrån detta urvalskriterium bortfall räknas. Antalet som lämnade in enkäten var 103, 
av vilka 6 respondenter exkluderades för att de inte uppfyllde kriteriet för ålder och 2 för att 
de inte svarat på frågor gällande forskningsfråga B. Totalt analyserades 95 enkäter. Samtliga 
frågor var frivilliga vilket resulterade i enstaka interna bortfall i vissa frågor, detta redovisas i 
antal (n) i tabell under resultat. 

Resultat 
Här redovisas funna skillnader och likheter i existentiellt, psykiskt, socialt, fysiskt och 
emotionellt välmående hos respondenterna grupperade som dansande [DA] respektive icke 
dansande [ID]. I beskrivande text avrundades procent till heltal. Resultatet presenteras en 
forskningsfråga i taget. Under forskningsfråga A (studiens huvudfråga) presenteras resultat 
från existentiell, fysisk, psykisk, social och emotionell hälsa. Under forskningsfråga B lyfts 
endast signifikanta skillnader inom samtliga hälsodimensioner.  

Beskrivning av respondenterna        

Samtliga respondenter är gymnasieelever 18-20 år. Totalt valde 95 elever att delta, 69 kvinnor 
och 26 män, där 38 dansade under skoltid och eller fritid och 57 dansade inte alls. Av de 
dansande eleverna dansade 28 yrkesinriktat på skoltid eller fritid och 10 hobbyinriktat. 

Forskningsfråga A - Indelning av respondenterna 

För att svara på forskningsfråga A “Visas en ökad existentiell, psykisk, social, fysisk och 
emotionell hälsa hos de gymnasieelever som dansar på skoltid eller fritid i jämförelse med 
elever utan regelbundna inslag av dans?” delades deltagarna in i 2 grupper. Den ena 
innehåller gymnasieelever som dansar på skoltid eller fritid [DA1] och den andra består av de 
som inte dansar alls [ID1]. (Tabell 1)  
 
Tabell 1. Indelning av respondenter, myndiga gymnasieelever (n=95) 

DA1 (n=38) ID1 (n=57) 

n= antal respondenter 
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Existentiell hälsa 

Resultatet inom detta område visade att DA1 (m=1,158, SEM= 0,0600) i högre grad upplevde 
ett samspel mellan kropp, sinne och själ i förhållande till ID1 (m= 1,527, SEM= 0,0855). 
Skillnaden var signifikant (p=0,0017) (Tabell 2). Detta innebär att 84 % dansare i jämförelse 
med icke-dansare 55 % upplever att kropp, sinne och själ samspelar mycket, 16 % dansare 
respektive 38 % av de som inte dansar upplever ett litet samspel medan 7 % icke dansare 
upplever inte ett samspel (Figur 1).  
 
I frågan om tro visar resultatet att 32 % dansare respektive 38 % icke dansare har en tro som 
påverkar deras välmående. 68 % dansare respektive 63 % icke dansare har en tro som inte 
påverkar dem alls alternativt inte har någon tro (Figur 2). 
 
Tabell 2. Medelvärde och skillnad gällande upplevt samspel i kropp, sinne och själ hos 
dansare och icke dansare. Svarsalternativen på frågorna var graderade från 1-3. 1= mycket, 
2= lite, 3= inget alls. 
Kropp, sinne och själ DA1 

(m, SEM) 
ID1 

(m, SEM) 
P-värde 

(n=93) 
I vilken utsträckning upplever du att 
kropp, sinne och själ hör ihop? 

(n=38) 
1,158 ± 0,0600 

(n=55) 
1,527 ± 0,0855 

0,0017 

n= antal respondenter    m= medelvärde      SEM= Standard error of mean 
p-värde= signifikans mellan grupperna. Nivå för signifikans (p<0,05) 
 
Figur 1. I vilken utsträckning respondenterna upplever ett samspel (%). 
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Figur 2.  I vilken utsträckning respondenterna i respektive grupp påverkas av en tro (%). n= 
94, varav 38 dansare och 56 icke dansare. 

 

Fysisk hälsa 

I denna del fick respondenterna dag för dag uppskatta mängd fysisk aktivitet. Därefter togs ett 
medelvärde fram för varje dag och jämfördes DA1 och ID1 emellan. Skoltid (5 dagar), fritid (7 
dagar) och totalt (7 dagar) undersöktes för skillnader. Resultatanalysen visar att det finns 
liknande medelvärden (m, SEM) hos DA1 (3,346 ± 0,1755) och ID1 (2,880 ± 0,2650) gällande 
mängd fysisk aktivitet under skol- och fritid totalt. En signifikant skillnad (p=0,0004) syns i 
mängd fysisk aktivitet både under skoltid och fritid räknat separat. Under skoltid utövade DA1 
mer fysisk aktivitet (3,946 ± 0,1885) i jämförelse med ID1 (1,944 ± 0,2862). På fritiden 
utövade ID1 (medelvärde 3,549 ± 0,0538) mer fysisk aktivitet i jämförelse till DA1 med ett 
(medelvärde 2,917 ± 0,0800) (p<0,0001). (Tabell 3) 
 

Tabell 3. Medelvärden och signifikans i svarsalternativ om fysisk aktivitet. 

Fysisk 
aktivitet 
(n=95) 

DA1 

(n=38) 
(m, SEM) 

ID1 

(n=57)   
(m, SEM) 

P-värde 

Skoltid (5 dgr) 3,946 ± 0,1885 1,944 ± 0,2862 0,0004 

Fritid (7 dgr) 2,917 ± 0,0800 3,549 ± 0,0538 <0,0001 

Totalt (7 dgr) 3,346 ± 0,1755 2,880 ± 0,2650 0,1569 

Tabellen visar ett genomsnitt per dag under skoltid, fritid och totalt. 
Svarsalternativen på frågorna graderades från 1-5 med ett maxvärde på 5. 
1= 0-15 min, 2= 15-30 min, 3= 30-45 min, 4= 45-60 min, 5= 60+ min 
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Figur 3. Antal respondenter i respektive grupp som når upp till minst 30min/dag under 
skoltid, fritid och totalt. 

 

Psykisk och social hälsa 

Upplevt stöd 
Resultaten visar att 74 % DA1 respektive 56 % ID1 upplever stöd i sig själv. 84 % av DA1 och 
88 % av ID1 känner även stöd från sin familj. I skolan och i samhället känner respondenterna 
mindre stöd. 34 % DA1 och 44 % ID1 svarar att de upplever stöd från skolan medan 13 % 
DA1 respektive 23 % ID1 upplever stöd från samhället. 5 % D1 och 7 % ID1 känner inget stöd 
alls. (Figur 4) 
 

Figur 4. Respondenternas upplevda stöd i respektive grupp. 

  

Upplevd kontroll 
Respondenterna fick under denna kategori kryssa i ett eller flera alternativ där de upplever 
kontroll. 68 % DA1 respektive 70 % ID1 uppgav att de upplevde kontroll i sig själv, vilket är 
den största källan till kontroll i denna tabell. I familjen upplevde 50 % DA1 och 42 % ID1 
kontroll. Upplevd kontroll i skolan (40 %) eller samhället (21 %) skiljde sig inte procentuellt 
mellan grupperna. 5 % DA1 och 18 % ID1 känner ingen kontroll alls. (Figur 5) 
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Figur 5. Respondenternas upplevda kontroll i respektive grupp. 

 

Självkänsla 
Vid jämförelse av självkänsla fann vi liknande medelvärden mellan grupperna. Totalt (för alla 
frågor) hade dansare ett medelvärde på 2,162 ± 0,1636 och icke dansare 2,1960 ± 0,1501 (m, 
SEM).	I denna del av enkäten (Rosenberg Self-esteem scale) var spannet 0-30 poäng, där 0-14 
innebar “låg självkänsla” och 15-30 “normalt intervall”. Vid poängräkning användes 
gruppernas medelvärde i respektive fråga. Båda grupperna hamnade på 17 poäng. Resultat i 
procent och antal (Tabell 4) visar bland annat att 95 % av DA1 och 88 % av ID1 känner att de 
är en person av värde, har flera goda egenskaper (DA1 90 %, ID1 88 %) samt att de kan göra 
saker lika bra som andra (DA1 89 %, ID1 88 %). Resultatet visar å andra sidan att 63 % av 
DA1 samt 54 % av ID1 önskar att de hade mer respekt för sig själv men att de ändå har en 
positiv inställning till sig själv (DA1 74 %, ID1 75 %). 
  
Tabell 4. Respondenternas svar i grupp på Rosenberg Self-esteem Scale i antal och %. 

Självkänsla Håller fullständigt med/håller 
med 

Håller inte med/håller 
absolut inte med 

N=95, DA1 38 ID1 57 
 

DA1 n (%) ID1 n (%) DA1 n (%) ID1 n (%) 

Jag känner att jag är en 
person av värde, åtminstone 
på samma plan som andra 
omkring mig 

36 (94,7) 50 (87,7) 2 (5,3) 7 (12,3) 

Jag känner att jag har flera 
goda egenskaper 

34 (89,5) 50 (87,7) 4 (10,5) 7 (12,3) 

Allt som allt är jag benägen 
att känna att jag är ett 
misslyckande 

13 (35,1) 17 (29,8) 24 (64,9) 40 (70,2) 
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Jag kan göra saker lika bra 
som de flesta andra 
människor 

33 (89,2) 50 (87,7) 4 (10,8) 7 (12,3) 

Jag känner att jag inte har 
mycket att vara stolt över 

6 (15,8) 17 (29,8) 32 (84,2) 40 (70,2) 

Jag har en positiv 
inställning till mig själv 

28 (73,7) 43 (75,4) 10 (26,3) 14 (24,6) 

På det hela taget är jag nöjd 
med mig själv 

26 (68,4) 42 (77,8) 12 (31,6) 12 (22,2) 

Jag önskar att jag kunde ha 
mer respekt för mig själv 

24 (63,2) 30 (53,6) 14 (36,8) 26 (46,4) 

Jag känner mig verkligen 
värdelös ibland 

27 (71,1) 30 (53,6) 11 (28,9) 26 (46,4) 

Ibland tror jag att jag inte är 
bra alls 

25 (65,8) 34 (60,7) 13 (34,2) 22 (39,3) 

Medelvärdet för alla frågor (m, SEM): DA1(2,162 ± 0,1636), ID1(2,1960 ± 0,1501).  
Poäng: 17 (DA1, ID1) 

Skillnader gällande det totala antalet (n=95) beror på internt bortfall. n= antal respondenter 

Emotionell hälsa - öppna frågor 

Två öppna frågor i formuläret löd “Vad betyder självkänsla för dig?” och “Vad betyder 
kontroll och stöd för dig?”. Analysen syftade att belysa eventuella skillnader i graden av 
emotionell hälsa hos dansande och icke dansande elever. Kvantifiering av materialet gjordes 
genom mätning av återkommande ord samt kategorisering av svarstyp för att sedan räkna ut 
procentuellt hur många som svarat på ett visst sätt. På fråga 1 svarade 27 av DA1 [DA3 ] och 
40 icke dansande ID1 [ID3]. På fråga 2 svarade 22 DA1 [DA4 ] och 38 av ID1 [ID4].  
 
Resultatet visar på skillnader och likheter i hur respondenterna relaterar till och eller förklarar 
begreppen. Av de som svarat på den öppna frågan om självkänsla relaterar 37 % av de 
dansande till en egen upplevelse och endast 13 % av icke dansande. Själva begreppet 
förklaras av 19 % dansarna och 40 % de icke dansande. Av de som svarat på frågan om 
kontroll och stöd relaterar 46 % av dansarna och 24 % av de icke dansande till en egen 
upplevelse. 40 % av dansarna respektive 50 % av icke dansande gav en förklarande bild. 
(Figur 7) 
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Figur 7. Visar antal respondenter i % som relaterar till en egen upplevelse eller förklarar 
begreppen självkänsla, kontroll och stöd. 

 

Forskningsfråga B - Indelning av respondenterna 

För att svara på forskningsfråga B “Visas att en ökad existentiell, psykisk, social, fysisk och 
emotionell hälsa är knuten till dans specifikt eller fysisk aktivitet i allmänhet hos deltagande 
gymnasieelever?” delades respondenterna in i grupper där grupp 1 består av de vars fysiska 
aktivitet består av minst 50 % dans [DA2] och övriga i grupp 2 [ID2]. Totalt antal är 95 elever, 
varav 20 som dansar 50 % eller mer och 75 som inte gör det. DA2 var 100 % kvinnor medan 
ID2 var 65 % kvinnor och 35 % män (Tabell 5). I resultatredovisning för denna 
forskningsfråga har vi valt att endast lyfta signifikanta skillnader.  
  
Tabell 5. Indelning av respondenter, myndiga gymnasieelever (n=95), i antal och procent 

DA2 (n=20) ID2 (n=75) 

n= antal respondenter                                                                  

Signifikanta skillnader 
Analysresultaten visade signifikanta skillnader i psykisk och existentiell hälsa. Skillnaderna 
återfanns i tre av studiens enkätfrågor vid jämförelse av grupperna. På frågan om de upplever 
stöd i sig själva visar DA2 med ett medelvärde på 0,800 ± 0,0918 på en ökad upplevelse av 
stöd hos sig själv jämfört med ID2 med ett medelvärde på 0,547 ± 0,0579 (p=0,0403). På 
frågan “Allt som allt är jag benägen att känna att jag är ett misslyckande” från Rosenberg 
Self-esteem Scale fick DA2 ett medelvärde på 3,316 ± 0,1881 vilket innebär att färre är 
benägna att känna sig som ett misslyckande i jämförelse till ID2 som hade ett medelvärde på 
2,827 ± 0,0975 (p=0,257). Fler DA2 (m= 1,150, SEM= 0,0819) upplever i jämförelse med ID2 
(m= 1,438, SEM= 0,0703) att kropp, sinne och själ hör ihop (p=0,0442). (Tabell 6)
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Tabell 6. Signifikanta skillnader i olika frågor hos dansare och icke dansare. 

Frågor DA2 

(m, SEM) 
ID2 

(m, SEM) 
P-värde 

(n=95) 
Upplever du stöd i dig själv? 
0= Nej 1= Ja 

(n=20) 
0,800 ± 0,0918 

(n=75) 
0,547 ± 0,0579 

  
0,0403 

(n=94) 
Allt som allt är jag benägen att känna 
att jag är ett misslyckande 
1= håller fullständigt med, 2= håller 
med, 3= håller inte med, 4= håller 
absolut inte med 

(n=19) 
3,316 ± 0,1881 

(n=75) 
2,827 ± 0,0975 

  
0,0257 

(n=93) 
I vilken utsträckning upplever du att 
kropp, själ och sinne hör ihop? 
1= mycket, 2= lite, 3= inget alls 

(n=20) 
1,150 ± 0,0819 

(n=73) 
1,438 ± 0,0703 

  
0,0442 

n= antal respondenter    m= medelvärde      SEM= Standard error of mean 
p-värde= signifikans mellan grupperna. Nivå för signifikans (p<0,05) 

Metoddiskussion 
Denna studie undersökte hur dans kontra fysisk aktivitet påverkade gymnasieelevers 
välmående med hänsyn till en hälsovägledares holistiska syn på hälsa. Utöver WHO (2014) 
definition på hälsa (psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande) inkluderas existentiellt och 
emotionellt välmående. Detta eftersom WHO (2002) lyft den existentiella hälsan som 
dimension samtidigt som Lu och Buchanan (2014) understryker att den emotionella hälsan är 
högt prioriterat i samhället. Psykisk och social hälsa sammanslogs i samstämmighet med 
Karasek och Theorells (1990) ‘Krav, kontroll och stöd’-modell som inkluderar om både inre 
och yttre faktorer. Hälsopromotion tillämpas och synliggörs i denna studie genom att 
deltagarna via enkäten gavs tid till reflektion i syfte att öka medvetandet i hälsorelaterade 
frågor. Att väcka medvetande är ett sätt att öka empowerment, vilket är en betydande process 
i hälsopromotion (WHO, 1998). Bandura (2007) menar att uppmärksamma vårt beteende och 
känslomönster kan leda till självstyrd förändring. Genom reflektion önskade vi stärka 
individens kompetens och kunskap för att hjälpa denne att göra självständiga val.  
 
Att enkäten var frivillig och att endast inlämnade enkäter inkluderades i studien var ett sätt att 
nå de som inte kunde/ville delta i studien men önskade delta för egen reflektion. Nackdelen 
med frivillig inlämning är att vi inte kan svara på hur många som fyllt i enkäten endast i 
reflektionssyfte och därmed inte vet exakt hur många enkäten nådde ut till. Dock ser vi 
frivilligheten snarare som en möjlighet än en nackdel då Skollagen (SFS 2010:800) påpekar 
att elevernas kunskapsutveckling är beroende av att de får möjlighet att se samband och därför 
skall eleverna ges tid för reflektion över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.   
Enligt Olsson och Sörensen (2011) är enkätundersökningar en vanlig insamlingsmetod. Trost 
(2007) påpekar att webbenkät och postal enkät kan kombineras och de som har internet 
besvarar via webben och andra fyller i en pappersenkät som skickas in. Fortsättningsvis 
menar författaren att svarsfrekvensen oftast blir lägre vid webbenkät med anledning att det 
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glöms bort i inkorgen, hamnar i skräpkorgen eller att e-postadressen varit fel och aldrig nått 
den tänkta deltagaren. Att kombinera webbenkät med pappersenkät bedömdes dock som en 
nödvändig åtgärd för datainsamling i denna studie. Utöver valet att använda en kombination 
prioriterade vi att antingen själva vara på plats eller via lärare dela ut pappersenkät för högre 
svarsfrekvens. En hög andel av målgruppen befann sig på arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
och vistades därmed inte på skolan under perioden för insamlingen. Möjligheten att skicka ut 
webbenkäten visade sig avgörande för att kunna nå myndiga elever samt för att ge deltagarna 
möjlighet att besvara enkäten på fritiden. Webbenkät, initialt tänkt som uppbackning, blev i 
slutligen den metod som gav högst svarsfrekvens (82 av 95 deltagare).  
 
Rosenbergs Self-esteem Scale har enligt Tomas, Oliver, Hontangas, Sancho och Galiana 
(2015) på grund av dess validitet och reliabilitet använts i stor utsträckning inom alla områden 
av psykologi för att bedöma den globala självkänslan. Formulärets struktur har dock enligt 
författarna varit under debatt en lång tid. I mer än fyra decennier efter dess tillkomst pekar 
studier på att skalan mäter en egenskap (självkänsla), men skapar förvirring genom 
användning av negativt formulerade frågor (Tomas, Oliver, Hontangas, Sancho & Galiana, 
2015). Frågor som “Allt som allt känner jag att jag är ett misslyckande” var inget vi önskade 
att respondenterna skulle relatera till under reflektion. Dock var det nödvändigt att använda 
enkäten i sin helhet för att öka studiens reliabilitet och validitet. 

Ett instrument med hög reliabilitet motstår slumpinflytande väl enligt Patel och Davidsson 
(2003). Vidare skriver de att enkäter erbjuder den minsta möjligheten att kontrollera 
tillförlitligheten i förväg och därför måste instruktionerna till hela enkäten och enskilda frågor 
utformas med stor noggrannhet. Författarna menar också att det enda egentliga sättet att få ett 
kvitto på hur dugligt instrumentet är att pröva vid en undersökning. Optimalt hade varit att 
lämna enkät till målgruppen för prövning och feedback men brist på tillgång till respondenter 
och den snäva tidsramen för arbetet lämnade oss med det näst bästa alternativet med feedback 
från tillgängliga forskare.  

Vår testenkät genererade möjligheten att omformulera och lägga till svarsalternativ för våra 
egna frågor så att dessa skulle bättre svara mot syfte och forskningsfrågor samt viktig 
feedback som möjliggjorde förbättrat arbetet med att säkerställa instrumentets reliabilitet, dvs. 
överensstämmelse mellan mätningar, och validitet, dvs. mätning av rätt sak (Olsson & 
Sörensen, 2011).  

Förutsättningarna för att kunna generalisera ett resultat beror på flera faktorer, bland annat 
hög reliabilitet och validitet (Olsson & Sörensen, 2011). Andra faktorer att ta hänsyn till 
menar Olsson och Sörensen är att studien lagts upp på ett sätt där frågorna kan besvaras på ett 
metodologiskt riktigt sätt, att felkällor i urval eliminerats, att det interna bortfallet är litet och 
har analyserats, att det externa bortfallets snedvridning analyserats, att databearbetning gjorts 
samt att bakomliggande variabler har kontrollerats (Olsson & Sörenssen). Dessa faktorer togs 
hänsyn till genom att, som tidigare nämnts, använda en redan standardiserad enkät och att 
egna frågor testades. För att kunna eliminera felkällor i urval valde vi ålder som kontrollfråga 
och endast de som följde urvalskriterium ur denna synpunkt fick vara med i 
databearbetningen. Gällande bakgrundsvariabler lades bland annat forskningsfråga B till för 
att kontrollera om det är dansen eller fysisk aktivitet i allmänhet som ger hälsoeffekter. 
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Bortfallet är litet och redovisas under rubriken “Bortfall”. Likaså har vi varit tydliga med antal 
i våra olika gruppkonstellationer och antal svarande på våra frågor. Det hade dock varit 
önskvärt med högre svarsfrekvens på de öppna frågorna. Webbenkäter skall vara enkla att 
fylla i och inte innehålla för många frågor (Olsson & Sörensen, 2011). Enkäten i denna studie 
innehöll hela 33 frågor, med 12 frågor om fysisk aktivitet som krävde lite extra eftertanke. 
Därefter ställdes 2 öppna frågor med uppmaning att “skriva fritt” och det är tänkbart att det 
blev för besvärligt att fylla i. Önskvärt var att uppnå mer balans mellan grupperna på 
forskningsfråga B eftersom resultaten kan anses missvisande med 20 dansande och 75 icke 
dansande elever och därmed inte går generalisera. I förväg kunde vi inte veta hur stor del av 
den fysiska aktiviteten som utgjordes av dans då dansgruppen i forskningsfråga A innehöll 
både de som dansar yrkesinriktat och på hobbynivå. Att sammanfläta dessa grupper var en 
nödvändig åtgärd med tanke på att få yrkesinrikade gymnasieskolor hade tid att delta under 
vårterminen. Enkäten innehöll inte något krav gällande mängd dans i studiens urvalskriterier. 
Vi valde att ändå redovisa resultatet i denna c-uppsats när det inte finns något krav gällande 
statistisk power för att visa vad resultatet möjligen indikerar.  

Sivvas, Batsiou, Vasoglou, och Filippou (2015) har granskat de artiklar som publicerats det 
senaste årtiondet gällande dans och hälsa. Författarna fann att urvalet i sju av åtta fall bestod 
av kvinnor och i de studier där urvalet bestod av båda könen var majoriteten kvinnor. 
Eftersom denna studie var ämnad att undersöka dansande och icke dansande generellt 
inkluderades båda kön utan att prioritera balans i antal män och kvinnor. Dock påverkades 
deltagandet i mindre utsträckning av det faktum att vi efterfrågade kön i form av kille/tjej. För 
oss var det bakgrundsvariabel som visade att båda kön deltog i överensstämmelse med våra 
urvalskriterier. Det fanns dock en risk att studenter med ett genusperspektiv upplevde 
svårigheter att ange kön när vi inte lagt till ett tredje alternativ. Könsidentitet har enligt 
genusperspektivet sin grund i sociala och kulturella konstruktioner och inte i grundläggande 
biologiska olikheter mellan kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2004). 

Forskning visar att det är relevant att mäta självkänslan oavsett ålder då en god självkänsla nu 
förutspår en god självkänsla framöver (Robins & Trzesniewski, 2005; Robins, Trzesniewski 
& Donellan, 2012). Likaså är det samma faktorer som ökar självkänslan under livets gång 
(Erol & Orth, 2011) och därför finner vi det av stor vikt att detta lyfts och reflekteras över. Ett 
begrepp som ofta förekommer i samband med självkänsla är självbild, som rymmer aspekter 
som självkänsla, kroppsbild och socialt själv (Lindwall, 2011). Även om kroppsbild och 
socialt själv är viktiga aspekter för individens förmåga att hantera krav och stress i en danssal 
och skolmiljö valde vi att begränsa detta komplexa område till att handla om självkänsla. 
Självkänsla är en aspekt som är av vikt för hälsa och välbefinnande, är beforskat och där det 
finns tillgängliga beprövade mätinstrument.  

Resultatdiskussion 

Existentiell hälsa 

Resultatet på frågan om upplevelsen av att kropp, sinne och själ hör ihop visar på en 
signifikant skillnad hos de som dansar på skol och/eller fritid i jämförelse med icke dansande 
elever, där de dansande i högre grad upplever ett samspel (p=0,0017). 84 % dansande 
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respektive 54 % icke dansande anser att det hör ihop “mycket”. Intressant att notera är att 
detta samspel inte verkar vara kopplat till tro då majoriteten av respondenterna (68 % dansare 
respektive 63 % icke-dansare) inte redovisar någon tro alternativt anser att de har en tro som 
inte påverkar dem alls. Dessa resultat visar att existentiell hälsa inte enbart kopplas till religiös 
tro hos vår målgrupp och styrker vikten av mätningar som behandlar olika existentiella 
perspektiv likt WHOs enkät (WHOQOL-SRPB) med åtta perspektiv på just existentiell hälsa 
(Melder, 2011). Vid grupperande med hänsyn till mängd dans av total fysisk aktivitet 
(minimum 50 %) bestod den signifikanta skillnaden (p=0,0442). Denna gruppering kan dock 
anses vara obalanserad med 20 dansande ställda mot 73 icke dansande, se Metoddiskussion.  
 
Både när vi jämförde dansande på hobby-/ fritidsnivå med icke dansande och dansande vars 
fysiska aktivitet bestod av 50 % dans med övriga upplevde dansare i större utsträckning ett 
samspel mellan kropp, sinne och själ. Detta är i linje med Chibbaro och Holland (2013) som 
menar att dans hjälper eleverna att bli mer medvetna i sin kropp, att få en möjlighet att 
uttrycka sig fysiskt samt förena känslor och kropp till en helhet. Bojner Horwitz (2011) 
förklarar att vi när vi dansar tar kommandot över vår kropp och situation och om dansen är 
kravlös öppnar sig nya medvetandenivåer. Rosberg (2000) lyfter i sin avhandling ett arbetssätt 
som bygger på att koncentrerat erfara vad som händer i kroppen, och därmed tillåta individen 
att samarbeta med kroppens egen inneboende drivkraft och förmåga att utveckla hälsa. Denna 
förståelse och användning av kropp och medvetande återfinns i många olika metoder som 
syftar till att utveckla kropps- och rörelsemedvetandet, som t.ex., Feldenkraismetodik, 
Kineteic Awareness, Body-Mind Centering, Basal Kroppskännedom (Rosberg, 2000). Dessa 
metoder (och liknande) har blivit populära inom dansens olika genrer och integreras i såväl 
undervisning som utövande genom aktiva och undervisande individer. Dock är det ändå så att 
lärare verksamma inom det svenska skolsystemet har läroplaner att följa med det 
grundläggande värdegrundsarbetet samt arbeta i enlighet med examensmål för estetiska 
programmen där allsidig träning i det estetiska hantverket ska sörjas för (Skolverket, 2017). 
Inriktningen dans ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och 
förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang (Skolverket, 2017).  

Fysisk hälsa 

Det faktum att intensitetsgrad inte efterfrågades är en svaghet i denna studie då WHO (2010) 
rekommenderar 150 min/vecka med måttlig intensitet eller 75 min med hög intensitet för att 
främja hälsa. Då möjlighet inte gavs respondenterna att ange intensitet valde vi att luta oss 
mot Folkhälsomyndighetens (2017) rekommendation, att samtliga bör vara fysisk aktiv 30 
min/dag. Resultatet av denna studie genererade dock tydliga skillnader mellan dansande och 
icke dansande där de dansande var fysiskt aktiva 45-60 min/dag under skoltid i jämförelse 
med icke dansares 15-30 min/dag (p<0,01). Denna studie visar att dansande redan under 
skoltid i högre grad når upp till den rekommenderade dosen av måttlig intensiv fysisk aktivitet 
150 min per vecka (WHO, 2010). Icke dansare ägnar sig i högre grad åt fysisk aktivitet på 
fritiden med sina 30-60 min/dag i jämförelse med dansarnas 30-45 min (p<0,01) 
 
Enligt resultatet i denna studie kan vi konstatera att dansare ges möjlighet att nå den 
rekommenderade dosen 30 min/dag fysisk aktivitet både under skoltid och fritid. Detta är ett 
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viktigt fynd då flera tidigare studier visar att den fysiska aktiviteten minskar och att 
stillasittande ökar under tonår och i övergången från gymnasiet till universitet (O´Neill, Pate 
& Beets, 2012; Pullman et al, 2009), samt styrker O´Neill, Pate och Beets (2012) slutsats att 
danslektioner kan innebära värdefulla möjligheter att vara fysiskt aktiv. 

Fysisk aktivitet under skoltid 
Resultatet i denna studie visar att den största skillnaden i fysisk aktivitet min/dag mellan 
dansande och icke dansande finns under skoltid. På gymnasiet är det endast Idrott och Hälsa 
1, 100 poäng, som är gemensam för alla program (Skolverket, 2011). Detta motsvarar 
idrottslektioner två gånger per vecka i årskurs ett eller en gång per vecka till och med årskurs 
två. Kurser inom idrott och hälsa finns sedan endast som tillval (Skolverket, 2011). Detta kan 
förklara att de deltagare i denna studie som inte dansade inte uppnådde någon större mängd 
fysisk aktivitet under skoltid. Eleverna skall enligt skollagen (SFS 2010:800) endast ges 
förutsättning till fysisk aktivitet. Detta sker under alla tre åren för dansande elever (estetiskt 
program). I övriga gymnasieprogam ges förutsättningarna endast i form av tillval i årskurs 3 
och som blivande hälsovägledare finner vi det viktigt att detta lyfts. När eleven väljer idrott 
och hälsa kan detta innebära att denne uppoffrar meritpoäng för högskolestudier eftersom 
meritpoäng enligt Skolverket (2016) endast kan samlas in genom att eleven väljer moderna 
språk, engelska och/eller matematik som tillval. Vidare skriver Skolverket att dessa 
meritpoäng läggs till elevernas medelvärde av deras kursbetyg som används för att söka till 
högskolan. Ju högre poäng, desto större chans att studera vidare på högskolan. Detta innebär 
generellt att gymnasieelever i praktiken väljer mellan fysisk aktivitet och meritpoäng. 

Psykisk och social hälsa 

Stöd  
I frågor om stöd upplevde båda grupperna i denna studie högst stöd i sin familj (84 % dansare, 
88 % icke dansare). Detta är en viktig faktor då högt stöd optimerar ungdomars hälsa samt ger 
dem perspektiv på de krav som ställs, till exempel press från skolan (Plenty, Östberg, 
Almquist, Augustine & Modin, 2014). Denna studie visar att endast 34 % dansare och 44 % 
icke-dansade upplevde stöd från skolan och gällande stöd från samhället var siffrorna ännu 
lägre med sina 13 % (dansare) respektive 23 % (icke dansare). Detta ser vi som en brist då 
skolan enligt skollagen (SFS 2010:800) skall främja social gemenskap. Enligt Modin, 
Östberg, Toivanen och Sundell (2011) bidrar lärarnas stöd till stor del till elevernas upplevda 
kontroll därför finner vi det viktigt att lyfta denna aspekt. Nordin-Bates et al. (2012) beskriver 
vikten av att lärare inom dans på högre nivåer månar om att hålla undervisningen 
uppgiftsspecifik för att skapa en fördelaktig undervisningsmiljö med positiv påverkan på 
elevers motivation. Liederbach (2010) menar att undersökningar visar att psykiska och sociala 
faktorer kan spela in i en dansares hälsa i lika stor utsträckning som fysiska faktorer. Även 
Karasek och Theorell skriver fram socialt stöd som en betydande faktor för vår hälsa då ett 
gott stöd motverkar den skadliga effekten av höga krav och brist på kontroll (Theorell, 2012). 
 
Resultatet av denna studie visade procentuella skillnader gällande stöd “ i sig själv” där 74 % 
av dansarna i jämförelse med 56 % av de som inte dansar uppgett alternativet. När vi sedan 
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delade in i nya grupper efter dansens mängd av total fysisk aktivitet (minimum 50 %) kunde 
vi även se en signifikant skillnad där dansarna i högre grad upplevde ett stöd (p=0,0403). Ett 
inre stöd menar vi kan förbättra självkänslan då självkänslan enligt Robins, Trzesniewski och 
Donellan (2012) kan definieras som en subjektiv bedömning av det egna värdet som person. 
Vi menar att beteendet att stötta sig själv kan innebära förtrogenhet med självacceptans, att 
upprätthålla en optimistisk attityd och att kunna acceptera ett misslyckande, vilket i sin tur är 
viktiga faktorer för självkänslan (Robins, Trzesniewski & Donellan, 2012; Chih-Che, 2015). 

Kontroll 
Denna studie visar att både de som dansar på fritid och/eller skoltid och de som inte dansar 
upplever kontroll procentuellt högst i rangordningen: i sig själv, familj, skola, samhälle och 
ingen alls. Skillnaden mellan grupperna är som störst i svarsalternativet “ingen alls” där 18 % 
av icke-dansare i jämförelse mot 5 % av dansare valt alternativet. Detta innebär att dansare i 
högre grad upplever kontroll i någon form. En upplevelse av kontroll är viktigt för 
empowerment, stresshantering, utveckling och kompetens (WHO, 1998; Karasek & Theorell, 
1990). Inre kontroll förutspår dessutom en högre självkänsla (Ozolin & Stenström, 2003). 
Trots att Adame, Radell, Johnson och Cole (1991) i sin studie fann att dansare hade mer inre 
kontroll är det inget som syns i våra resultat. Detta kan bero på att Adame, Radell, Johnson 
och Cole (1991) i sin studie jämförde de som inte dansar med de som dansat strukturerat de 
senaste 12 månaderna medan vi kombinerade yrkesinriktad dans med dans på hobbynivå. 
Quester och Duda (2011) visar att dansträning kan antingen stärka eller försvaga upplevelsen 
av kontroll i sig själv. Författarna menar att undervisningsmiljöer kan uppfattas som 
auktoritära där makt och kunskap ligger hos instruktören. Detta kan vara en orsak till vår 
studies brist på signifikanta skillnader gällande inre kontroll. Samtidigt fann Quester och 
Duda (2011) att dansklasser som stödjer dansarens autonomi kommer att öka motivation 
medan dansundervisning som saknar detta är benägna att lämna dansare med en känsla av 
hjälplöshet och brist på självbestämmande. En känsla av hjälplöshet och brist på 
självbestämmande kopplar vi till både minskad upplevelse av stöd och kontroll.  

Självkänsla 
Resultaten i Rosenberg Self-esteem scale visade inte några större skillnader i självkänsla 
mellan dansade och icke dansande elever trots att flera studier visat på motsatsen (Monteiro, 
Novaes, Santos & Fernandes, 2014; Connoly, Quin & Reddning, 2011; Duberg, Hagberg, 
Sunvisson & Möller, 2013). Vid poängräkning utifrån medelvärde hamnade båda grupperna i 
denna studie på samma resultat, 17 poäng. Detta innebar att självkänslan låg inom en normal 
intervall. Att denna studie inte visade skillnad mellan grupperna kan bero på det faktum att vi 
valt att jämföra dansande och icke dansare generellt där mer än hälften (54 %) av de som inte 
dansar ägnade dig åt fysisk aktivitet mer än 30 min/dag. Detta är ett fynd som stämmer väl 
överens med tidigare forskning som visar att fysisk aktivitet i allmänhet kan ha effekt på 
självkänslan (Monteiro, Novaes, Santos & Fernandes, 2014). Resultatet av denna studie 
hänger troligen också samman med att dans under skol/fritid är frivilligt under gymnasiet, 
likaså fysisk aktivitet på fritiden och det faktum att båda grupper stärker självkänslan genom 
att lägga energi på ett område de gillar och blir duktiga i (Lindwall, 2011).  
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Vid omgruppering och jämförelse mellan de vars dans utgör mer än 50 % av den totala 
fysiska aktiviteten med övriga fann vi en signifikant skillnad i frågan “Allt som allt är jag 
benägen att känna att jag är ett misslyckande” där dansande i högre grad inte håller med 
(p=0,0257). Detta kan vara en indikation på att dansen bör utgöra mer än hälften av den totala 
mängden fysisk aktivitet för att ge förbättringar av självkänsla i jämförelse med fysisk 
aktivitet generellt. Ett påstående stärkt av att Marino (2010) inte heller fann att dansen 
utgjorde en skillnad när ordinarie idrottslektion byttes ut mot dans en gång per vecka i åtta 
veckor. 
 
Det faktum att uppgifter tyder på att låg självkänsla, negativa kroppsutvärderingar och 
tillhörande oro är särskilt utbrett bland studenter som dansar (Quester & Duda, 2011) kan vara 
en annan förklaring till att deltagarna i denna studie som dansade inte hade högre självkänsla 
än icke dansare. Detta kan möjligen gälla de dansare som i studien dansar yrkesinriktat på 
skoltid eller fritid där de statistiskt i större utsträckning känner höga krav i förhållande till inre 
kontroll samt lågt stöd. Kopplingen går att göra till Karasek och Theorell (1990) som menar 
att höga krav, lågt beslutsutrymme och lågt stöd ökar risken för ohälsa avsevärt. Tao och Sun 
(2015) understryker att negativa kroppsutvärderingar kan vara ett resultat av dansens disciplin 
hos en tävlingsinriktad skola. Fokuserar dansträningen på rörelseglädje istället för prestanda 
kan det istället stärka deltagarnas självkänsla och attityd till sin kropp (Duberg, Hagberg, 
Sunvisson & Möller, 2013) och eftersom det i denna studie endast var 10 av 38 som dansade 
hobbyinrikat kan det resultera i att vi totalt inte fann en högre självkänsla hos våra dansande 
elever.  

Emotionell hälsa  

Resultatet i denna studie visade procentuella skillnader i förklaring av de öppna frågorna 
“Vad betyder självkänsla för dig?” samt “Vad betyder kontroll och stöd för dig?”. Gällande 
självkänsla relaterar 37 % av de som dansar till en egen upplevelse i jämförelse med 13 % av 
de som inte dansar. Likaså gällande kontroll och stöd relaterar fler dansare (46 %) till en egen 
upplevelse i jämförelse med icke dansare (24 %). Resultatet innebär att dansare högre grad 
relaterar till en egen upplevelse vid beskrivning av samtliga begrepp. Detta kopplar vi till en 
högre emotionell hälsa, då ett emotionellt välmående innebär att uppleva känslor samt kunna 
uttrycka dem (Kostenius & Lindqvist, 2006). En förklaring enligt Bojner Horwitz, 
Lennartsson, Theorell och Ullén (2015) är att dansare har en mer utvecklad medvetenhet i 
emotionell bearbetning. Dans innebär en motorisk, emotionell, visuell, sensorisk och 
intellektuell process och kan därför underlätta differentieringen av känslor 
(Bojner Horwitz, Lennartsson, Theorell & Ullén, 2015). Detta stämmer överens med att 
dansare experimenterar med kroppsliga förnimmelser för att främja ny uppmärksamhet åt 
känslor och ge ökad självinsikt vilket hjälper eleverna bli mer medvetna i sin kropp (Legrand 
& Ravn, 2009; Chibbaro & Holland, 2013). Det faktum att dansare i högre grad skrev fram en 
egen upplevelse i denna studie tror vi också kan höra ihop med att dansen visats sig kunna 
hjälpa elever som upplever en blockering i sitt skrivande att komma vidare (Bojner Horwitz, 
Stenfors & Osika, 2013). 
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Fysisk rörelse i allmänhet spelar visserligen en viktig roll för förmågan att uttrycka känslor 
(Lu & Buchanan, 2014). Gruppernas resultat i vår studie visar ingen större skillnad i fysisk 
aktivitet totalt och därmed är det dansen i sig som utgör skillnaden. 

Hälsovägledarens roll 

Hälsovägledaren arbetar för att människor ska kunna öka kontrollen över samt förbättra sin 
hälsa (WHO, 1996) och fokuserar på hälsa och friskfaktorer (Antonovsky, 1996). Ett arbete 
som idag sker på individ-, samhälls-, och organisationsnivå och i denna studie sker fokuserat 
på skolnivå med att väcka medvetande. Det genom att uppmärksamma beteenden och 
känslomönster för att i förlängningen öka empowerment och självstyrd förändring (WHO, 
1998; Bandura, 2007). Robins, Trzesniewski och Donellan (2012) skriver att självkänsla är en 
av de mest studerade variabler och att en hög självkänsla förknippas med beteenden, mål och 
hantera processer som underlättar framgång i skola, arbete och relationer. Vår studie visade 
liknande och normala resultat i självkänsla hos både dansade och icke dansande elever. Ett 
hälsofrämjande arbete innebär att fokusera på just friskfaktorer (Antonovsky, 1996). Robins, 
Trzesniewski och Donellan (2012) understryker att det är ett viktigt samhällsmål att främja 
hög självkänsla. Detta ser vi som ett samhällsmål vi hälsovägledare är väl rustade att ta oss 
an.   
 
Lärarnas stöd bidrar till stor del till elevernas upplevda kontroll (Modin, Östberg, Toivanen & 
Sundell, 2011) och i vår studie upplevde deltagarna ett lågt stöd i skolan. För att främja ökad 
upplevelse av kontroll och stöd hos elever kan hälsovägledare aktivt jobba med relationer i 
skolan. Förslagsvis genom att ge lärare kunskaper och färdigheter i att skapa 
autonomistödjande lärandemiljöer, till exempel via uppmuntrande av studentens egna val 
inom ramen för fastställda gränser eller att ge feedback som inte upplevs kontrollerande 
(Queda & Duda, 2011). 
 
Hälsocoacher, som enligt Hedström (2016) innefattar samtliga titlar/individer som arbetar 
med att främja hälsa, menar vi kan arbeta tillsammans med lärare för att främja ett 
integrerande av fysisk aktivitet inom traditionellt stillasittande ämnesområden, för att arbeta 
fram nya hälsofrämjande pedagogiska koncept. Utöver det kan hälsocoacher jobba aktivt för 
att införa mer fysisk aktivitet i gymnasieskolan. För att utöva fysisk aktivitet regelbundet åk 
1-3 krävs att eleven väljer kursen som tillval (Skolverket, 2016), vilket kan leda till förlorade 
meritpoäng inför högskolestudier. Vi förespråkar visserligen valfrihet men anser att eleverna 
inte skall behöva avstå från det ena för att uppnå det andra när både fysisk aktivitet och 
utbildning är viktig för den enskildes hälsa.  
 
Våra resultat i kombination med tidigare studier tyder på att dansare har en större emotionell 
medvetenhet (Bojner Horwitz, Lennartsson, Theorell & Ullén, 2015; Legard & Ravn, 2009; 
Chibbaro & Holland, 2013). En hälsovägledare kan, menar vi, med dans som syftar till att 
främja känslomässig uppmärksamhet, medvetenhet och uttryck göra skillnad i alla elevers 
mående. Vi finner det rimligt att elever som präglats av ett arbetssätt där kroppen är det 
främsta instrumentet för förståelse, gestaltning och kommunikation ger uttryck för upplevelse 
av stöd i sig själv, upplevt samspel mellan kropp, sinne och själ och emotionell hälsa just för 
att de är vana att utgå från sig själva som instrument för skapande av och förmedling av 
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förståelse. Fysisk aktivitet i allmänhet kan ge god effekt, dock tyder våra resultat på att dansen 
är ett skarpare verktyg.  
 
Viktigt för att få effekter inom olika dimensioner är att dansens syfte är rörelseglädje (Duberg, 
Hagberg, Sunvisson & Möller, 2013) och att det sker fler än en gång i veckan under en längre 
period, minimum två till åtta månader (Marino, 2010; Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller, 
2013). För fortsatt regelbunden fysisk aktivitet är det viktigt att anpassa eventuell 
dansinterventionen efter målgruppens intresse (Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller, 2013). 

Framtida forskning 

Det studien fångat upp är att det främst finns skillnader i existentiell hälsa gällande upplevt 
samspel mellan kropp, sinne och själ mellan dansare och icke dansare. Dock hade den 
existentiella delen mindre fokus i vår studie och därför rekommenderar vi att detta undersöks 
ytterligare. Förslagsvis i form av mer omfattande frågor, antingen genom en kvantitativ 
undersökning för att få fram statistiska skillnader grupperna emellan eller kvalitativ 
intervjustudie för att gå på djupet av vad detta innebär. Majoriteten av respondenterna 
påverkades inte av tro och en framtida forskning önskar vi skall resultera i en större förståelse 
för vad den existentiella hälsan innehåller hos liknande urval samt på vilket sätt dansen ökar 
denna dimension av hälsa. 
 
Ett annat förslag är att jämföra fysisk aktiva i allmänhet, de som dansar yrkesinriktad och de 
som dansar på hobbynivå för att undersöka ifall det är fysisk aktivitet i sig, rörelseglädje eller 
yrkesinriktad dans som kan ge ökad upplevelse i olika hälsodimensioner. 

Slutsats 

Undersökningen visar att det finns signifikanta skillnader mellan de som dansar på skol- 
och/eller fritid i jämförelse med de som inte dansar alls gällande fysisk hälsa och existentiell 
hälsa. Dansande ägnade sig mer åt fysisk aktivitet på skoltid och upplevde i högre grad 
samspel mellan sinne, kropp och själ. När dans utgör mer än 50 % av total mängd fysisk 
aktivitet fanns även signifikanta skillnader i psykisk hälsa. Dansande upplevde mer stöd i sig 
själv och kände sig i lägre grad som ett misslyckande. Resultatet visade även att dansare i 
allmänhet i högre grad skrev fram egna upplevelser i studiens öppna frågor, vilket indikerar 
ett högre emotionellt välmående. Resultatet visar att dansen ger positiva skillnader i fysisk, 
psykisk, existentiell och emotionell hälsa i förhållande till fysisk aktivitet i allmänhet. 
 
Resultatet visade inga övergripande skillnader i medelvärden mellan dansande och icke 
dansande i självkänsla, kontroll och stöd. Detta kan innebära att dessa faktorer möjligtvis inte 
är knuten till dans utan fysisk aktivitet i allmänhet.  
 
Med tanke på denna studies resultat i kombination med tidigare studier drar vi slutsatsen att 
alla individer som arbetar hälsofrämjande kan använda dans som ett hälsopromotivt verktyg 
för att förbättra skolelevers hälsa ur olika hälsodimensioner - så som existentiell, fysisk, 
psykisk, social och emotionell hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsblad skolor 

 
Till dig som är rektor/lärare, 
 
Vill ni hjälpa oss kartlägga hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieelever för 
framtida hälsofrämjande åtgärder? 
 
Som ni säkert är medvetna om, ökar stressen i vardagen. Karasek och Theorell 
(1990) skriver om “Krav och kontrollmodellen och stöd” som visar att balansen 
mellan känsla av kontroll, socialt stöd och krav är av största vikt när det kommer 
till stresshantering. Det mest optimala för utveckling och kompetens är om vi har 
balans mellan krav, kontroll och stöd. 
Forskning visar att fysisk aktivitet spelar roll för fysisk och psykisk hälsa. 
Vi värnar om eleverna och anser att hälsopromotion går hand i hand med 
empowerment, autonomi och kontrollokus och finner stöd för detta i tidigare 
forskning. 
 
Vi som skriver detta brev, Lawino Maria Johnson och Fanny Eklund, läser sista 
terminen på Hälsovägledarprogrammet på Luleå Tekniska Universitet och vår 
förhoppning är att vi under v.13 eller v.14 ska kunna genomföra  
enkätundersökningar till underlag för vår C-uppsats. Själva enkäten handlar om 
upplevelse av självkänsla, kontroll och stöd med specifika tilläggsfrågor om 
fysisk aktivitet.  
 
Skulle ni vilja medverka i denna studie? Svara gärna omgående. 
Genomförandet tar ca: 40 min i anspråk per klass. Samtliga deltagande elever 
skall ha fyllt 18år. 
 
Som tack för medverkan erbjuder vi en föreläsning i ämnet samt inkluderat 
resultat (via länk). 
 
Vill ni vara med eller har frågor och funderingar tveka inte att höra av er till oss 
så snart som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Lawino Maria Johnson 
070-4414982 
lawjoh-7@student.ltu.se 
 
Fanny Eklund 
073-0833677 
fanekl-4@student.ltu.se 
	
Handledare: Lektor & M. Dr. Anitha Risberg 
anitha.risberg@ltu.se  
tel. 070 6949307 
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Bilaga 2 – Följebrev deltagare 

	
 

SJÄLVKÄNSLA, KONTROLL OCH STÖD - forskning om gymnasieelevers 
självkänsla, upplevda kontroll och stöd 

 
Vill du vara med och kartlägga hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieelever för 
framtida hälsofrämjande åtgärder? 
 

SJÄLVKÄNSLA, KONTROLL OCH STÖD - EN KVANTITATIV 
UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS UPPLEVDA HÄLSA 
 
Om du vill vara med så kommer du att få fylla i en enkät som handlar om hur 
just du upplever din självkänsla, möjlighet att påverka (kontroll) och socialt stöd. 
Individuella svar från de som väljer att delta i studien kommer att sammanställas 
anonymt för att se om det finns någon skillnad i upplevd hälsa hos elever som 
går på olika typer av skolor. Vi månar om din integritet och ser vikten av 
anonymisering och avidentifiering vilket betyder att kopplingen mellan ett svar 
på en enkät och en individ kommer att elimineras. 

Vi som gör denna undersökning heter Fanny Eklund och Lawino Maria Johnson 
och studerar till Hälsovägledare, 180hp, på Luleå tekniska universitet (LTU).  
 
Resultatet kommer att bli ett examensarbete som kommer att finnas tillgänglig i 
Luleå Tekniska universitets databas och vår förhoppning är att det ska ingå i 
arbetet för att förändra och förbättra elevers situation i skolan och vardagen. 
Det är frivilligt att vara med och du har rätt att när som helst hoppa av utan att 
det blir några följder.  
 
Om du vill delta i studien - lämna ifylld enkät till oss när du är färdig. Vi är 
tacksamma för alla enkäter vi får in. 
	
Fanny Eklund                       Lawino Maria Johnsson   
fanekl-4@student.ltu.se         lawjoh-7@student.ltu.se 
tel. 073-0833677                      tel. 070-4414982 
 
Handledare: Lektor & M. Dr. Anitha Risberg 
anitha.risberg@ltu.se  
tel. 070- 694 93 07 
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Bilaga 3 – Enkät 
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