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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om företeelsen dans och hur dans kan påverka 

människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Studien inriktar sig även på att 

undersöka samt bredda kunskapen gällande dans som ett hälsofrämjande verktyg. 

Undersökningen av ovanstående utfördes på ett träningscenter i Norrbotten där 

verksamhetschef och instruktör intervjuades och en enkätundersökning genomfördes på 

deltagare som valt dans som träningsform. Totalt genomfördes två intervjuer och en 

enkätundersökning där urvalet bestod av 17 kvinnor. Studiens data samlades in och 

analyserades därefter utifrån en innehållsanalys. Resultatet visar på att dansen, via fysisk 

aktivitet, upplevs ha en genomgripande positiv påverkan på den fysiska, sociala och psykiska 

hälsan hos de medverkande i studien. Den psykiska hälsan har varit den som upplevts har 

påverkats mest positivt och visat sig i form av lägre stressnivåer, bättre koncentrationsförmåga 

och förhöjd dansglädje. Den fysiska hälsan uppfattade deltagarna hade större positivt 

inflytande på konditionen i jämförelse till styrkan och gällande den sociala hälsan rådde det 

mer delade uppfattningar om exempelvis huruvida dansen höjt självförtroendet eller inte.  

 

Nyckelord: dans, empowerment, hälsa, hälsofrämjande 

 

 

 

 

 

 

  



Förord 
 

Först vill jag tacka min syster, som inte enbart under detta arbete har hjälp och stöttat mig, utan 
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1. Inledning 

Att uppnå god hälsa kan endast ske genom ett fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och 

socialt välbefinnande. Det är med andra ord inte tillräckligt att vara frånvarande från sjukdom, 

utan det krävs mer än så för att kunna uppnå god hälsa (World Health Organization, 2006).  

Definitionen av välbefinnande är en upplevelse och en känsla av välmående, att må bra 

(Svenska Akademin, 2009). Det kan vara saker som att komma hem efter en lång dag och lägga 

sig i badet, få sova några extra timmar på morgonen eller bara känna sig avslappnad. 

Välbefinnande är således känslan du upplever när du är lycklig. 

 

Hälsa är någonting som intresserat mig otroligt mycket ända sedan jag själv genomgick en 

drastisk förändring i min livsstil. Under min uppväxt har jag aldrig utmärkt mig för att vara 

någon som vanligtvis tagit plats i sociala sammanhang eller trivts med att stå i centrum. Jag har 

inte varit tillbakadragen eller blyg, utan snarare osäker och ovillig att ta initiativ till företeelser 

som satt krav på en viss typ av prestation. Under exempelvis danslektionerna valde jag att alltid 

ställa mig längst bak i hörnet av danslokalen för att inte “vara i vägen” eller ta någon annans 

plats. Jag levde även under denna period ett icke hälsosamt liv där jag inte lade någon större 

fokus på regelbunden fysisk aktivitet och hade relativt dåliga matvanor som gjorde att jag var 

överviktig och inte mådde bra. Dansen var det som till slut fick mig att motiveras till att 

förändra mitt osunda och ohälsosamma beteende vilket resulterat i god hälsa och välmående, 

både fysiskt och psykiskt. Idag tar jag betydligt mer ansvar över mitt eget välmående och vågar 

ta mer plats. Genom resans gång har jag inte bara gått ifrån min övervikt och osunda matvanor, 

utan även utvecklats både fysisk, psykiskt och socialt. Jag har blivit starkare, fått ökad 

kondition och välmående. Jag har också börjat att interagera mer lättsamt med andra människor 

i grupp och har på senare tid aldrig prestationsångest av att dansa med eller inför andra 

människor. Vad var det då som hade hänt? Vad hade dansen bidragit med som satte igång 

denna förändring hos mig? När jag nu ser tillbaka på den tiden så inser jag att dansen har stärkt 

mitt självförtroende, utvecklat mig till att bli mer ansvarstagande som människa där jag också 

har ökat en tro på mig själv. Dansen har resulterat till en stor betydelse i mitt liv där min hälsa 

och välmående ökats och även idag en ständig påverkan, då dansen är en bidragande faktor till 

upprätthållandet av min goda hälsa.  
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Jag har dansat sedan jag var 9 år gammal inom olika fritidsverksamheter innan jag påbörjade 

min resa mot dans som yrke genom gymnasium och högskola. Jag studerar just nu femte året 

på danslärarutbildningen inom ämneslärarprogrammet med inriktning dans, fördjupning dans 

på Luleå Tekniska Universitet. På sidan av mina studier har jag även fått möjligheten att 

undervisa som danslärare inom olika fritidsverksamheter samt arbetat som instruktör i dans på 

träningscenter. I detta nuläge har jag dansat i 13 år och är fortfarande verksam. Då jag än idag 

finner en stor dansglädje liknande då jag var 9 år gammal och upptäckte dansen för första 

gången så besitter jag nu på en större erfarenhet och historik över dansen och dess påverkan. I 

mitt fall har dansen resulterat i en positiv utveckling av mig som person och gjort mig till den 

jag är idag, men det är inte alla som upplevt denna positiva förändring. Då jag är lyckligt lottad 

över att ha upplevt denna påverkan vill jag nu studera detta fält och sprida kunskap.  

 

Dans finns i många olika former och kan ses ur många olika perspektiv; dans som konstform, 

dans som umgängesform, dans som hälsofrämjande, dans som yrke, dans som skapar kontakt 

med andra, dans för att kroppen vill dansa, dans som utbildning, dans i det fria etcetera. 

Perspektiv och synliggörandet av dansen kan ses och uppstå på så många olika platser och 

sammanhang. Ibland måste du dansa för att kriterier ska uppfyllas i din utbildning och ibland 

måste du dansa för att kroppen inte kan sitta still! Jag väljer i denna studie att se på dans som 

en träningsform ur ett hälsoperspektiv där dansen är fri och deltagandet frivilligt. 

 

En årsrapport från folkhälsomyndigheten (2018) tyder på att den psykiska ohälsan bland 16 till 

29 åriga personer har ökat mellan år 2006 och 2016. Inom yrkesdansens och skolans värld 

förekommer det även en hel del psykisk ohälsa speciellt då det talas om dansens yttre 

prestationer och förutfattade meningar gällande kroppsideal för dansare inom olika genrer.  Det 

finns också ett flertal prestationskrav exempelvis att hoppa nog högt, snurra X antal varv och 

vara flexibel som kräver att du som dansare blottar dig själv för bedömning inför 

antagningsprov in till både gymnasieskola och högskola. Där förväntas du prestera inom en 

viss nivå medan du bedöms på din prestation samtidigt som du har vetskap om det höga 

söktrycket där det är tydligt att de endast kommer att välja de högst presterande. Du är samtidigt 

som sökande endast given ett tillfälle där du får möjligheten att bevisa att du är en av de högst 

presterande som är värd en plats in på önskad skola eller dylikt. Med tanke på den stress och 

ångest de höga prestationskraven ställer på de ansökande så är jag medveten om de olika 



 3 

negativa aspekterna kopplade till dans, men det är ingenting jag väljer att utgå från inom denna 

studie.  

 

Av egna erfarenheten drar jag slutsatsen att många anser dansen som någonting distanserat där 

enbart “utvalda” personer kan dansa. Dansen är ingenting som tas för givet att vara möjligt att 

utöva för alla då det anses krävas viss koordination och fysiska förutsättningar för att lyckas 

inom den hårt konkurrerande branschen och därmed uppstår det också en del negativa aspekter 

på dansen. Med vetskap om detta vill jag undersöka dans ur den positiva synvinkeln och har 

valt att utgå ifrån ett hälsoperspektiv. Jag vill ta reda på hur dansen kan erfaras som ett 

hälsofrämjande verktyg där prestation och krav inte ligger i fokus. Detta är någonting jag vill 

fördjupa mig i för att sedan kunna resonera om hur ämneslärare inom dans kan anamma detta 

tillvägagångssätt i sina strategier i skolan, exempelvis i planeringen av lektionerna och 

genomförande av lektionerna. På så sätt kan lärarna bidra till en mer positiv erfarenhet och 

utbildning där fokus riktar in sig på ett mer hälsofrämjande lärande. Öppna upp för tankar 

angående hur dansen kan ses ur ett hälsofrämjande perspektiv för att utveckla lektioner och 

utbildningar till att etablera sitt fokus på ett framåtsyftande och hälsofrämjande perspektiv 

snarare än prestationskrav och ideal. Genom ett demokratiskt tillvägagångssätt på lärandet 

mellan eleven och läraren kan utbildningen formas ur ett hälsofrämjande perspektiv där 

lärandet i sig står i fokus. Eleverna får därmed större kontroll över deras utbildning och hälsa 

och resulterade i ett ökat välbefinnande.  

 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om företeelsen dans och hur dans kan påverka 

människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Studien inriktar sig även på att 

undersöka samt bredda kunskapen gällande dans som ett hälsofrämjande verktyg.   

 

- Hur kan människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande påverkas av dans?  

- Kan dans användas som ett hälsofrämjande verktyg? Om så är fallet, på vilket sätt? 
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1.2. Begreppsbeskrivning 

 

I detta avsnitt förklaras begrepp som kommer återkomma genom hela arbete. Beskrivningarna 

av begreppen är hur jag förhåller mig till dem och vad dess innebörd syftar till. Begrepp inom 

hälsa presenteras först och därefter definitionen på dans. 

 

1.2.1. Hälsa 

 

Hälsa är ett svårdefinierat ord där det är flera aspekter som påverkar ordets betydelse. 

Nationalencyklopedins beskriver hälsa på följande vis: “hälsa (fornsvenska hælsa, bildning till 

hel, hæl ’lycka’, ett ord besläktat med hel), svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare 

än frihet från sjukdom. En allmänt omfattad definition saknas alltså” (Nationalencyklopedin, 

u.å.) men min benämning på hälsa i denna studie kommer främst grunda sig i WHO’s (World 

Health Organization) definition av hälsa. WHO definierar hälsa på följande vis: “Health is a 

state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity” (World Health Organization, 2006, s. 1). WHO syftar alltså på att definitionen av 

hälsa är ett tillstånd av god fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart att hälsa 

beskrivs som en frånvaro från sjukdom. I denna studie syftar alltså ordet hälsa på ett tillstånd 

som inte enbart är frånvaro från sjukdom. Det kan vara glädjen du får av att umgås med 

människor i din omgivning som gör positiv inverkan på ditt sociala välbefinnande. När det 

kommer till hälsa kopplat till dans kan det handla om dansglädje lika mycket som det sociala 

och fysiska välbefinnandet som uppnås genom lyckan av rörelse och fysisk aktivitet som 

utlöser endorfiner i kroppen.  

 

1.2.2. Välbefinnande 

 
Definitionen av hälsa och välbefinnande är snarlik, dock handlar hälsa mer om kroppen och 

hjärnans tillstånd medan välbefinnandet är en känsla som uppnås även om hälsan inte 

nödvändigtvis skulle vara bra. Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) definierar välbefinnande 
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som en känsla av att må bra. Ett exempel SAOL ger är “hygienens betydelse för hälsan och 

välbefinnandet; känslan av välbefinnande efter bastun” (Svenska Akademin, 2009).  I denna 

studie är min definition av välbefinnande ett tillstånd som kan uppnås oavsett hälsa. Du kan 

alltså uppnå välbefinnande som lyckorus och dansglädje även om din fysik är bristfällig för att 

problemfritt kunna utföra fysisk aktivitet. Välbefinnande kan därför definieras som en positiv 

sinnesstämning och ett välbehag.  

 

1.2.3. Hälsofrämjande 

 
För att uppnå god hälsa, alltså åstadkomma tillståndet av god fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande måste en individ eller grupp genomgå en process. Individen eller gruppen måste 

kunna identifiera och förverkliga ambitioner, tillgodose behov samt förändra eller hantera den 

sociala samvaron för att kunna frodas som en grupp. Detta benämns som hälsofrämjande, då 

det är en process där människor gör det möjligt att få kontrollen över sin hälsa, samt förbättra 

hälsan. Människans hälsa kan betraktas som en resurs för vardagen istället för att se hälsa som 

målet för att leva (World Health Organization, 1986). 

 

Då hälsa är så mycket mer än bara frånvaro från sjukdom så är det hälsofrämjande arbetet inte 

enbart för sjukvården att ta hand om. Ansvaret om ett hälsofrämjande arbete grundar sig hos 

alla via hälsosamma livsstilar för att förbättra eller bibehålla välbefinnandet (World Health 

Organization, 1986). I en rapport från folkhälsomyndigheterna (2017/18) presenteras de 

hälsofrämjande aspekterna. Folkhälsomyndigheterna visar den positiva hälsoeffekten av alla 

olika former av fysisk aktivitet. Inom dessa hälsofrämjande aspekter utgör miljön också en 

påverkan på människors hälsa. Exempelvis så visar folkhälsomyndighetens rapport en ökad 

aktivitet hos barn och unga som omgivits av en aktiv närmiljö. En aktiv närmiljö menas öppna 

ytor för aktiviteter, tillgång till lekplatser och dylikt som ger goda förutsättningar för fysisk 

aktivitet. 

 

1.2.4. Dans 

 
“Dance, the movement of the body in a rhythmic way, usually to music and within a given 

space, for the purpose of expressing an idea or emotion, releasing energy, or simply taking 

delight in the movement itself” (Encyclopedia Britannica, 2019) 
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Inom denna studie definierar jag dans ur ett träningsperspektiv, vilket betyder att definitionen 

av dans inte kopplas till en vald genre eller utnämner sig dans som konstform eller dans som 

umgängesform. Dansen kan därför se ut på många olika sätt men definieras i denna studie som 

en träningsform och en möjlig väg mot ett bättre välbefinnande och en god hälsa ur ett 

hälsofrämjande perspektiv.  

 

2. Bakgrund 
 
Inom avsnittet bakgrund kommer studiens huvudsakliga innehåll att presenteras och beskrivas. 

Detta är undersökningens utgångspunkter där annan forskning och publicerade erfarenheter 

med relevans för undersökningen presenteras. Teman som framförs är fysisk hälsa, social hälsa, 

psykisk hälsa, kopplingar mellan de tre första teman som presenteras och dans som hälsa. 

 

2.1. Fysisk hälsa 
 
Fysisk aktivitet kan ses som ett piller som botar de flesta sjukdomar. Genom regelbunden fysisk 

aktivitet hade svenska folkets hälsa förbättrats och sjukvårdskostnaderna reducerats. Genom 

regelbunden fysisk aktivitet kommer du inte bara att få bättre kondition, muskelstyrka och 

förbättrat immunförsvar, utan forskningen tyder också på effekten av fysisk aktivitet vid olika 

sjukdomstillstånd såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, tjocktarmscancer och depression 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011, refererat i Bojner Horwitz, 2014). Enligt en rapport från statens 

folkhälsoinstitut så presenteras det positiva resultatet av fysisk aktivitet för alla åldrar. Barnens 

påverkan av den fysiska aktiviteten synliggörs främst i deras förmåga att lära sig och bibehålla 

koncentrationen. För vuxna ligger vikten av fysisk aktivitet på hjärnan. Den fysiska aktiviteten 

påverkar vuxnas hjärnor att bevara funktioner som hjälper människan att upprätthålla minne 

och planering (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Statens folkhälsoinstitut (2007) uttrycker 

också i rapporten “Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet” att det finns ett samband 

mellan fysisk aktivitet och stödjande miljöer. Lever vi i en miljö där det finns tillgång till 

exempelvis parker, grönområden och anläggningar för motion kommer människorna i detta 

område att regelbundet utföra fysisk aktivitet. Enligt en rapport gjord av USA motsvarighet till 

Statens folkhälsoinstitut har det visat sig att andelen människor som motionerar ökar med 25 

% i miljöer och anläggningar där människorna kan motionerna. 
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Anna Duberg (2014) anser att det är genom våra kroppar som vi upplever världen och att 

kroppen har en central roll i att organisera våra handlingar, erfarenheter och intellekt. Om vi 

skulle bortse från att kroppen har en viss form, storlek och kapacitet så är den också central i 

vår existens då vi, genom exempelvis muskelminne kan vi cykla, utan att behöva tänka. Duberg 

uppmärksammar också hur kroppsspråket kan vara ett tydligare verktyg än ordet själv. Hon 

påvisar också att kroppen har en bidragande faktor till identitetsskapandet och 

självmedvetande. 

 

Sivvasi, Batsioui, Vasoglou och Filippou (2015) har genomfört en forskning där syftet var att 

undersöka om dans kan användas som ett hälsomedel för att bevara och/eller förbättra 

människans hälsa. Studien består till viss del av en sammanställd redovisning av 24 andra 

forskningar. 9 av 24 studierna baserades på traditionell dans exempelvis grekiska, turkiska och 

koreanska traditionella danser. 7 forskningar undersökte ballroom dance som salsa, tango, vals 

och rumba. Resterande 8 danser bestod av aerob, magdans, Wu Tao och jazzdans. Kompletterat 

med dessa 24 forskningar återstår Sivvasi, Batsioui, Vasoglou och Filippou egna åsikter, 

resonemang och personliga erfarenheter. De 24 forskningarna som redovisas är utförda i största 

utsträckning på kvinnor och äldre, men även på män, barn och tonåringar. Personerna i fråga 

är både friska människor utan några hälsoproblem, men också deltagare som lider av olika 

typer av sjukdomar, exempelvis bröstcancer, osteoporos, reumatoid artrit, parkinsons, fetma, 

och mentala problem som demens, depression samt personer med handikapp som 

hörselnedsättning. Resultatet av samtliga studier visar på att dans på många olika sätt kan bidra 

till en positiv påverkan till att bevara och utveckla människors hälsa. Den fysiska hälsans bra 

kvaliteter bevaras genom träning i form av dans samtidigt som stressen och depressionen 

minskade och den psykiska hälsan förbättrades. Även den sociala hälsan påverkades positivt 

vilket visade sig genom att deltagarna upplevde att faktorerna som tidigare begränsat hen från 

att socialisera minskade i takt med att självförtroendet ökade.  

 

2.2. Social Hälsa 

 

Kulturpaletten är ett projekt med visionen att sprida den positiva forskningen om kultur som 

redan finns, men också sprida kulturaktiviteter inom vården i förhoppning att minska 

sjukskrivning, vårdkonsumtion och individuellt lidande (Bojner Horwitz, 2014). Projektet 
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genomfördes av doktorer, professorer och statistiker inom området där målgruppen var kvinnor 

med stressrelaterade utmattningssymtom. Undersökningen tog plats på fyra olika vårdcentraler 

i stockholmsregionen. Kvinnorna fick delta i följande kulturaktiviteter: Interaktivt drama, 

filmvisning, röst- och bildimprovisation, dansimprovisation, mindfulness/stillhetsövningar och 

show- och musikpaketet (Bojner Horwitz, 2014). Resultatet av dansen i kulturpallettens projekt 

visar att kravlös dans i en trygg miljö skapar gemenskap och styrka när alla gör någonting 

tillsammans. Dansen handlar om att kommunicera, möta sig själv och möta andra i dansen. 

Anna Duberg (2014) belyser den sociala aspekten av dansen i samverkan med andra och 

musiken. Hon syftar på att musiken i samband med dansen sammankopplar människor. “Musik 

signalerar analoga rytmer till nervsystemet och stimulerar neuropeptiden oxytocin, vilket i sin 

tur stärker känsla av samhörighet” (Duberg, 2014, s. 37). Tillhörigheten till en grupp i samband 

med musik kan kopplas till att människan, i alla tider har skapat och lyssnat på musik. Detta är 

våran överlevnadsinstinkt att känna tillhörighet till en grupp. 

 

2.3. Psykisk hälsa 

 
“Det är inte bara hjärnan som avgör hur vi tänker och handlar, utan våra tankar och handlingar 

kan förändra hjärnan och hur den arbetar” (Hansen, 2018, s. 21). I dagens samhälle är det svårt 

att inte känna sig stressad eller pressad av omgivningen, förväntningar, jobb, skola, umgänge 

med mera. Stress och oro under en längre tid är inget som är bra för våra hjärnor. Att vara 

stressad och orolig under en längre period kommer påverka hur hjärnan hanterar stressen 

(Hansen, 2018).  Det kommer också att påverka vår förmåga att lokalisera platser och lokalisera 

oss rumsligt. Så fort du känner dig stressad så reagerar kroppen genom att släppa ut kortisol i 

blodet. Kortisolet påverkar ditt hjärta vilket kommer i stressiga situationer börja pumpa 

snabbare och hårdare så fort kortisolet kommer ut i blodet. Kortisolet i blodet ökar och då 

sänder kroppen ut signaler som gör att den agerar i panik och stress. För att motverka att 

kortisolet ska öka så finns det en del i hjärnan som heter hippocampus, vilket bromsar 

stressymtomen så att vi inte känner av stressen lika stark. Under kronisk långvarig stress så 

bryter kortisolet ner hippocampus och stressen börjar föda stress (Hansens, 2018). Genom att 

börja utföra fysisk aktivitet regelbundet kan du motverka att kortisolnivåerna inte blir lika höga 

och din stressnivå kommer därefter att förbättras. När du utför en fysisk aktivitet, till 

exempelvis dans kommer kortisolnivån att stiga under träningen. “Det gör de för att träning i 

sig innebär en form av stress för kroppen” (Hansens, 2018, s. 38). Musklerna i kroppen behöver 



 9 

energi och syre för att kunna arbeta ordentligt, därför kommer hjärtat att pumpa snabbare och 

hårdare för att få ut mer blod i kroppen.  
 

Så fort du slutar utföra den fysiska aktiviteten sjunker kortisolnivån, till och med lägre än vad 

den var innan träningens start. Tränar du regelbundet kommer kortisolnivån inte att stiga lika 

högt under träning och kommer vara betydligt mycket lägre när du inte utför fysisk aktivitet. 

Detta kommer resultera till att kortisolnivån inte bara kommer sjunka under fysisk aktivitet, 

utan också när du känner dig stressad. Detta kommer att påverka din hälsa positivt då du inte 

bara stärkt kroppen fysiskt utan också förbättrat kroppens tolerans mot stress genom träning 

(Hansens, 2018). Du har inte bara lärt kroppen att tolerera stress genom fysisk aktivitet, utan 

du har också stärkt självförtroendet då forskning visar på att du får bättre självförtroende när 

du sänker aktiviteten i hjärnans stressystem, alltså det som händer när du utför fysisk aktivitet 

regelbundet. Personlighetsdrag såsom självförtroende kan därför kopplas till stress och oro 

(Hansens, 2018). Eftersom dans är en fysisk aktivitet så kommer kortisolnivån och stressen att 

påverkas, även när vi dansar. Anna Duberg (2014) syftar på att kroppen med sin centrala 

betydelse kan användas som en metod för att stärka sin identitet och finna glädje. En patient 

under kultur-palettens studie uttryckte sig att “Jag kunde fullt ta emot all den energi som 

tillfördes under dansen. Det var en ren och skär glädje att få röra sig till musik. En glädje jag 

varit oförmögen att känna under lång tid” (Bojner Horwitz, 2014, s. 10). I samverkan med 

andra deltagare, med dansen och musiken uttrycket patienten glädjen som tillfördes. I en 

metodskrift av Danshögskolan (1990) skriver de även om den ökade glädjen som dansen 

medför. De betonar också hur dansen utvecklar människan självkänsla, samarbete och 

gemenskap, vilket är en viktigt bidragande roll i barn och ungdomars vardag.  

 

2.4. Kopplingar mellan 

 
“Individer med psykisk ohälsa löper en stor risk att även drabbas av kroppsliga besvär och har 

en kortare förväntad livslängd” (Socialstyrelsen, 2010 refererat i Bojner Horwitz, 2014, s. 35). 

Regelbunden fysisk aktivitet behandlar, skyddar och förebygger psykisk ohälsa hos unga 

(Bojner Horwitz, 2014). Fysisk aktivitet är också en av grundstenarna för människors hälsa och 

välmående, vilket i sin tur ger positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Tränar du 

regelbundet kommer du förebygga exempelvis sjukdomar som depression, hjärt och 

kärlsjukdomar och demens (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Forskning tyder på att fysisk 
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aktivitet i form av dans har visat sig hjälpa folk med olika slags svårigheter/problem (Bojner 

Horwitz, 2013).  

 

Idag har det vetenskapliga intresset för dans och dansterapi ökat, vilket resulterar i kunskap om 

olika behandlingsformer genomförda i dans. Dans som behandlingsform mot exempelvis 

stressrelaterad smärta, depression, adhd, demens, inlärnings- och koncentrationsbesvär är 

någonting som det tidigare har forskats i och då påvisat goda resultat. Användning av dans som 

en sorts behandling har också visat sig främjat vårdpersonalens hälsa, samt använts som en bra 

övergång mellan sjukskrivning och arbete (Bojner Horwitz, 2013). Genom regelbunden fysisk 

aktivitet kommer du att även stimulera hjärnan vilket bidrar till positiva effekter till hjärnans 

förhindrande av åldrande på intelligensen. Den fysiska aktiviteten hämmar även depression och 

hjälper vårt minne, planering och utförande av vardagshandlingar (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010).  

 

Idag erhålls det fysisk aktivitet utskrivet på recept och kultur på recept är på ingång (Bojner 

Horwitz, 2014). Att använda sig av fysisk aktivitet som hälsofrämjande och 

sjukdomsbehandlande syfte är ingenting nytt. Under 1940-talet i USA användes dansterapi för 

att bearbeta patienter som varit med om krigstrauman. Patienterna fick, tillsammans med en 

terapeut eller med andra i grupp, dansa fritt i improviserad dans där de fick uttrycka sina känslor 

och tankar. Här upptäcktes det att patienten fick avlastning från negativa minnen och känslor 

via dansterapin, vilket andra verbala behandlingar inte hade lyckats åstadkomma (Bojner 

Horwitz, 2013). Detta bevisar att fysisk aktivitet, exempelvis i form av dans kan vara 

hälsofrämjande och sjukdomsbehandlande samt att genom en ökning av den fysiska aktiviteten 

kan resultera i en positiv effekt på ens hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). I detta fall fick 

patienterna egenkontroll över sig själva och känner att de uppnått ett lugn (Bojner Horwitz, 

2013). 

 

Anna Duberg, Lars Hagberg, Helena Sunvisson och Margareta Möller har genomfört en studie 

baserat på hur tonårsflickors hälsa påverkas av träning i dans. Ursprungligen var det 59 tjejer 

som deltog i studien men på grund av somliga deltagarna inte kunde medverka på utsatta tider 

och andra hoppade av studien så var den slutgiltiga deltagandet 47 personer (Duberg, Hagberg, 

Sunvisson, Möller, 2012). Under åtta månaders tid fick eleverna delta i två klasser per vecka 

där fokusen låg på glädjen som uppstår vid rörelse. Resultatet av studien visar på att den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. I slutet av 
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studien fick de medverkade tonårsflickorna besvara frågor gällande erfarenheten samt bedöma 

deras egen hälsa och välmående. 91 % av tonårstjejerna upplevde att dansklasserna hade haft 

en positiv inverkan, 6% bedömde upplevelsen neutral och 2% bedömde den som negativ. 

Resultatet på studien påvisar även ett långvarigt bibehållande av den positiva erfarenheten, 

vilket antyder att dansundervisning även kan vara passande för tonårsflickor med psykisk 

ohälsa. I samband med denna studie genomförde de även ytterligare en studie baserat på att 

1090 svenska gymnasieelever besvarade ett frågeformulär gällande det psykiska och fysiska 

välmåendet i koppling till fysisk aktivitet. De elever som deltog regelbundet i fysisk aktivitet 

bedömde sin egen hälsa som bra eller mycket bra, vilket motsvarade 669 elever (84,2%) i 

jämförelse med de elever som inte regelbundet utförde fysisk aktivitet som inte bedömde deras 

egen hälsa lika väl. De anser därför i denna studie att dans är en vital väg mot att öka 

ungdomarnas fysiska välmående då populariteten för dans hade en utbredning på 34,8% bland 

de tonårsflickor som medverkade i undersökningen.  

 

En annan studie, genomförd av Sabine C. Koch, Katharina Morlinghaus och Thomas Fuchs 

(2007) undersökte de specifika effekterna av en dansintervention på patienter med olika grad 

av depression. Studien genomfördes på 31 psykiatriska patienter där fokuset låg i patienternas 

upplevelser om minskad depression, ökad vitalitet och positiv påverkan. Patienterna fördelades 

i tre olika grupper där en av tre grupper deltog i en traditionell upbeat cirkeldans. Rörelserna 

var enkla och baserades på många små hopp till låten “Hava Nagila” som kan översättas till 

“Låt oss ha glädje”. Till största del låg fokusen på dansen att framkalla glädje hos patienterna. 

Den andra gruppen fick lyssna på samma låt som den första gruppen dansande till, men grupp 

två utförde inga rörelser, utan fick endast lyssna på låten. Grupp nummer tre fick utföra fysisk 

aktivitet i form av spinning på samma nivå av upphetsning som dansgruppen. Deltagarnas 

“upphetsning” mättes i hur hög deras puls var under den fysiska aktiviteten. Resultatet på 

studien visade att samtliga tre moment lindrar eller stabiliserar patienternas tillstånd men 

testgruppen som genomförde dans fick den största påverkan. Patienternas depression i den 

första gruppen som genomförde dans, visades minska i större omsättning än de andra två 

grupperna. Största förändringen på dansgruppen syntes i patienternas ökning av motivation, 

styrka, energi och njutning, medans depression, livlöshet, ångest, spänning och trötthet 

minskade. I studien kunde de även se att vitaliteten ökade hos patienterna som utförde dans. 

Sabine C. Koch, Katharina Morlinghaus och Thomas Fuchs (2007) drar därför slutsatsen att 

stimulerande cirkeldans kan medföra en positiv inverkan på patienter som lider av depression. 
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De rekommenderar även att använda dansen i komplementär terapi och 

dans/rörelsebehandlingar. 
 

2.5. Dans som hälsa 

 
Rörelse till musik eller benämningen dans har varit en naturlig del i människors liv och arbetet 

genom flera årtusenden (Bojner Horwitz, 2014). Dansen har alltid haft en självklar plats i 

samhället fram till 1900-talet då dansen förlorade sin status som en prestigefylld manlig 

utbildning och därmed även dess auktoritet. Inom den indiska mytologin så betonas det att 

världen skapades genom att gud uppfann rörelsen. I afrikanska kulturer är dansen jämställd 

med livet och definieras inte då det redan är så självklart. I den tidiga europeiska kristna kyrkan 

genomförde folket ringdans ämnat till gud och genom firandet av högtider med dans och lek 

så blev dans för folket en viktig kunskap i deras vuxna liv. Under medeltiden firades skördar, 

byggen och andra arbetsmoment som avslutandes i dans och dansen blev någonting som följde 

folket hela livet. Ända fram till 1900-talet definierades leken som både dans och lek, vilket har 

genom tiden hängt samman (Bojner Horwitz, 2014). Idag kan en större kunskap ses gällande 

hjärnans formbarhet vilket därefter har bidragit till ett ökat intresse för dansen (Bojner Horwitz, 

2013). Vi har även fått en bredare kunskap om hur dans kan användas ur ett hälsoperspektiv. 

Idag ökar även vetenskapliga danstidskrifter och forskning inom dans, vilket bidrar till ökad 

kunskap om dansens läkande funktion (Bojner Horwitz, 2013).  

 

Idag kan vi se dansen komma och gå i olika trender och träningssammanhang. Många 

idrottsanläggningar marknadsför dansen som en rolig form av träning. Uppsatta affischer visar 

på dansens högintensiva träning i samband med glädjen. Tittar vi tillbaka på en trend som tog 

över många träningscenter och fick människor att ändra sin träningsform till dans bevisar det 

hur viktig dansen är för ens hälsa. Träningsformen jag talar om är Zumba® som har fått 15 

miljoner personer att dansa och jobba för en bättre hälsa (https://www.zumba.com/en-

US/about). Dansklassen är till för varje personer och varje kropp där människor tillsammans 

får träna och uttrycka sig. Zumba® betonar att passet i dans är roligt, energirikt och får en att 

känna sig otrolig, samtidigt som du tränar. “We take the "work" out of workout, by mixing 

low-intensity and high-intensity moves for an interval-style, calorie-burning dance fitness 

party” (https://www.zumba.com/en-US/about). Passet visar sig öka personers kondition i hjärta 
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och muskler, balans, flexibilitet och energi samtidigt som du rycks med i musiken och upplever 

dansglädje. 

 

Eva Bojner Horwitz (2011) menar på att synen på våran hälsa står i en förändring. Vårt 

välbefinnande är någonting som inte enbart sker inne i kroppen utan det är även upplevelser 

som vi konsumerar. Detta är någonting som sker utanför kroppen som också kommer påverka 

vår hälsa. Bojner Horwitz gör en koppling mellan människans tankar, känslor, kropp och 

omgivning som en röd tråd som inte går att separera. Genom forskning har vi fått en större 

kunskap om sambandet mellan den “yttre världen” och den “inre världen” vilken är en 

påverkande faktor för att utveckla och hjälpa människor till en bättre hälsa (Bojner Horwitz, 

2011). Att vara en kulturutövare kan därför vara ett tillvägagångssätt att förbättra din hälsa och 

välmående. 

 

3. Teori 

 
I detta avsnitt kommer jag förklara de teoretiska utgångspunkterna i mitt arbete. Arbetet 

kommer att återspeglas utifrån det sociokulturella perspektivet med en ständig underliggande 

tanke angående Empowerment. Nedan beskrivs de två olika teorierna.  

 

3.1. Sociokulturellt lärande 

 

Lev Semenovich Vygotskij, en rysk pedagog och filosof, född år 1896 ses som huvudman för 

det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2012). Vygotskijs arbete grundar sig i 

utveckling, lärande och språk där han med hjälp av sina medarbetare A.R. Luria och A.N. 

Leontiev framstället det sociokulturella perspektivet på lärandet. Jakobsson (2012) framför hur 

det sociokulturella perspektivet sammanför tanken, medvetandet och den materiella världen 

som en helhet. Artefakter är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet som betraktas 

som redskap nödvändiga för att förstå världen. Exempel på detta kan vara en hammare, penna, 

bok eller det talade språket. Det är den materiella världen i form av olika artefakter och 

kulturella produkter som står till grund för att påverka och möjliggöra människors tänkande 

(Jakobsson, 2012).  
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Vygotskij menar att utveckling och lärande uppstår i samverkan och interaktion mellan 

människor och artefakter. Om vi går över till dansen kan dessa artefakter illustreras med att 

exempelvis genom instruktioner från en danslärare, använda en balettstång för att skifta ens 

vikt för att få kunskap över hur vikten ska placeras på en fot och sedan ta vidare denna kunskap 

i utförandet av exempelvis piruetter.  

 

För att förstå lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv behöver det först genomföras en analys 

av människans interaktion med de kulturella artefakterna. Jakobsson skriver hur Vygotskij 

utvecklat den sociokulturella teorin där människors kunskaper och tänkande enbart kunde 

förstås och analyseras genom språk och handlingar via kulturella artefakter. Det som 

människan använder för att kunna tänka och agera är just de kulturella produkterna och 

artefakter som mänskligheten har utvecklat genom hela sin historia. Detta är även kallat 

mediering inom det sociokulturella perspektivet och är ett centralt begrepp som tydligt 

beskriver samverkan mellan människans tänkande, handlande och de kulturella produkterna 

(Jakobsson, 2012). Det är alltså människans interaktion via de kulturella artefakterna som 

skapar mediering. Mediering kan också sammankopplas med begreppet appropriering. 

Appropriering är ett uttryck som syftar till att beskriva och förstå människans lärande. Det 

handlar om att förstå hur de kulturella redskapen ska användas och hur de sedan medierar sig i 

världen, exempelvis lära sig att tala, lära sig att dansa, etcetera (Säljö, 2012). I dans skulle detta 

perspektiv då kunna utspela sig genom att själva medieringen sker när dansaren använder sig 

av artefakten (balettstången) och skiftar sin vikt som framkallar tankar och reflektioner som 

hen kan anamma när den genomför en piruett. Dansaren har därmed approprierat kunskapen 

om vikt-skifte i samverkan med instruktioner från dansläraren. 

 

I sin teori om lärande, utvecklade Vygotskij begreppet The Zone of Proximal Development 

(ZPD) som syftar till att lärandet skapas via social interaktion med andra människor som 

besitter en större kunskap (Jakobsson, 2012), exempelvis då barn eller vuxna interagerar och 

samarbetar med varandra i specifika aktiviteter. En eller flera personer besitter en större 

kunskap som sedan förmedlas till andra. Samtliga av deltagarna i ZPD utvecklar kunskap och 

lärande då även de som besitter större kunskap och ska förmedla kunskapen kan behöva 

förklara, omformulera, argumentera, presentera och tänka om för att samtliga ska förstå 

innebörden av det som ska förmedlas, vilket medför kunskap. Exempelvis så kan en danslärare 

både behöva förklara, ljuda, räkna och praktiskt visa en rörelse för att alla elever ska förstå. 
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Förstår fortfarande inte eleven så kan läraren behöva göra allting igen, fast med andra ord, ljud 

och förklaringar.  

 

Vygotskij talar också om lärandet och utvecklingen hos människor som en ständig pågående 

process (Säljö, 2012). Säljö (2012) skriver att “... när människor väl behärskar ett begrepp eller 

en färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt” (Säljö, 2012. s.193). I flera 

publikationer så betonar också Vygotskij det sociala sammanhangets påverkan på lärandet. 

“Att lyssna på andra människor i dessa sammanhang medierar nya tankar, bidrar till att vi ser 

på världen med nya ögon och approprierar nya tankegångar” (Jakobsson, 2012. s.159). Ett 

exempel på detta kan vara inom en dansklass att läraren och övriga utövare utbyter erfarenheter 

och kunskaper om exempelvis olika tillvägagångssätt att utföra en piruett. Med olika 

erfarenheter och fungerande metoder approprieras nya tankesätt och därmed bildas kunskap. 

Olika artefakter medierar människors tankar och handlingar, men det är i sociala sammanhang 

som kunskapen att använda dessa kommer fram (Jakobsson, 2012). 

 

3.2. Empowerment 

 

Pedagogen Paulo Freire utvecklade en pedagogik i empowerments anda (Hedegaard, 2005). 

Pedagogiken var ämnat till att människan skulle besitta en egenmakt där samtliga människor 

har lika mycket värde. Begreppet i sig är aningen anpassad till sin tid, men innebörden av 

empowerment har levt kvar och används idag i olika olika sammanhang inom politik, hos 

socialarbetare och i vetenskap (Hedegaard, 2005). Freires grundtankar om empowerment 

används också inom folkhälsoarbetet som ett tillvägagångssätt att öka människors kontroll över 

deras hälsa. Detta resulterar i att kontrollen över sin egen hälsa då istället ligger hos människan 

själv då hen blivit given möjligheten till att förbättra sitt egen välmående (WHO, 1986 refererat 

i Hedegaard, 2005). 

 

Begreppet empowerment har blivit ett mer och mer populärt begrepp, även om begreppet i sig 

är aningen diffust och svårdefinierat. Om begreppet empowerment bryts ner och vi tittar på 

betydelsen av power så betyder det styrka, makt och kraft, vilket är ett begrepp som 

sammanvävs med ett gemensamt syfte. Detta syftar till våra inre förväntningar, att människan 

vill ha kontroll över sitt eget liv, känna sig stark och kraftfull (Askheim, Starrin, 2007). 

Empowerment kan därför ses som ett tillvägagångssätt för människan att stärka sig själv och 
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ta kontrollen över handlingar i sin vardag. Prefixet “em” i empowerment betyder "put in or 

into, bring to a certain state," och suffixet “ment” betyder “... to make nouns indicating the 

result or product of the action of the verb or the means or instrument of the action” (Online 

Etymology Dictionary, 2019). “em” syftar alltså på att “sätta in eller på” och “ment” är en 

anvisning av resultatet eller produkten av ett substantiv. Begreppet empowerment kan också 

förknippas med självtillit, socialt stöd, delaktighet och samarbete. (Askheim, Starrin, 2007). 

 

Det är genom samverkan med varandra vi utvecklar lärande och egenmakt. En central grundsyn 

i empowerment är jämlikhet, vilket grundar sig i en tanke om ett kollektivt engagemang där 

alla är lika mycket värda (Hedegaard, 2005). De bakomliggande byggstenarna angående 

begreppet empowerment definieras genom människors förhållningssätt och människosyn. För 

att utvecklas inom dansen krävs det att en ständigt reflekterar och drar slutsatser över ens 

utförande av rörelser, för att sedan kunna utveckla en strategi att utveckla dem. Detta kan 

kopplas till empowerments definition av människan. Människan definieras som ett subjekt där 

hen har resurser och kapacitet till att uppmärksamma sina egna problem samt utveckla olika 

handlingsstrategier för att lösa problemen (Hedegaard, 2005). Empowerment kan både iakttas 

som en process och som ett mål, där människan är kapabel till att styra över ens egna liv 

(Hedegaard, 2005). Empowerment har ett positivt syfte där en vill utveckla människan framåt 

(Askheim, Starrin, 2007). Utifrån ett hälsofrämjande arbete är empowerment i stor omfattning 

betydelsefullt för att utveckla människor att ta kontrollen över deras egen hälsa. Ole Petter 

Askheim (2007) menar att: 

 

 Huvudbudskapet är att folk inte kan uppnå optimal hälsa utan att vara i stånd att 

 styra över de förhållanden som bestämmer deras hälsa (utveckling av personliga 

 färdigheter, stöttande miljöer, förstärkning av den lokal miljön som arena för 

 handlande o.s.v.). (Askheim, Starrin, 2007, s. 27) 

 

Askheim (2007) menar alltså att det är denna process som kallas för empowerment. 

Synen på kunskap inom empowerment är att den ständigt befinner sig i en framåtsyftande 

rörelse. Detta tyder på att läraren och eleven befinner sig i en samverkan där uppfattning om 

kunskapsobjekt och medvetenhet om världen och samhället är densamma. Detta är ett måste i 

empowerment för att utveckla människors medvetande om sig själv och världen (Hedegaard, 

2005). Genom att ha öppna dialoger mellan elev och lärare skapas nyfikenhet och reflektion. 
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Eleven är ständigt villig att förändra och utveckla sina kunskaper i samhörighet med läraren. 

Att göra eleven delaktig samt delge ansvar resulterar i fortsatt utveckling av elevens 

lärandeprocess och på så sätt även ger utrymme för ny kunskap att bildas. Genom 

empowerment kan människan användas som en resurs då hen besitter värdefull kunskap som 

sedan kan föras vidare till andra (Hedegaard, 2005). 

 

Freires utformning av pedagogiken inom Empowerment riktar sitt fokus på kollektivet snarare 

än på individen (Hedegaard, 2005). De förespråkar en gemensam vision där demokrati och 

delaktighet är ledorden. 

 
 Makten skall fördelas och kollektivet skall tillsammans skapa styrka och mening i en  

 gemensam vision, med sikte på sann och äkta demokrati. Kollektiva rörelser som utför 

 transformativa aktioner innefattar en revolutionär hållning som förespråkar jämlikhet, 

 delaktighet och demokrati som vägledningar, samt fördömer hierarkiskt, auktoritärt och 

 alienerande samhällssystem. (Hedegaard, 2005, s. 5) 

 

Då empowerments pedagogik inte omfattar framkallandet av lärandet genom att praktiskt göra, 

eller användandet av olika artefakter för att påverka människans tanke och därmed förstå 

världen så behövs ett annat perspektiv. Det sociokulturella perspektivet på lärande har ett 

demokratiskt förhållningssätt mellan lärare och elev men i skillnad från empowerments 

pedagogik så har en eller flera mer kunskap än den andra som hen för vidare i samverkan med 

andra. Lärare-elevperspektivet blir därmed i det sociokulturella perspektivet inte helt jämställt, 

eller som empowerment hade uttryckt, inte helt demokratiskt. Sociokulturella perspektivet 

saknar också förhållningssättet att det är personen ifråga som uppmärksammar sina egna 

problem och tar eget ansvar för sitt lärande för att utvecklas och föra lärandet framåt. Därmed 

behövs båda perspektiven för att förstå människors lärande och agerande och en kan inte 

utesluta den andre.  

 

3.3. Sociokulturellt lärande och Empowerment 

 

Inom denna studie har jag valt att koppla samman det sociokulturella perspektivet på lärande 

med empowerment. Det sociokulturella perspektivet på lärande syftar till att kunskap kommer 

i samverkan med människor och kulturella artefakter. Den sociala omgivningen i samband med 
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artefakterna påverkar och möjliggör tänkandet (Jakobsson, 2012). Inom empowerment handlar 

lärandet mycket om en jämställd samverkan mellan läraren och eleven som mynnar ut i 

kunskap och utveckling av elevens kunskaper och uppfattningar (Hedegaard, 2005). Skillnaden 

mellan dessa två är alltså att inom empowerment så skapas kunskap i en demokratisk 

samverkan mellan läraren och eleven, och i det sociokulturella perspektivet på lärande så är det 

personen som besitter högre kunskap som förmedlar kunskapen till andra via kulturella 

artefakter. Min sammankoppling av dessa två stöds av den gemensamma synen på hur kunskap 

framställs. Kunskapen kommer i interaktion med andra där bland annat artefakter och ett 

jämställt lärande påverkar och skapar lärandet. Det är eleven som kontrollerar och står för 

ansvaret att skaffa sig och utveckla sin kunskap (empowerment), men kunskapen i sig kan 

införskaffas via olika kulturella artefakter (sociokulturellt lärande) i en samverkan med andra 

(empowerment och sociokulturellt lärande). Det största fokuset i denna studie med kopplingen 

mellan det sociokulturella lärandet och empowerment är att kunskapen kommer i samband med 

kulturella artefakter i samverkan med andra människor. Det är en själv som tar ansvaret för att 

lärandet ska ske och är villig att skaffa kunskap och utveckla kunskaper i en jämställd 

samverkan med en person som besitter högre kunskap. 

 

Empowerment och den sociokulturella teorin har två olika sätt att se på fördelningen av hur 

kunskap skapas. Inom empowerment syftas det till att personerna i fråga har ett demokratiskt 

sätt att se på lärandet. Samtliga besitter på en värdefull kunskap som sedan förs vidare till andra 

(Hedegaard, 2005). Det sociokulturella perspektivet menar däremot att kunskapen överförs till 

andra via människor som besitter på mer kunskap. Vygotskij menar att lärandet skapas via 

social interaktion med andra människor som besitter en större kunskap (Jakobsson, 2012). Min 

interaktion av de båda teorierna är att använda empowerment och dess demokratiska 

tillvägagångssätt för att komma in i Vygotskijs tankar om The Zone of Proximal Development 

(ZPD) och på så vis uppnå ett demokratiskt lärande. Empowerment blir därmed en ingångsport 

till ZPD.  

 

Jakobsson (2012) talar om hur artefakter i samband med social omgivning, påverkar och 

möjliggör tänkandet. Empowerment syftar på att utveckla människan framåt där det är 

personen själv som tar kontrollen över ens egna handlingar (Askheim, Starrin, 2007). Kopplas 

dessa ihop kan artefakter i den sociala omgivningen möjliggöra tänkandet om exempelvis 

människors psykiska och sociala välmående, där personer får insikt om deras hälsa och kan 
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därmed ta kontrollen för att påverka den. Den sociokulturella teorin genom empowerment kan 

därför bidra till kunskap och förståelse över människors hälsa och möjliggör tillvägagångssätt 

att påverka och förändra den. 

 

4.  Metod 

 

I detta avsnitt presenterar jag olika metoder jag använder mig av för att genomföra min studie. 

Metod för datainsamling, genomförande av enkätundersökning och intervjuer, etiska 

överväganden, analys och avgränsningar är det som presenteras i detta kapitel. 

 

4.1. Avgränsningar 

 

Då min studie har som utgångspunkt att öka kunskapen att se dans som ett hälsofrämjande 

verktyg och kunna bortse exempelvis prestationer, krav och kroppsideal så resulterade det i en 

del avgränsningar. Jag valde att hålla mig till enbart dans som träningsform då det gick ihop 

med min teoretiska utgångspunkt. Studien som är baserad på empowerment och dess positiva 

framåtsyftande utgångsläge utgjorde avgränsningen till att förhålla mig till ett träningscenter 

där bland annat prestation och bedömning inte är någonting som medvetet sker. Dessa 

människor har frivilligt val att motionera på detta träningscenter där de när som helst får 

avbryta sin träning och lämna lokalen. Hade studien utförts i skolans värld hade den sett 

annorlunda ut. Slutligen gjordes en avgränsning på antalet intervjuer som skulle genomföras, 

även i vilken utsträckning enkätundersökningen skulle ske. Detta på grund av den tidsram jag 

hade till förfogande.   

 

4.2. Urval 

 

Jag inledde studien med att granska olika träningscenter där de erbjuder dans som träningsform. 

Utifrån utbudet de olika verksamheterna hade så valde jag den verksamheten som erbjöd mest 
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gruppass i dans. Via mail kontaktade jag verksamhetschefen på det valda träningscentret. I 

mailet angav jag en presentation om mig, studiens syfte och bifogade dokumentet informerat 

samtycke (se bilaga 1) där kompletterande information innehölls. När jag fick svar om att 

samtliga kunde delta i min studie, bestämdes plats och tid för intervjuer och utförandet av 

enkätundersökningen.  

 

Denna studie utfördes på personer som antingen är en del av ett träningscenter eller har 

självmant valt att delta i gruppass som erbjuder dans på detta träningscenter. Utförandet av 

studien skedde via två intervjuer och en enkätundersökning. Intervjuerna inträffade med 

instruktör och verksamhetschef i samband med enkätundersökningen som genomfördes på 

samtliga deltagare som medverkade på danspasset. Antalet deltagare på enkätundersökningen 

var 17 kvinnor som befinner sig i ålder mellan ca 30 och 60 år. Detta var inget avsiktligt val av 

antal och ålder, utan urvalet på deltagarna i enkätundersökningen påverkades av vilka som 

frivilligt valt att delta i passet som erbjuder dans. Under tillfället då enkätundersökningen 

utfördes blev dessa 17 kvinnor mitt urval. För att delta i studiens enkätundersökning krävdes 

det att deltagarna måste ha genomfört tre eller fler gruppass i form av dans eller rörelse till 

musik. Samtliga deltagare informerades innan det gemensamma gruppasset i dans angående 

premisserna för deltagandet i enkätundersökningen. Anledningen till varför jag har valt 

personer som deltar på danspass inom ett träningscenter är mestadels för att deltagandet är 

frivilligt. Det finns inget krav på att dessa personer måste delta eller prestera under passen. 

Dansen blir därför utan prestation och öppen för alla att delta. Jag valde också att utföra min 

studie inom en träningsverksamhet då verksamheten kämpar för att människor ska uppnå en 

bättre hälsa och välmående. Det är i samverkan mellan verksamheten och människorna som 

befinner sig där som resulterar till människornas egen kontroll att hantera sin hälsa. Inom 

verksamhetens väggar har människor kunskap som approprieras och förs vidare i samarbete 

med andra. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande valde jag att intervjua två olika 

personer i verksamheten som äger en större, respektive en mindre källa av kunskap. Genom att 

intervjua dessa olika positioner resulterar det till en triangulerad bild av lärandet och 

empowerment. Valet av intervjuerna blir därmed ett lärare-elevperspektiv som synliggör 

lärandet. Intervjuerna med verksamhetschefen och instruktören resulterade också i ett 

tillhandahållande av en bakomliggande kunskap angående verksamheten, utbud och 

efterfrågan samt deras syn på gruppassen i relation till dansglädje, prestation, krav och hälsa.  
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De underliggande kraven för instruktören jag intervjuat var att hen måste ha en kunskap om 

dans där hen kan beskriva och analysera upplevelsen om hur dans påverkar ens kropp och hälsa. 

Hen måste även kunna beskriva och formulera upplägget av en dansklass och ha vetskap över 

varför vissa rörelser utförs eller sekvenser. Instruktören måste också vara verksam och 

undervisa i en eller flera former av dans eller rörelser till musik inom verksamheten. 

Verksamheten jag valde till min studie hade störst utbud av gruppträningar med dans inom 

Piteå och Luleå kommun, vilket gjorde platsen till ett bekvämlighetsurval. I detta nuläge 

annonserar verksamheten också en ny sorts form av gruppträning som består av flera olika 

former av dans, vilket blev ett ypperligt läge för mig att göra studien på detta gruppass då det 

i nuläget lockar till sig många deltagande. 

 

4.3. Etiska överväganden 

 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav angående forskningsetiska 

principer. Inom dessa huvudkrav ingår informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet syftar 

till att deltagande i studien blivit informerade angående studiens syfte, deras uppdrag i studien 

och vilka villkor som gäller. Samtyckeskravet går ut på att deltagarna har rätten till att 

bestämma över sin egen medverkan i studien och kan när som helst, utan konsekvenser avbryta 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om sekretess och hur all data kommer att lagras 

och behandlas. Det sista huvudkravet Vetenskapsrådet belyser är nyttjandekravet som betonar 

att enskilda personers uppgifter inte får användas till annat ändamål än för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa kriterier blev informanterna upplysta om via 

dokumenten informerat samtycke i samband med enkätundersökningen och intervju. (Se bilaga 

1 och 2). 

 

Verksamheten jag valde att utföra min studie på samt verksamhetschefen har jag sedan tidigare 

kontakt med. I denna verksamhet har jag själv undervisat lektioner i dans för barn under ett år 

och det var via verksamhetschefen som jag fick denna tjänst. Som undervisande danslärare 

inom verksamheten finns det en viss separation mellan dansläraren och resterande av 

verksamheten. Tillfällena jag undervisa i dans var också de tillfällen som jag befann mig på 
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verksamheten. Detta resulterar till att jag inte haft någon större kontakt med andra inom denna 

verksamhet, men jag tar i beaktning om att mina tidigare erfarenheter kan påverka min syn på 

träningscentret och är därför objektiv i informationen jag tillhandahålls. 

 

4.4. Enkät 

 

En enkät består av ett formulär som de deltagande fyller i själva där frågorna är delvis fasta 

svarsalternativ (Ejlertsson, 1996). Jag väljer att arbeta med enkäter då jag vill samla in en 

mängd data som jag kan analysera. Detta för att få kunskap om deltagarnas upplevelser över 

dansens påverkan på deras hälsa och välmående. Även en metod som enkelt besvarar mina 

forskningsfrågor och gör att all insamlad information går att sammanställa och räknas ihop, för 

att sedan jämföra resultaten med varandra. Den genomförda enkätundersökningen tog plats på 

ett träningscenter i Norrbotten efter ett avslutat gruppass i dans. Innan passet börjar informerar 

jag deltagarna om vem jag är, varför jag är där och ger en kort presentation angående min 

studie. Därefter kommer deltagarna frivilligt efter avslutat pass att få fylla i enkäten som 

delades ut i pappersform. Enkäten jag utförde är formad till besökare som söker sig till en viss 

lokal eller plats, i detta fallet befinner sig enkäten på ett träningscenter (Ejlertsson, 1996). Valet 

av att genomföra enkäten är frivilligt och kan avbrytas och ta bort sin medverkan, utan 

konsekvenser.  

 

Utformningen av enkätens frågor är kopplade till studiens syfte och frågeställning och kommer 

inte innehålla några personuppgifter. Frågorna berör teman inom fysisk, psykisk och social 

hälsa. Teman som uppkommer i enkäten är koncentrationsförmåga, glädje, kondition, styrka, 

stress, bedömning, kroppsideal och interaktion. Enkäten är utformad med frågor som har fasta 

svarsalternativ då det är lätta att besvara och bearbeta (Kylén, 1994). De fasta svarsalternativen 

kommer även att tilläggas med enstaka valfria kommentarer som deltagarna själva får fylla i 

om inget av de fasta alternativen stämmer in hos respondenterna (se bilaga 3). Jag väljer att 

utforma frågor som går snabbt att förstå och besvara då Kylén (1994) skriver att en enkät ska 

vara kort för att deltagarna ska vara villig till att svara på alla frågor. Kylén anser också att 

enkäten inte får vara för krävande på respondenterna och antalet sidor bör reduceras. Detta på 

grund av att respondenterna oftast inte har problem med antalet frågor, utan antalet sidor på 
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enkäten. Därför väljer jag att utforma en enkät som deltagarna snabbt kan besvara på väg hem 

från träningscentret och övriga tillägg av svarsalternativ blir därför också frivilligt.  

 

Enkäten är utformad med 14 olika frågor där deltagande får möjlighet att ringa in ett eller flera 

alternativ och förslagsvis fylla i övrigt alternativ där enkätens svarsalternativ inte instämmer 

med deltagandets utlåtande. Enkäten genomfördes på 17 kvinnor som befinner sig i ålder 

mellan ca 30 till 60 år. Samtliga medverkande i enkäten måste vid tidigare tillfälle deltagit i 

minst tre gruppass som erbjuder dans. Kriterier över att samtliga måste delta på minst tre pass 

i dans innan denna enkätundersökning är enbart för att personerna i fråga skulle finna relevans 

i frågeformuläret och för att min studie ska vara trovärdig. Enkäten beräknades ta ca 5 minuter 

att genomföra, vilket ger en totalundersökning av de deltagare som deltog på passen. I samband 

med enkäten fick deltagande en blankett angående informerat samtycke där de accepterar 

villkoren för blanketten genom att fylla i och delta på enkätundersökning. Totalt så var det 19 

medverkande i denna studie, 17 stycken som genomförde enkätundersökningen och två 

personer som intervjuades.  

 

4.5. Intervjuer 

 

Jag väljer även att använda mig av intervjuer när jag utför min studie då jag både vill samla in 

data och ha möjligheten att ställa alternativa följdfrågor till respondenterna. Under intervjuerna 

utgick jag från en intervjumall (se bilaga 4 och 5) som berör samma teman och uppbyggnad 

som enkäten. Teman jag syftar på är kopplade till min forskningsfråga och berör den fysiska, 

psykiska och sociala hälsan. Två intervjuer skedde där en av respondenterna är 

verksamhetschef på träningscentret och den andra respondenten är instruktör. De två 

genomförda intervjuerna spelades in via en mobiltelefon under hela samtalet. Detta på grund 

av att jag lättare skulle kunna återgå till samtalet i efterhand då det är enkelt att glömma delar 

av direkta konversationer.  

 

Utformningen av mina intervjuer skedde via en intervjuguide där jag använde mig av 

kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden syftar till att flera intervjupersoner får möta liknande och 
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relevanta teman kopplat till min forskningsfråga (Krag Jacobsen, 1993). Den kvalitativa 

intervjun använder sig i stor utsträckning av öppna frågor vilket jag också gjorde i min studie. 

I vilken utsträckning respondenterna kan konstruera olika svarsalternativ, definierar huruvida 

frågan är en öppen fråga. Ju mer svarsalternativ respondenten kan konstruera, desto öppnare är 

intervjufrågorna. Ett exempel på en öppen fråga skulle kunna vara i form av ”berätta om…” 

eller ”på vilket sätt…?”.  Frågor med möjliga svar av ja och nej eller bra och dåligt definierar 

inte en öppen fråga. Valet av öppna frågor gör att intervjun kommer bli mer sammanhängande, 

dynamisk och får möjligheten att utvecklas. Det blir också lättare för intervjuaren att ställa 

följdfrågor och utveckla det respondenten uttalar sig om. Denna typen av metod resulterar i ett 

mindre tidskrävande arbete och kräver inte lika stor omfattning för mig som intervjuare att 

besitta på lika mycket kunskap om ämnet (Krag Jacobsen, 1993).  

 

I utförandet av intervjuerna valde jag att jobba med direkt och indirekt styrning. Jag använde 

mig av direkt styrning genom att ge respondenten ett visst antal öppna frågor. Utifrån dessa 

frågor kan respondenten göra sitt utlåtande där jag i somliga fall väljer att utveckla 

respondentens utlåtande med indirekt styrning. Den indirekta styrningen ger mig möjlighet att 

ställa följdfrågor till respondenten angående utlåtandet respondenten just givit (Krag Jacobsen, 

1993). Avsatt tid för intervjuerna var ca 30 minuter där ena intervjun tog 15 minuter att 

genomföra och den andra 30 minuter. Intervjupersonerna fick inte ta del av frågorna i förhand 

då mina förväntningar är att någonting oväntat och intressant kan komma upp under samtalet. 

Min avsikt var att motverka att respondenterna skulle komma till intervjun med förplanerade 

svar och riskera att spontana svarsalternativ och diskussioner inte skulle uppkomma. Också för 

att frågorna i sig inte är komplicerade och kräver ingen större betänketid innan intervjutillfället. 

Mitt val av intervjuer som metod för att få svar på mina forskningsfrågor är kopplade till den 

sociokulturella synen på lärande. Då jag besitter mindre kunskap än respondenterna utbytts en 

kunskap där lärandet sker i social interaktion via språk. Med en ömsesidig påverkan sker ett 

utbyte med kunskap via språket. En djupare förståelse om verksamheten, lektionsupplägg och 

synen på människorna och deras kapaciteter synliggörs och diskuteras. Också en djupare 

förståelse om att verksamheten är en inkluderande plats där människor förmedlar kunskap till 

varandra via tidigare erfarenheten. Intervjuerna blir därför en mental medierande artefakt där 

språket är artefakten som medför kunskap.  
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4.6. Genomförande 

 

Detta avsnitt beskriver genomförandet av datainsamling och studiens analysprocess. 

Genomförandet av intervjuer och enkätundersökningen presenteras först, därefter bearbetning 

och analysen av datan. 

 

4.6.1. Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna skedde under två olika tillfällen där jag samtliga tillfällen besökte respondenterna 

på träningscentret. Under starten av intervjuerna fick de två respondenterna muntligt godkänna 

innehållet i dokumentet “informerat samtycke” som tidigare skickats ut (se bilaga 1). Som 

förberedelse inför intervjuerna fanns intervjumallen (se bilaga 4 och 5) utskrivet så att jag 

kunde använda det som stöd under intervjutillfällena. Valet att skriva ut formulären gjorde att 

jag lättare kunde fokusera på respondentens uttalande, samt ställa alternativa följdfrågor under 

hela intervjun. Den data som samlades in från intervjuerna i form av ljudinspelningar 

transkriberades sedan inom den närmsta veckan efter intervjutillfället. Prioriteringen av 

transkriberingen skedde under den närmsta veckan på grund av att tillfället intervjun inträffade 

var nära inpå och gjorde materialet lättare att transkribera då det ligger färskt i minnet. 

Materialet är aktuellt i minnet och transkriberingen blir mer beskrivande då en oftast också 

under denna tid kommer ihåg ansiktsuttryck, stämning och annat som uppkommit på intervjun. 

Transkriberingen gjordes av mig utan annan användning av exempelvis 

transkriberingsprogram då jag bedömde att transkribera själv kommer vara mest tidseffektiv. 

Jag valde att transkribera ut hela konversationen där skratt, eventuella pauser, upprepningar, 

felsägningar ect togs med. Bakgrundsljud, hostningar och ljud som kom från träningscentret 

var inte en del av transkriberingen.  
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4.6.2. Genomförande av enkät 

 

Enkätundersökningen tog plats efter ett genomfört gruppass i dans på träningscentret i samband 

med ena intervjutillfället. Instruktören jag tidigare intervjuat var personen som undervisade 

deltagarna jag utförde min enkätundersökning på. Innan passet startade presenterade jag mig 

själv, varför jag är där och en kort beskrivning om min studie. Jag informerade om enkäten och 

att den beräknas ta ca 5 minuter att genomföra och vid intresse kan samtliga ta del av min enkät 

efter avslutat danspass. Alla närvarande under gruppträningen i dans valde att fylla i 

enkätundersökningen och tillhandahöll ett stort intresse över ämnet på studien och min 

utbildning. Jag valde att inte delta på passet eller befinna mig i lokalen under passet då 

observation inte är en del av min studie. Inför enkätundersökningen hade jag skrivit ut 50 

exemplar av formuläret då jag i detta tillfälle var omedveten om hur många som skulle delta. 

Datan från enkätundersökningen sammanställdes genom att räkna ut totala belopp på samtliga 

frågor för att sedan räkna ut och omvandla svaren procentuellt. Efter uträkningen delades 

svarsalternativen in i tre överskådliga teman; Fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och blev 

därefter indelad i mindre teman. De mindre teman bestod av glädje, kondition, styrka, stress, 

koncentrationsförmåga, bedömning, kroppsideal, interaktion och sociala sammanhang. Utifrån 

de mindre teman framfördes datan från enkätundersökningen. 

 

4.6.3. Bearbetning och analys av data 

 

Datan från enkätundersökningen och båda intervjuerna analyserades utifrån en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen bygger på en systematiskt gruppering av text där mängden material 

reduceras i olika grupperingar (Nyberg, Tidström, 2012). En sammanställer olika uttalanden 

till större grupperingar utifrån den teoretiska utgångspunkten eller fritt utifrån innehållet. Du 

kan därmed välja att gruppera in innehållet utifrån din angivna teori exempelvis inkludering, 

empowerment, kulturella artefakter. Eller så kan du välja egna teman utifrån eget önskemål av 

gruppering.   
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I min innehållsanalys har jag valt att fritt gruppera innehållet i enkätundersökningen och 

intervjuerna vilket innebär att jag har utifrån innehållet i datan gjort egna grupperingar/teman. 

I enkätundersökningen grupperade jag min data utifrån mina angivna forskningsfrågor. 

Enkätundersökningen fick därmed tre större huvudteman som kunde sorteras i linje med 

WHO:s definition på hälsa det vill säga fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Efter att 

jag tagit ut de större teman så tog jag ut mindre underteman. Jag delade den psykiska hälsan in 

i teman: glädje, bedömning, värdering, stress och koncentrationsförmåga. Den fysiska hälsan 

in i teman: kondition och styrka. Och den sociala hälsan in i teman: sociala sammanhang och 

interaktion. Utifrån detta sammanställde jag materialet.  

 

Intervjuerna grupperades utifrån mina teoretiska utgångspunkter och centralt innehåll som 

uppkom vid intervjutillfällena. Teman som uppstod var: lärande, medverkan, samverkan, valet 

av dans, prestation och design. Dessa grupperingar utgjorde undergrupperingar om exempelvis 

inkludering som är sammankopplade med den sociokulturella synen på lärande, 

gruppsammanhållning som hör ihop med empowerments syn på det demokratiska lärandet, 

upplevelser, egna influenser och så vidare. Indelningen av samtliga teman har till största del 

varit självklara fördelningar, men somliga av de underteman som togs fram gick att placera i 

flera olika övergripande teman. Exempelvis så kan temat “Relationen mellan deltagare och 

instruktör” höra ihop med både teman som “Lärande” och “Samverkan”. För att besluta vilka 

underteman som passar in med de övergripande teman analyserade jag innehållet och drog 

slutsatsen över vad jag velat belysa i det temat. Vill jag exempelvis belysa lärandet som uppstår 

i samverkan mellan deltagarna och instruktören hör det ihop med temat “Lärande”. Men vill 

jag betona den samverkan och gemenskapen som uppstår i danssalen så platsar temat in i 

“Samverkan”. Utifrån det har jag dragit slutsatsen över vilka teman som hör ihop med varandra. 

Då materialet från intervjuerna blev betydligt mycket större fick jag reducera material och 

plocka datan som var mest relevant till min studie. Intervjuernas gruppering av teman samt 

enkätundersökningens teman kopplades sedan samman och materialets likheter och skillnader 

jämfördes med varandra.  

 

 

 



 28 

5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som uppkom i genomförandet av intervjuer och 

enkätundersökningen. Personernas uttalade namn i intervjuerna är fiktiva för att skydda deras 

anonymitet. Instruktören för gruppassen i dans kommer gå under namnet Emma och 

verksamhetschefen benämns med namnet Lina. Kapitlet inleds med att informanterna 

presenteras, därefter redovisas resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen. Slutligen 

sammankopplas intervjuerna och enkätundersökningen. 

 

5.1. Informanterna 

 

Emma är instruktör på verksamheten sedan flera år tillbaka. Hon undervisar två gånger i veckan 

med olika gruppass inom dans. Emma är utbildad i dansstilen SH’BAM som är en 

förkoreograferad dansklass från Les Mills. Utöver SH’BAM undervisar Emma i Step, Dance 

och Aerobic, där samtliga pass är dans. Emma arbetar som förskollärare under dagtid för att 

jobba som instruktör under kvällarna. Utöver det har Emma också deltagit i kabaréer där hon 

har dansat och sjungit.  

 

Lina har en position inom verksamheten som grupptränings-, marknads- och 

arrangemangsansvarig. Hon har jobbat och varit verksam i verksamheten under 20 år där hon 

både har administrativt arbete och håller i gruppass. 

 

Samtliga deltagare i enkätundersökningen har jag ingen kompletterande information om, då 

jag enbart mött dessa deltagare vid ett tillfälle. Detta betyder att jag enbart vet en ålder på dessa 

personer, men ingenting om exempelvis skador, tidigare erfarenhet av dans, hur länge de har 

deltagit i denna verksamhet etcetera. Deltagarna hade inte blivit informerade innan om mitt 

besök och jag hade inte blivit informerad över hur många eller vilka som deltar. Under 

utförandet av enkätundersökningen var det 17 kvinnor som deltog i ålder mellan ca 30 och 60 
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år. Samtliga deltagare hade minst tre gånger innan enkätundersökningen deltagit i gruppass 

innehållande dans. 

 

5.2. Resultat av intervjuer 

 

5.2.1. Lärande 

 

Att det finns många underliggande fördomar av vad dans kräver för förutsättningar och förkrav 

för att kunna vara deltagande är någonting Emma får bemöta regelbundet. Hon beskriver att 

personer i hennes omgivning har intresse för dans men påstår sig inte kunna delta i dans av 

olika anledningar. Min tolkning på hennes uttalande är att folk resonerar att dans kräver en del 

förkunskaper exempelvis koordinationsförmåga och en väl fungerande kropp som ska kunna 

hoppa och snurra. Emma syftar däremot till att lektionerna är uppbyggda så att samtliga kan 

delta, oavsett förutsättningar. Fokusen på passen är att deltagarna ska appropriera kunskap och 

uppleva dansglädje i samverkan med andra. Även då Emma upplever fördomar om dansens 

förkrav så är efterfrågan på dansen stor och ett stort urval av personer har intresset för dans via 

gruppträningar. Andra deltagare i verksamheten har fått upplevelsen av gruppassen i dans som 

roliga när de tittat in i salen där dem andra dansar. Många anser däremot att de inte kan delta 

på grund av underliggande fördomar om dansens förkrav. Emma försöker betona och jobba 

med att det inte är något krav att besitta förkunskaper för att delta på danspassen och att det 

underliggande målet över dansklasserna är “Att man får göra det man själv känner för… och 

att målet är att ba röra sig och ha kul och svettas. Till musik”. Emma fortsätter också med att 

poängtera att deltagarna på danspassen är ofta desamma vecka till vecka där mycket dansglädje 

och vilja att lära sig står i fokus. 

 

Emma poängterar att somliga deltagare har svårt att utföra alla rörelser då koordinationen blir 

för utmanande. Hon fortsätter också med att belysa att det är acceptabelt att stanna kvar i 

föregående rörelser som inte kräver lika mycket koordinationsförmåga. Samtliga deltagare 

väljer emellertid att utmana sig själva och försöker att utföra samtliga rörelser med en vilja av 

att utvecklas och lära sig. Samverkan med tanken, handlingen och artefakter i form av musik, 
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koreografi och instruktioner skapar mediering, vilket resulterar till en utveckling av bland annat 

deltagarnas koordinationsförmåga och kondition. Verksamhetens gruppträningar i dans visar 

sig vara en inkluderande plats där deltagare får uttrycka och utmana sig i dansen. Emma menar 

också att deltagarnas upplevelse under danspassen blir mer tillfredsställande när de upplever 

att de klarar av rörelserna som lärs ut och får känslan att de dansar tillsammans som en grupp 

i synkroniserade rörelser. Samtliga deltagare får känna sig stark och kraftfull i en demokratisk 

samverkan med deltagare och instruktör. Med stor entusiasm uttrycker Emma: “Just 

dansklasser, är det mycket känslan, tjoet och tjimmet. åå.. Men det känns ju liksom att man är 

en tillsammans, att det att man skapar tillsammans, när man gör finalen och alla har satt den, 

det är ju supermäktigt!” 

 

Utöver ett fullstort gym, gruppträningar, massage, personliga tränare, kostrådgivning med mera 

så betonar Lina att verksamheten erbjuder rörelseglädjen, gemenskapen och det sociala. Det är 

hälsan som står i fokus och målet är att må bättre. Verksamheten erbjuder dans, lärande, träning 

och hälsa från 3 åriga barn till 85 åriga seniorer. Ett inkluderande lärande sker i verksamheten 

där samtliga medverkande gör allting för att anpassa verksamheten till sina medlemmar. 

Anpassningar verksamheten erbjuder är exempelvis träning för seniorer och barndans. Vad för 

fokus som sker under de olika gruppassen kan variera beroende vilken instruktör som 

undervisar. Vågar instruktören bjuda på sig själv och “showa” under passen får deltagarna 

jobba mycket med deras attityd och känsla menar Lina.  

 

5.2.2. Medverkan 

 

Deltagarna på gruppträningarna i dans är trogna supporters som kontinuerligt dyker upp för att 

dansa och träna, men det är sällan det tillkommer nya deltagare på passen som väljer att 

fortsätta delta i nästkommande pass. Även då intresset är stort så är deltagandet aningen litet. 

Innan och när gruppassen i dans för första gången släpps är efterfrågan och deltagandet stor. 

Däremot sjunker deltagandet i passen då verksamheten erbjudit gruppassen en viss tid. Emma 

betonar som mest medverkan när det tillkommer nya koreografier och dansstilar. I allmänhet 

hur medverkandet på danspassen statistiskt sett ser ut beror på årstiden. I snitt är dansen och 

gruppträningarna som mest eftertraktade efter årsskiftet då nyårslöften skapas. Emma tyder på 
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att under sommarperioden då det är bra väder väljer folk att träna utomhus och efterfrågan på 

gruppassen sjunker.  

 

Vid jämförelse med Emmas gruppträningar i dans med andra former av gruppträningar, 

exempelvis Spinning och Tabata så varieras deltagarna frekvent på passen som erbjuder 

exempelvis spinning medans gruppassen som erbjuder dans omfattas av samma deltagare. Det 

som skiljer gruppträningarna till större del är kunskapen som tillhandahålls. Som deltagare i ett 

gruppass i spinning kommer konditionen, styrkan och gruppsammanhållning att utvecklas. 

Som deltagare i ett gruppass i dans kommer även koordinationsförmåga att utvecklas samtidigt 

som samtliga får chansen till att uttrycka sig i dansen. Emma uttrycket att dansen är en sådan 

fantastiskt rörelseform där “.... man, konditionstränar utan att tänka på det. Alltså spinner..nej.. 

spinning å löpning är man som medveten om varenda minut. Å när man går på ett danspass är 

det som “Men gud, är det slut?” Sen är man ändå blöt i svett, man tänker ju mycket, å sen 

med.... Både kondition, koordination. Man ju som.. ja. Jättemycket!” Dansen blir ett 

tillvägagångssätt att leva i nuet och glömma bort tid och rum. Liksom empowerment 

grundtankar så framkallar dansen ett stärkande i sig själv där personerna i fråga tar kontroll 

över handlingar i deras liv.  

 

Lina betonar att det är tämligen jämnt fördelat på verksamheten hur många kvinnor respektive 

män som vistas i lokalerna. Tittar man däremot enbart på gruppträningarna så uppskattar Lina 

att det är cirka 75% av deltagarna som är kvinnor. När jag ifrågasätter varför männen inte deltar 

på gruppass får jag som svar: “Nä, jag tror männen inte tror att de fixar eller kanske inte behöver 

det riktigt. Spinning är ju mer… Där är det ju mer män, alltså… också. Och gymmet, där är det 

lite mer tror jag… Män… Men ändå kvinnorna kommer starkt.” Just nu är efterfrågan på pass 

som störst på Spinning och HIT (intervallträning), vilket Lina tror orsaken kan vara att de flesta 

klara av de passen då det inte krävs lika stor koordinationsförmåga. Hon betonar passen som 

“basic” där deltagarna får jobba på sin egen nivå utifrån sin egna kapacitet. Till största del kan 

Lina se att de gruppass som instruktörerna skapar själva har vuxit inom verksamheten. 

Dansklasser som är förkoreograferade, exempelvis SH’BAM har sjunkit. Deltagande på 

gruppass som erbjuder dans befinner sig i snitt mellan åldrarna 17 år till 50 år där Lina betonar 

att 99% av deltagarna är kvinnor.  
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5.2.3. Samverkan 

 

Utförandet av fysisk aktivitet i form av dans resulterar i stark gruppsammanhållning där 

deltagarna uttrycker sig och upplever glädje i en samverkan. Emma betonar flera gånger att 

hon märker av att deltagarna blir tagna av stämningen när alla kämpar och dansar tillsammans. 

De lojala deltagarna har bestämda platser i salen där de successivt drar med sig familj och 

vänner för vara en del av gemenskapen. Emma betonar att deltagarna är trogna supporter som 

vill sprida intresset för dans och försöker därför inkludera fler människor att delta på passen. 

Likt empowerment grundar sig detta tillvägagångssätt i ett kollektivt engagemang där alla är 

lika mycket värda. Det gemensamma engagemang från deltagarna stärker 

gruppsammanhållningen och inkluderar samtliga människor som finner intresse för dans. 

Deltagarna byter ut och approprierar kunskaper med varandra vilket leder till kontrollerande 

handlingar i deras liv och positivt stärkande av hälsan och välmåendet. 

 

Upplevelsen av danspassen Emma har är att deltagarna och instruktören är en helhet. Det är 

inte instruktören som utgör passen utan det är samverkan mellan alla deltagande och 

instruktören som skapar dansglädje, kämparglöd och gruppsammanhållning. Emma upplever 

också att efterfrågan på danspassen påverkas mycket av vilken instruktör som undervisar. Ofta 

skapas en personlig relation med instruktören som får en att kämpa och ständigt medverka på 

passen.  “Det spelar absolut roll vem som är instruktör. Men just dans var det verkligen att ja 

men den här, hon gör rörelsen, hon har musiken jag gillar. Hon… Man valde verkligen pass 

utifrån instruktören. Så man visste så mycket själv vad man tyckte om. Ååå… Ja men det var 

dem som gjorde att man älskade. Å sen när man då själv… Ja… De var bra på att lyfta en, 

peppa en. Så man kände sig verkligen sedd när man gick på de passen.” 

 

Lina lyfter också gemenskapen och det sociala som tillkommer genom att delta i verksamheten. 

Det är hela atmosfären, rörelseglädjen och att må bra. Att alla ska kämpa tillsammans för en 

bättre hälsa. Min tolkning är att lärande, egenmakt och eget stärkande är någonting som 

utvecklas i samverkan med varandra. Genom att dansa och medverka i verksamheten kommer 

du utveckla sig själv och andra. Det är genom tanken, handlingar och artefakter som skapar 

lärandet och samverkan inom verksamheten. Detta grundar sig i Linas tankar om gemenskapen 
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och det sociala som tillhandahålls. Även genom artefakter kan samtliga i verksamheten 

utveckla ett samhälle där hälsa och välmående står i fokus.  

 

5.2.4. Valet av dans 

 

“Come as you are, leave as a star” framför Emma att danspasset SH’BAM har som ledande 

motto. “Man ska nästan känna som att man uppträder” betonar hon sedan med ett stort 

engagemang till varför andra även ska välja dans som träningsform. Hon förklarar hur hon själv 

varit obekant med dansen och saknat en hel del koordination men fann dansglädjen via 

gruppträningarna.  Emma berättar vidare att hon genast gick till hennes föräldrar och sa: “varför 

har jag aldrig fått prova dans?! Det är ju min grej!”. Hon berättar också vidare att dansen tillför 

mycket mer än enbart konditionen. Dans resulterar till en ökad koordination, en utveckling och 

utmaning i rörelsematerialet och upplevelsen av dansglädje samtidigt som du tränar! “Och det 

känns som andra endorfiner. Alltså man får endorfiner av att tränar men just på ett danspass 

det som… man har en helt annan känsla. Känns som att man har showat.”  

 

Emma betonar också hur mycket instruktören i dans påverkar deltagarnas engagemang och 

motivation. Anser instruktören det är roligt så avspeglas det till övriga deltagande i passet. Det 

positiva framåtsyftande undervisningen approprierar kunskap om människors lärande och 

utveckling. Instruktören kan därmed forma och anpassa gruppassen ytterligare utifrån ett 

positivt framåtsträvande förhållningssätt. Det är i huvudsakligt syfte genom det praktiska 

görandet som kunskap om ämnet dans bildas och utvecklas. För att inskaffa kunskap måste ett 

fysisk görande ske, genom att praktiskt utföra moment resulterar det i ett lärande.  

 

Gruppträningarna i dans är anpassade för alla där det är ditt eget ansvar att korrigera hur mycket 

du vill få ut av din träning. Emma informerar regelbundet sina deltagare att det är upp till de 

själva hur mycket dem vill jobba den dagen. Upplevs ett saknande av energi kan deltagarna 

oavsett vara med, röra på sig och uppleva dansglädje. Danspassen kan därför anpassas till att 

bli lite svettig till extremt intensiv träning. “Och sen just att man får koordinationen också! Såg 

nå forskarprogram, jag brukar säga om det också att det är så viktigt att öva det också. För 

hjärnan!” Emma poängterar att dans definitivt kan användas som en bra träningsform, “Dels 
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kan alla delta alltså oavsett förutsättningar. Man kan ha, alltså… Både kroppsligt och fysiskt 

och psykiskt att det är… Bra för alla. Och att man kan som lägga upp det utifrån vart man själv 

är.” Slutligen betonar Emma sin egen upplevelse om varför dans ska väljas som ett 

hälsofrämjande verktyg. “Kicken man får, bra träning, gemenskapen… Sen älskar man att 

dansa bara.” 

 

Lina håller med Emmas uttalande med att det är mycket dansglädje som står i fokus. Deltagarna 

väljer att vara deltagare på passen som erbjuder dans för att det helt enkelt är så pass roligt. I 

samverkan motionerar deltagarna och instruktör till medryckande musik där ett av fokusen 

ligger i att jobba med sin attityd i rörelserna samtidigt som upplevelsen av att träna glöms bort. 

Lina anser att dans är en bra träningsform och kan användas som ett hälsofrämjande verktyg 

“För din hälsa åå… Och du, jamen skapar de här lyckliga endorfinerna när du har roligt. 

Rörelseglädje, så att det… är bara positivt.” Lina påpekar att du till största del jobbar med din 

kondition, koordination och hjärtat när du deltar på danspassen. Hur mycket styrka som står i 

fokuset på ett danspass beror på vilken instruktör du har. Koreograferar en instruktör in mycket 

olika hopp och så vidare så får deltagarna möjligen jobba med ben och rumpa, men utöver det 

anser Lina inte att styrka är någonting som ökar under ett danspass. 

 

5.2.5. Prestationer och Kroppsideal 

 

När vi talar om prestationer och kroppsideal är det någonting Emma inte upplever existerar hos 

deltagarna på hennes gruppass. Det som kan upplevas påtagligt är när nya deltagare ska 

genomföra danspassen. Ofta har de återkommande deltagarna förbestämda platser i salen, 

vilket gör att många nya ställer sig längst bak och får inte samma möjlighet att se alla rörelser 

instruktören genomför. Speglarna i salen kan också vara påtagliga då vi snabbt kan se ifall det 

skulle vara någon som gör fel eller inte hänger med i rörelserna. “Det är ju jättetrist, det blir 

ganska påtagligt när man far åt helt fel håll, och alla ser det. Åt andra sidan när man väl sätter 

det så har de ju en jättebra fördel att det ser så mäktigt ut”. Emma upplever att det ofta kan 

kännas jobbigt med speglarna för nya deltagare. Då deltagarna hunnit varit med under några 

pass så upplever Emma att speglarna endast används som ett hjälpmedel och att deltagarna 

upplever mer vilja än krav att genomföra alla rörelser. Speglarna i rummet blir medierande 
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artefakter som deltagarna kan använda för att föra lärandet framåt. Deltagarna besitter på 

resurser och kapaciteter för att, med hjälp av speglarna uppmärksamma deras problem och 

utveckla handlingsstrategier för att lösa problemet. Med hjälp av speglarna så kan deltagarna 

forma sitt eget lärande och utvärdera deras egna kapaciteter och utvecklingsområde. Spegeln 

som artefakt fungerar som en direkt respons till deltagarna, i komplement till instruktörens 

feedback. Artefakten uppmanar deltagarna att göra direkta korrigeringar och ger möjligheten 

till självbedömning.  

 

Lina får däremot bemöta en annan sida av prestationer och framförallt kroppsideal. Hur du ska 

se ut i dagens samhälle är någonting som går i olika trender. Vad Lina ser i nuläget som en 

trend är att tjejer ska bygga muskler på rumpan och killar lägger sitt fokus på överkroppen. 

“Det är bara bara rumpträning i gymmet ser vi. Ååå, trenden är ju så. Men, vi försöker väl 

ändå… Att man ska träna hela kroppen (...) Mmm, och killar tränar överkropp. Biceps, 

bröstmuskler, det är det. Så har de spinkiga ben ibland alltså det… blir så tokigt”. Lina försöker 

informera samtliga i verksamheten att hälsa står i fokus och att målet är att jobba mot en normal 

livsstil. Ibland kan det inträffa att en deltagare inte äter nog mycket i den grad av vad hen tränar, 

då uppmärksammar verksamheten detta och tar kontakt med den anhörige eller någon nära, 

exempelvis familj. Detta beteende är ingenting som verksamheten stödjer och har även kontakt 

med andra verksamheter för att observerar att denna person inte enbart byter gym. Dessa 

tendenser är någonting du kan se på ett gym, inte enbart på gruppträningarna och Lina betonar 

att det är en tråkig sida av verksamheten. Hon fortsätter också med att säga att deras verksamhet 

försöker att betona att vem som helst kan instruera, oavsett vad för kroppsideal du besitter. “Du 

kan vara jätteduktig, instruktör fast än du kanske har fem kilo, tio, tjugo kilo övervikt. Det 

spelar ju egentligen ingen roll. Utan det är din utstrålning!”. 

 

Min tolkning av Linas uttalande är att Linas bemötande på kroppsideal och prestationer är 

någonting som är syftat på verksamheten i sin helhet, men inte specifikt på passen i dans. Även 

då danspassen erhåller speglar som kan bli blottande för deltagarnas prestationer och identitet, 

verkar det som att den största kroppshetsen och prestationskrav ligger på personerna som tränar 

på egen hand. Min hypotes är att instruktören på danspassen tillför mycket glädje och positiv 

energi, vilket motiverar och framställer dansen som en positiv träningsform där samtliga är 
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välkomna. Kroppsideal och prestationer är inget instruktören lägger sitt fokus på och 

gemenskapen är jämlik där samtliga kämpar tillsammans!  

 

5.2.6. Design 

 

Hur upplägget ser ut på gruppassen i dans kan variera från de olika passen och instruktörerna. 

De egna skapta passen har instruktörerna fria händer till att lägga upp och forma efter eget 

engagemang och kunskap. De förkoreograferade passen har strikta ramar som instruktören 

måste tillhandahålla sig, men har en frihet till att lägga på personliga inslag, uttryck och 

inlevelse. Emma förklarar att hon formar sina gruppass i dans utifrån “block”. Ett block kan 

betonas som en koreografi eller en länge danssliga. Totalt inrymmer ett danspass fyra block. 

Emma börjar med att lära ut grundsteg som är återkommande i alla fyra block. Efter det så 

lägger Emma på gradvis steg efter steg tills alla dessa moment bildar ett block. Rörelserna i 

danspasset upprepas flera gånger för att deltagarna ska enkelt kunna följa med, utan några 

förkunskaper. Samtliga block som Emma undervisar byggs upp på samma sätt. Efter varje 

genomförda moment lägger Emma en betoning i att deltagarna kan stanna i detta moment, men 

oftast utmanar deltagarna sig själva och fortsätter till nästa moment. “Alltså man lär ut och sen 

bygger man som successivt på. Att… Men visar i grundsteg sen betonar att här kan man stanna, 

innan man lägger på nästa”.  

 

Då Emma skapar sina egna pass anpassar hon musiken utifrån vad hon gillar och hur deltagarna 

reagerat på låtarna. Är det några låtar som deltagarna tyckt om, behåller hon dem för att tagga 

och peppa deltagarna lite extra. Min tolkning av Emmas danspass är att hon anpassar musiken, 

rörelserna och känslorna utifrån deltagarnas intresse och för att konstruera en positiv atmosfär. 

Undervisningen baseras på ett positivt sätt att se på lärande och utförande där instruktörens 

energi och engagemang är en påverkande faktor för deltagande på passen och därmed att 

deltagarna tar kontroll över deras egen hälsa och utveckla ett bättre välmående. Musiken blir 

också en bidragande artefakt för att föra lärandet framåt. Musiken används både för att få 

känsla, energi, samverkan och puls. Så fort musiken sätts på börjar gruppasset i dans där glädje, 

energi och kunskap bildas och detta pågår tills musiken slås av efter ca 75 minuter. 
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5.3. Enkätundersökning 

 

Materialet från enkätundersökningen har analyserats utifrån tre olika teman, deltagarnas 

fysiska, psykiska och sociala påverkan av dans och fysisk aktivitet. De tre olika teman kommer 

att presenteras i underrubriker, följd av en redovisning av resultatet. Frågorna i 

enkätundersökningen angående den fysiska, psykiska och sociala hälsan blandades, men 

redovisningen av resultatet har jag valt att dela upp i ett varsitt underkapitel. Deltagande i 

enkätundersökningen var 17 kvinnor som befann sig i ålder mellan ca 30 och 60 år. Av de 17 

deltagande utförde 71% fysisk aktivitet, (Ökad puls i minst 30 min per pass) tre till fyra gånger 

i veckan. 23% utförde fysisk aktivitet en till två gånger i veckan och 6% mer än fyra gånger i 

veckan. Samtliga deltagande har testat på minst sex av sexton stycken olika gruppass 

verksamheten erbjuder där alla 17 deltagande har testat på minst två av gruppassen som är 

dansrelaterade. 

 

5.3.1. Fysisk påverkan 

 

Genom de svarsalternativ jag har delgivits angående dessa 17 deltagande i 

enkätundersökningen drar jag slutsats att samtliga av personerna är regelbundet delaktiga och 

aktiva i träningscentret. Flera av de 17 deltagande hade testat på alla gruppträningar 

verksamheten erbjuden och svarar till största del positivt på de utgivna enkätfrågorna. Under 

den tredje frågan i enkäten fick deltagande besvara frågan om varför de har valt att utföra 

gruppträningar i dans (se bilaga 3). Frågan hade tre olika svarsalternativ där de själv kunde 

fylla i ett fjärde svar om övriga alternativ inte räckte till. Alla som deltog i enkätundersökningen 

tycks däremot instämma med mina svarsalternativ då samtliga deltagande valde att inte fylla i 

övriga alternativ. Denna fråga fick 31 svar där flera av de deltagande fyllde i mer än ett 

svarsalternativ, vilket visar att deltagarna väljer dans som träningsform av flera olika 

anledningar. 52% av svarsalternativen utgjorde att personerna i fråga väljer att delta på passen 

i dans för att de tycker att det är roligt. 32 % utför dansen för motionens skull och enbart 16% 

dansar på grund av styrkan och konditionen. 15 av 17 deltagare har valt dansens som 

träningsform för att de delvis upplever att det är rolig och det är enbart två deltagare som inte 
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instämmer med resterande, utan utför dansen mer i motionssyfte. Detta tyder på att deltagarna 

i allmänhet väljer dansen som träningsform på grund av att det är roligt. 

 

 
 Diagram 1. Anledningen till varför deltagarna valt dans som träningsform. 

Slutsatser jag drar över hur dansen påverkar deltagarnas fysiska hälsa är att ökandet av 

personens styrka inte påverkas till lika stor grad som den ökade konditionen. Utifrån de svar 

jag fått från respondenterna i intervjun så kan styrkan ökas till viss del i benen, men inte i övriga 

delar av kroppen. Vart styrkan ökas hos de deltagande i enkätundersökningen har jag inte 

kompletterande information om men majoriteten på tio svar upplever att styrkan endast ökar 

till viss del. Jämförs det med upplevelsen om hur konditionen ökar så svarade elva av sjutton 

deltagande JA, konditionen ökar via gruppträningar i dans. Då mitt studieresultat enbart 

framställer deltagarnas upplevelse om ökad styrka och kondition, kan jag inte till grund bevisa 

om det stämmer. Deras upplevelse om att de fått ökad styrka och kondition påvisar dock ett 

ökat självförtroende hos deltagarna även om styrkan i sig inte är mätt. Liksom Freires 

grundtankar om empowerment blir deltagarnas upplevelse ett tillvägagångssätt att öka deras 

kontroll över deras hälsa och resultera till en möjlig förbättring av deras hälsa och välmående.  
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5.3.2. Psykisk påverkan 

 

Denna studie visar på att deltagarna upplevde en utveckling av deras fysiska hälsa men även 

en påverkan på deras psykiska hälsa. Den psykiska påverkan som deltagarna upplevde i denna 

studie påvisar att samtliga respondenter delade samma uppfattning. Samtliga deltagarna 

upplevde att dansen haft en påverkan på deras psykiska hälsa, mer eller mindre. Under den 

fjärde frågan i enkätundersökningen presenteras deltagarnas relation till stress i deras vardag 

(se bilaga 3). Med 59% som starkast framträdande svar så upplever deltagande att de ibland 

genomlever stress i deras vardag. 35% upplever ofta en stress i deras vardag och endast 6% 

upplever sällan stress. Ingen av de 17 deltagande i studien upplever aldrig stress i deras vardag. 

Detta tyder på att samtliga deltagare oavsett grad, känner någon form av stress i sin vardag. 

Även då deltagarna upplever en större grad av stress så visar resultatet att fysisk aktivitet i form 

av gruppträningar i dans har påverkat deltagarnas upplevelser av sin förmåga till att hantera sin 

stress. 82% upplever att gruppträningarna ofta hjälp dem att hantera sin stress, 18% upplever 

påverkan ibland och 0% upplever sällan eller aldrig en påverkan av gruppträningarna. De 

gemensamma passen i dans har också gjort att deltagarna upplever att den fysiska aktiviteten 

hjälp deras koncentrationsförmåga. Tio av sjutton får upplevelsen att den fysiska aktiviteten 

hjälp dem ofta att koncentrera sig, sex personer ibland och en sällan. Samtliga deltagare känner 

således en påverkan i olika grader av hur gruppträningarna i dans har hjälp deras 

koncentrationsförmåga. Liksom tidigare kommentarer på den fysiska påverkan så kan 

deltagarnas upplevelse om en förändring på deras stress resultera i ett stärkande i sig själva. 

Deltagarna blir medvetna om påverkningsfaktorer som dansen medför och kan därmed 

kontrollera och förbättra deras hälsa och välmående.  

 

Denna studie har resulterat i ett stort engagemang från respondenterna där glädje och 

dansglädje är ord som haft en stor betoning. Resultatet från enkätundersökningen tog fram att 

sexton av sjutton deltagande, vilket motsvarar 94% upplever ofta mer glädje under och efter 

gruppassen i dans. 6% upplever ökad glädje ibland och ingen upplever sällan eller aldrig ökad 

glädje under och efter ett danspass. Samma procentandel som just angivet resultat känner också 

en stor längtan och glädje till att delta i nästa gruppass i dans. Med den positiva atmosfären 

som skapas av dansen i samverkan med andra kan deltagarna styra över deras egna liv och 

utvecklas. För att uppnå en optimal hälsa måste en kunna styra över förhållanden som påverkar 
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deras hälsa. Då deltagandet är frivilligt resulterar dansen i en positiv upplevelse av glädje tar 

deltagarna tar ställning till deras hälsa och välmående. Inte enbart i motionssyfte, utan också 

den psykiska hälsan och välmåendet som den fysiska aktiviteten i form av dans medför.  

 

Vid frågor angående om deltagarna upplever att de blivit värderade eller bedömda så upplevde 

82% att de inte blir värderad eller bedöma över hur deras rörelser ser ut när de dansar. 18% 

upplever att de till viss del blir bedömda och värderade där en av deltagarna ansåg att när hon 

blir bedömd i hennes dansande, så är det positivt. 82% ansåg också att det inte var viktigt över 

vad för kroppsideal du har när du genomför gruppassen i dans och 18% tyckte det till viss del 

var en viktigt del av deltagandet. Det huvudsakliga fokuset ligget i det praktiska görandet som 

medför kunskap och bedömning och kroppsideal är ingenting som ligger i fokus. Min tolkning 

i enkätundersökningen kopplat till intervjuerna av bedömning är i form av instruktörens 

feedback och peppning till deltagarna. Den feedbacken som instruktören ger till deltagarna 

medför en viss bedömning, men är positivt framåtsyftande för att stärka deltagarnas positiva 

anda och kämparglöd. Jag tolkar att instruktörens feedback till deltagarna är utan värderingar 

och är ämnat för att utveckla och uppmana deltagarna att utmana sig själv och ha roligt.  

 

5.3.3. Social påverkan 

 

Av de 14 enkätfrågor som lämnades ut till deltagarna var två av dessa frågor gällande deras 

egna upplevda sociala hälsa. Resultatet av dessa två frågor är inte fullständiga då det saknas 

data från en deltagande. Dessa två frågor har därmed enbart 16 deltagande svarat på. Detta 

kommer resultera till att värdet av procenten på fråga nummer sju och åtta (Se bilaga 3) kommer 

att förändras.  

 

Blickar vi över resultatet av den sociala påverkan på de deltagande är svarsalternativet inte lika 

självklart och eniga som de övriga frågorna i enkäten. Stapeldiagrammen nedan visar hur 

deltagarna i enkätundersökningen anser att deras sociala hälsa har påverkats av 

gruppträningarna i dans. Den blåa markören representerar antal deltagare som besvarat frågan 

och den röda markören omvandlar antalet till procent. 
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 Diagram 2. Diagram över deltagarnas påverkan av att dansa i sociala sammanhang. 

   
  Diagram 3. Diagram över upplevelsen om skapandet av kontakter. 

Genom att delta i gruppassen som erbjuder dans har 56% ansett att passen har gjort att de ofta 

känner sig mer säker att dansa i sociala sammanhang. 31% av deltagarna tycker sällan att 

dansen har hjälp dem att dansa i sociala sammanhang och 13% tycker det har hjälp dem ibland. 

När det gäller dansens påverkan att skapa kontakt med andra människor så upplever fler att det 

inte hjälper dem i lika stor utsträckning. 69% av deltagande ansåg att gruppträningarna har 

hjälp dem ibland att skapa kontakt med andra där 25% tyckte att det sällan hjälp dem och 

enbart 6% tyckte att det ofta gjort det.  

 

Detta resulterar till att gruppträning i form av dans delvis hjälper människor att ta plats i sociala 

sammanhang. Att skapa kontakt med andra människor kräver en del interaktion och 
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initiativtagande, vilket dessa gruppass möjligtvis inte delger de deltagande. Medverkande på 

passen får möjlighet till dans och rörelse till musik, gemensamt med andra deltagande men inga 

moment under passen med avseende till interaktion med varandra. Detta är någonting som 

skiljer ett danspass på ett träningscenter till ett danspass på exempelvis en dansskola. 

Deltagarna approprierar däremot kunskap från varandra och från instruktören genom att dansa 

tillsammans. Med en ökad kunskap att kontrollera sin egen kropp kan den sociala samverkan 

medföra kunskap. Genom att visuellt se andra utföra samma rörelse som ska anammas i ditt 

rörelsemönster medför det kunskap om flera olika tillvägagångssätt att genomföra rörelser. 

Exempelvis kan jag ta lärdom av “Tina” som utför ett hopp där hon svänger med armarna. 

Testar jag också att svinga med armarna inser jag att det blir lättare att hoppa och att jag till 

och med kan hoppa högre. Jag har därmed approprierat kunskap från Tina som hjälp mig i mitt 

eget kontrollerande av mig som person och min hälsa.  

 

5.4. Sammankopplingar 

 

De kopplingar som kan göras mellan de två intervjuerna och enkätundersökningen är rörande 

upplevelserna om vad gruppassen i dans medför. Den psykiska påverkan av dansens inverkan 

på hälsan är det som Lina, Emma och samtliga deltagande i enkätundersökningen är till största 

del överrens om. 94% av deltagarna i enkätundersökningen upplever ökad glädje under och 

efter ett danspass samt en längtan och glädje till nästkommande pass i dans. Lina och Emma 

upplever också en ökad glädje och är överens om att rörelseglädje, gemenskap och det sociala 

är någonting som utmärker danspassen. Dansglädje skapas alltså i en demokratisk samverkar 

där danslektionen är positivt framåtsträvande för att utveckla deltagarnas kunskap och förbättra 

hälsan och välmåendet. I talan om den fysiska påverkan och om dansen påverkar ens kondition 

och styrka så visar resultatet att dans via gruppträning ökar konditionen medan styrkan blir till 

största del opåverkad. Emma anser att det är personerna i fråga som lägger upp intensitetsnivån 

på gruppassen i dans. Därmed kan detta resultat visa att det är deltagarna som tar kontrollen 

över deras hälsa och det är enbart de själva som kan uppmärksamma och förbättra eventuella 

problem för att bli en mer hälsosam person. Det hälsofrämjande arbete ligger därmed på 

deltagarnas egna ansvar. I samverkan med andra och kulturella artefakter kan emellertid 

lärandet föras framåt, även då ansvaret ligger till största del på en själv. Exempelvis kan 

deltagarna använda sig av artefakter som speglarna i rummet för att korrigera sig själv och 
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uppleva en storhet av att dansa tillsammans. Därmed ligger fokusen mer på den psykiska och 

sociala upplevelsen och utvecklingen medan den fysiska påverkan får ett mindre fokus. Lina 

påpekar att verksamheten innehåller en del hantering av deltagarnas negativa tankar angående 

kroppsideal och prestationer, men Emma och deltagarna på enkätundersökningen upplever 

inget större krav att behöva prestera och se ut på ett visst sätt för att delta på gruppträningen i 

dans. Dansen och deltagandet är kravlös och frivilligt vilket möjligtvis ligger i grund till att 

deltagarna upplever dansglädje. Det som samtliga var överens om i denna studie var 

anledningen till varför en väljer dans som ett hälsofrämjande verktyg. Orsaken grundar sig i 

glädjen av att dansa, att en helt enkelt älskar att dansa.  

 

6. Diskussion 

 

I detta sista kapitel diskuteras enkätundersökningen och intervjuernas resultat. Första avsnittet 

diskuterar och jämför denna studie i relation till andras. Andra avsnittet tar upp eventuella 

förändringar som skulle kunnat göras på metodvalet i denna studie och i det tredje avsnittet 

diskuteras pedagogiska implikationer och det sista avsnittet ger exempel på vidare forskning. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

 

Blickar vi över hela min studie så visar mitt resultat att dans kan användas som ett 

hälsofrämjande verktyg och kommer att ha en positiv inverkan på din fysiska, psykiska och 

sociala hälsa, mer eller mindre. Sivvasi, Batsioui, Vasoglou och Filippous (2015) forskning om 

dans kopplat till hälsa påvisade också på att dansen resulterar i en positiv utkomst. Forskningen 

tyder även på att den fysiska hälsans bra kvaliteter bevaras genom träning i form av dans. 

Resultatet i min forskning indikerar att 82% upplever att gruppträningarna ofta hjälpt dem att 

hantera sin stress, 18% upplever stress ibland och 0% upplever sällan eller aldrig en stress av 

gruppträningarna. Samtliga deltagare i enkätundersökningen uppfattar någon form av stress i 

olika grad där deras upplevelse av gruppträningarna i dans har resulterat till en minskad stress 

och bättre hälsa. Sivvasi, Batsioui, Vasoglou och Filippou (2015) forskning gav, liksom min, 
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ett resultat som bevisat att personerna som använder dans som träningsform minskat sina 

stressnivåer och förbättrat den psykiska hälsan. I en rapport från statens folkhälsoinstitut (2010) 

visar de också de positiva effekterna fysisk aktivitet medför. Den fysiska aktiviteten resulterade 

i förbättring av inlärning, koncentration, minne och planering. Då dans kan ses som en fysisk 

aktivitet kan vi därmed dra slutsatserna att dansen kan användas för att minska stressen och 

förbättra den psykiska hälsan från även denna forskningsstudie.  

 

Då hälsa grundar sig i så mycket mer än frånvaro från sjukdom så krävs det mer från oss 

människor i arbetet mot att förbättra och förebygga våran egen hälsa. Min studie tyder på att 

94% av deltagande i enkätundersökningen upplever ökad glädje under och efter ett danspass 

samt en längtan och glädje till nästkommande pass i dans så visar det på de ökade dansglädjen 

som råder. Lina och Emma poängterade också dansens positiva inverkan på glädjen, 

gemenskapen och det sociala som uppstår. Sivvasi, Batsioui, Vasoglou och Filippou (2015) 

berör också den sociala påverkan som uppstår när vi dansar tillsammans med andra. Används 

därmed dansen som ett alternativ till fysisk aktivitet regelbundet kommer dansen ge som 

resultat en ökning av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Chansen till att uppnå god hälsa 

och välmående ökas därmed i jämförelse med ett vanligt gruppass i exempelvis spinning, där 

en till största del jobbar med den fysiska hälsan. Min studie visade även på att deltagarna ansåg 

till största del att dansen de utförde var utan krav och prestationer, vilket också kommer ge 

positiva biverkningar på hälsan. Kulturpallettens projekt visade på att kravlös dans i samband 

med en trygg miljö skapar både gemenskap och styrka när vi dansar och gör någonting 

tillsammans (2014). Samtliga deltagare och instruktör dansar och utvecklas under studien i ett 

jämställt lärande. Miljön blir därför en trygg plats som leder till mediering. Då instruktören jag 

intervjuade påpekade att det förekommer till största del “stammisar” på hennes gruppass i dans 

och resultaten kan därmed ifrågasättas. Respondenterna har sedan tidigare god kunskap om vad 

passen innehåller och har en även redan en bra relation med instruktören vilket kan påverka 

hur de väljer att svara på enkäten och trovärdigheten av resultatet på min studie kan därmed att 

ifrågasättas. Även om förutsättningarna för att utföra en opartisk enkät inte är exemplariska så 

väljer jag att dra slutsatser då resultatet blivit ifrågasatt men överbevisat i ytterligare studier.  

 

Eftersom ämnet dans inte är ett så brett forskningsområde har det varit svårt att hitta relevant 

forskning som jag kunde ta användning av i min studie. De slutresultatet som min studie gav 
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var inga nya upptäckter eller slutsatser då jag redan hade föraningar gällande resultatets utgång 

med anledning till mina egna och andras erfarenheter kopplat till fysisk aktivitet i form av dans. 

Dessvärre, då det gjorts få andra studier på dansens hälsofrämjande syfte måste jag istället dra 

paralleller till den fysiska aktivitetens påverkan, eller dans ur andra sammanhang. Många av 

de tidigare forskningarna jag förhållit mig till har haft som grund i deras studie hur den psykiska 

och fysiska hälsan påverkas i samband med dans och fysisk aktivitet, specifikt hos de med 

psykisk ohälsa, sjukdomar eller andra kroppsliga besvär, vilket problematiserat jämförelserna 

i likheter gentemot min egen studie. Därav varför jag även tagit till annan forskning kopplat 

till fysisk aktivitet i form av exempelvis konditionsträning via att springa. Om ämnet dans och 

dess påverkan skulle forskas på i bredare utsträckning finns det en möjlighet att resultatet skulle 

få en större trovärdighet och att efterfrågan på dans som träningsform skulle öka i takt med att 

denna information skulle spridas. Dans är en utomordentlig fysisk aktivitet som kan användas 

som ett hälsofrämjande verktyg och kommer att påverka din hälsa och välmående positivt. Eva 

Bojner Horwitz (2011) talar dock om hur synen på hälsan just nu står inför en förändring så 

förhoppningsvis innebär detta även en förändring på synen gentemot dans som hälsogrämjande 

verktyg. (Bojner Horwitz, 2011). Resultatet av min studie kan därför resultera till att människor 

skapar intresse för dans och kultur, blir kulturutövare och därmed också förbättra sin hälsa och 

välmående. Även kunskapen om ämnet för att intressera och öka förståelsen för varför dansen 

bör få en större plats i samhället. 

 

Denna studie visar att deltagarna upplever ett ökat välmående och förbättring av deras fysiska, 

psykiska och sociala hälsa. Samtliga upplevde att träningen i form av dans medför glädje där 

deltagarna får chansen till att uttrycka sig och jobba med deras koordinationsförmågan 

samtidigt som det jobbiga med att träna försvinner. Lina och Emma lägger betoning på de 

lyckliga endorfinerna som skapas vid genomförandet av dans och hur den fysiska aktiviteten 

bevarar eller förbättrar konditionen på hjärnan och hjärtat. Dansen ger också en positiv 

påverkan på konditionen, stress och koncentration samtidigt som dansen medför ett lärande i 

samverkan med andra i en inkluderande miljö. Men om dansen visar sig ge sådan stor positiv 

inverkan på våran hälsa, varför deltar inte fler i dans?  

 

I en undersökning om ungdomars fysiska hälsa och välmående visade resultatet att 

tonårsflickor påverkas positivt då dans är en del av deras vardag och att specifikt dansen även 
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är en vital väg till att öka ungdomars fysiska hälsa och välmående. Detta på grund av att 

populariteten för dans hade en utbredning på 34,8% bland de tonårsflickor som medverkade i 

undersökningen (Duberg, Hagberg, Sunvisson, Möller, 2012). Då dansen bevisligen medför ett 

ökat intresse hos tonårsflickor och även kommer påverka deras hälsa, varför försöker vi därför 

inte med denna vetskapen att informera och inskaffa dansen till en vardaglig motion? Vi bör 

uppmana kommunerna att lägga större satsningar på att främja dans som träningsform så att 

aktivitetsnivån hos tonårsflickor höjs. Detta kommer inte bara påverka deras hälsa positivt, 

utan kan även göra så att de väljer dans och fysisk aktivitet framför andra osunda aktiviteter. 

I en rapport från statens folkhälsoinstitut (2007) så framför de hur den bidragande miljön 

påverkar människors aktivitetsnivå. Samband finns mellan fysisk aktivitet och stödjande 

miljöer vilket resulterade i att 25% av andelen människor som motionerar ökar om vi utvecklar 

en miljö och anläggningar där människorna kan utföra fysisk aktivitet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007). Utökas utbudet på dans i olika träningsanläggningar, skolor och 

kommuner så kommer dans som träningsform bli en naturlig del av ens vardag och resultera 

till att hälsan påverkas positivt, på bredare bemärkelse än vad exempelvis löpning ger. Detta 

på grund av att dans medför mer än enbart en fysisk påverkan. Dansen medför bland annat även 

koordinationsförmåga, dansglädje och social interaktion med andra, vilket inte löpning ger. 

Vistas vi i en miljö som erbjuder olika former av fysisk aktivitet kommer det öka andelen 

människor som motionerar och därmed öka människors hälsa och välmående.  

 

Ju fler människor som har en dålig hälsa, desto mer kommer de uppsöka vård och 

sjukvårdskostnaden kommer därmed öka. Genom att enbart öka den regelbundna aktiviteten 

hos människor hade deras hälsa förbättrats och sjukvårdskostnaderna reducerats (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011, refererat i Bojner Horwitz, 2014). Varför används inte dans som ett 

hälsofrämjande verktyg i lika stor utsträckning som andra fysiska aktiviteter? Möjligtvis kan 

det bero på den okunskapen som finns om dansen som orsakar bristen av dansutövare. Därför 

är det viktigt att studier som denna kommer ut i samhället för att plantera en tanke eller i bästa 

fall, bidra till en förändring. Om inte annat ett intresse att motbevisa min och andras studier för 

att införskaffa mer kunskap och forskning om ämnet. Resultatet i min studie kommer därför 

påverka genomförandet av andra studier då det krävs mer forskning på ämnet dans kopplat till 

hälsa och min studie är endast startskottet för någonting mycket större.  

 



 47 

6.2. Metoddiskussion 

 

Eftersom detta är min första genomförda studie har detta medfört en del mindre genomtänkta 

val. Kunskapen och erfarenheten jag hade om hur en studie skall genomföras var minimal, 

vilket har resulterar till att min studie inte blivit lika utförlig och grundlig som jag föreställde 

mig att den hade kunnat bli, med rätt förkunskaper och tillvägagångssätt. Även då jag hade 

litteratur som hjälpte mig genomförda min studie så har perioden med instudering om 

forskningens alla delar tagit en lång tid. Detta har resulterat till att jag varit tvungen att påbörja 

min studie, även då jag inte har fått en förståelse för alla delar som ingår. Detta medförde en 

del kritiska moment. De första kritiska momenten i min studie är metodvalen jag gjort. För att 

få en mer ingående information angående hur dans kan användas som ett hälsofrämjande 

verktyg hade en mer fungerande metod bestått av enbart intervjuer. Hade jag fått göra om 

studien igen hade jag valt att intervjua flera olika instruktörer i gruppträningar som innehåller 

dans, samt intervjua flera deltagare angående deras upplevelser, åsikter och bakgrund. Detta 

hade gjort att jag hade fått en mer ingående information om informanterna samt deras 

upplevelser, samtidigt som jag hade kunnat jämföra och bearbeta resultatet annorlunda.  

 

Genom att jag har fått erfarenheten till att utveckla min kunskap och förståelse angående 

genomförandet av en studie så har jag i efterhand blivit införstådd i vilka frågor som hade 

resulterat till mer beskrivande och djupgående svar. Efter de genomförda intervjuerna insåg jag 

att mina frågor jag förhållit mig till inte är tillräckliga för att få ut den information jag behövde. 

Frågorna samt följdfrågorna riktade in sig mycket på vad verksamheten har att erbjuda 

exempelvis vilka gruppass som existerar i verksamheten och vad de olika passen innehåller. 

Detta är information jag genom en enkel sökning på nätet kunnat erhålla utan att behöva grunda 

mig och spendera tid till det på intervjuerna. Detta gjorde också att den första intervjun med 

verksamhetschefen blev en aning bristande på information och den andra intervjun mer 

innehållsrik då jag lärt mig från mina misstag. Hade jag utfört en pilotintervju innan mina 

planerade intervjuer hade mitt resultat möjligen blivit annorlunda. Jag borde också genomfört 

fler intervjuer med olika instruktörer som undervisar i dans för att kunna jämföra olika resultat. 

Enkätundersökningen borde också ha genomförts på flera olika gruppass i dans där flera olika 

instruktörer undervisar. Detta på grund av att deltagarna är återkommande vecka efter vecka 
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och urvalet på lektionerna blir därför alltid desamma. Studiens resultat presenterar därför enbart 

upplevelser från deltagare som är ständigt återkommande till denna verksamhet och upplever 

dansen som en positiv träningsform. Resultatet som presenteras ingår därför enbart ur en liten 

specifik del av en stor verksamhet. Då det är samma instruktör som både blir intervjuad och 

håller i passet i dans där genomförandet av min enkätundersökning skedde, får jag inte ut 

information om olika danspass, instruktörer och deltagarnas upplevelse. Den genomförda 

studien blir därför väldigt begränsad där resultatet presenterar endast en bråkdel av en hel 

verksamhet och personers upplevelse.  

 

Valet av innehållsanalys som en metod för att analysera mina intervjuer var både ett enkelt och 

smidigt sätt att dela upp information och dela in dem i olika teman. Men innehållsanalysen i 

sig är en metod som blivit kritiserad. Enligt Nyberg och Tidström (2012) kan innehållsanalys 

uppfattas som en för enkel metod som inte tillåter en att djupdyk i analysen. Metoden har också 

blivit kritiserad för att den tenderar till att utelämna information. Genom att använda en annan 

metod för att analysera mitt material hade jag möjligtvis fått en djupare förståelse och analys 

om det insamlande materialet. 

 

Liksom tidigare uttalande har den bristande erfarenheten av att genomföra en studie, resulterat 

i en del komplikationer. Användandet och framförallt förståelsen av hur och varför den 

teoretisk utgångspunkt är en viktig del i ens studie har varit svårt att uppfatta. Då jag tidigare 

aldrig har utgått från en teoretisk utgångspunkt i mina skriftliga arbeten har det varit svårt att 

inkludera och koppla samman mina två valda utgångspunkter i min genomförda studie. Detta 

har resulterat till att jag inte alltid har fått till en naturlig koppling mellan min teori och mitt 

valda ämne, vilket medfört en del djupdykningar och ibland långa dragna paralleller. Det är 

först i slutet av denna process som tankar och tillvägagångssätt om den teoretiska 

utgångspunkten börjar blossa upp och inser därför att kunskapen om teorin borde ha tillkommit 

i början av denna process, för att utvinna mer av den insamlade datan och studien. Även för att 

redan vid start komma in i tankeprocessen om ens valda teori för att lättare kunna göra 

medvetna val angående avgränsningar, respondenterna, platsen, frågorna och så vidare.  
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6.3. Pedagogiska implikationer 

 

Pedagogik är någonting som inte endast behöver befinna sig i skolan utan kan också verka i 

andra sammanhang. Som danslärare kan en arbeta i ett mycket bredare fält än enbart skolan 

och göra stort inflytande på människor och lärande. Skolans uppdrag pekar på att alla inom 

skolväsendet måste kunna jobba på ett sådan sätt att de bidrar till ett livslångt lärande. 

Läroplanen för grundskolans (2011) grundläggande värden är att skolväsendet “... ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (s.7). Det blir ett misslyckande 

om skolan inte får elever att fortsätta eftergymnasiala utbildningar i dans eller fortsätter att 

utöva dans på annat håll. Genom att få tillgång till dans via exempelvis träningscenter utvecklas 

både en hälsofrämjande livsstil samtidigt som en främjar och bibehåller det livslånga lärandet.  

 

Jag föreslår att ta fasta på dansens hälsofrämjande aspekter i skolan, öka kunskapen för att 

forma ämnet dans i skolan till att utveckla en mer hälsosam syn på lärande och utveckling. Idag 

kan vi se hur gymnasieskolor som erbjuder dans inte får tillräckligt många sökande och riskerar 

många gånger nollintag. Vad är det som ligger som grund till det? Granskas skillnaden mellan 

ämnet musik och dans så har musikämnet en mycket större makt i samhälle. Musikämnet finns 

som ett obligatoriskt ämne i grundskolan, musik vistas i affärer för att bygga upp en viss 

atmosfär, musik för att hylla människor och högtider, musik på gator och torg. Möten med 

musik sker i vårt vardagliga liv där musiken inte framstår som någonting främmande. Men på 

vilket sätt möter vi dansen i våran vardag? Dansen vi möter idag ser vi ofta i professionell nivå 

på tv, amatörmässig dans på fester eller folklig dans vid högtider. Dans är ingenting som möts 

dagligen och uppfattas inte som en självklarhet i samhället. Genom att expandera kunskapen 

om dans och därmed inkludera dansen som en självklarhet i samhället kommer vi öka utbud 

och efterfrågan om dansen. Genom att människor får större kunskap om dansen suddas 

fördomar om exempelvis vem som kan genomföra dans bort och efterfrågan på danslärare ökar. 

Introduceras dans vid tidig ålder och fortlöper under ens livstid kommer dansen inte vara lika 

främmande. Får människor uttrycka och utmana sig i dans, exempelvis via gruppträningar i 

dans på ett träningscenter så kan det resulterade till att efterfrågan på dansen ökas och resulterar 

i ett ökat behov av danslärarens professionalitet. 
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Inom denna studie har den psykiska hälsan visat sig haft den största inverkan på deltagarna 

som genomför dans som träningsform. Deltagarna upplevde att koncentrationsförmågan 

förbättras, stressen minskat och upplever en större glädje under och efter passet i dans. Elever 

i dagens skola upplever en hel del stress och har ibland svårt att koncentrera sig. Läroplanen 

för grundskolan tyder på att “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011. s.9). Även då skolan syftar på att 

sträva efter fysisk aktivitet dagligen så specificerar de inte i vilken form den fysiska aktiviteten 

ska utföras. Integreras dans i skolans verksamhet kommer eleverna att både röra på sig och 

utveckla en mer aktiv vardag, men också chansen till att uttrycka sig och påverka stressen och 

koncentrationsförmågan. Så varför inte använda dans som daglig fysisk aktivitet i skolan? 

Denna studie har visat att dans kan vara ett hälsofrämjande verktyg där människor i samverkan 

med andra utvecklas och utmanas i sitt lärande samtidigt som deras hälsa står i fokus. Det 

livslånga lärandet främjas när vi dansar, där vi som instruktörer/danslärare för lärandet framåt. 

Hur vi är som lärare och vilket perspektiv vi väljer att se dansen ifrån kommer påverka 

undervisningen och våra elever. Bygger lärare upp lektioner och tankesätt genom ett 

empowerment hälsoperspektiv på lärandet kommer det förhoppningsvis påverka elevernas 

prestationer på lärande och kroppsideal. Skolan utvecklar en helhetssyn på hälsa som kan 

resultera till ett större välbefinnande hos eleverna. Enbart genom att utvidga kunskap om hur 

dans kan påverka hälsan kan också skapa förståelse över ämnet dans och vad vi som danslärare 

utformar.  

 

6.4. Vidare forskning 

 

Då skolan oftast är en plats som förknippas med stress, prestationer och krav, är det viktigt att 

lärarnas tillvägagångssätt att undervisa och bemöta elevernas sätt att lära sig och inta kunskap 

alltid ska vara i rörelse. Desto mer kunskap lärarna anammar över hur exempelvis dans 

påverkar elevers stress, koncentrationsförmåga och glädje kan lärarna också påverka och styra 

deras undervisning. Mitt förslag till vidare forskning är därmed att rikta undervisningen ur ett 

hälsofrämjande perspektiv på lärande, för att sedan undersöka elevernas påverkan på deras 

hälsa och lärande. På vilket sätt kan en pedagogisk miljö inkludera ett hälsofrämjande 
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perspektiv på lärande? Hur påverkas elevernas hälsa och lärande i ett hälsofrämjande 

perspektiv på undervisningen?  

 

Det hade också varit intressant att göra samma studie igen, men enbart använda sig av intervjuer 

hos både instruktörer, verksamhetschef och deltagare, samt intervjua fler deltagare och 

instruktörer från olika gruppass i dans. Detta hade resulterat till en mer djupgående studie där 

resultatet från intervjuerna kan jämföras med varandra och grunda en större förståelse om 

deltagarnas upplevelser utifrån de olika danspassen och instruktörerna. Med detta 

tillvägagångssätt utvinns en djupare förklaring på varför-frågan och en större förståelse till 

valet av dans som träningsform.  
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Deltagandet av denna studie kommer ske via direkt intervju som kommer beräknas ta ca 30 
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avbrytas, utan konsekvenser. Vid ändring av samtycke informerar ni mig via e-post.      

Studiens syfte (som det ser ut idag)  

Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om ämnet dans, hur det påverkar människans 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Samt vidga kunskapen om att se dans som ett 

hälsofrämjande verktyg. 

Hantering av data och sekretess 

Den inspelade datan från intervjuerna kommer lagras och behandlas under studiens gång och 

enbart vara tillgänglig för mig. Under skrivandet av uppsatsen kommer fiktiva namn att 

användas. Citat kan alternativt förekomma. Efter avslutad kurs kommer allt inspelat material 

att raderas för eran sekretess skull. Därefter kommer den färdiga uppsatsen att finnas tillgänglig 

och offentlig på Diva-portal. 

Ansvarig 

Student: Eloise Hjärtström, ämneslärarstudent med inriktning dans, fördjupning dans, via 

Luleå Tekniska Universitet.  

Handledare: Susanna Leijonhufvud, Luleå Tekniska Universitet 

Godkännande av informerat samtycke 
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Kort om studien 

Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om ämnet dans, hur det påverkar människans 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Samt vidga kunskapen om att se dans som ett 

hälsofrämjande verktyg. 

 

Informerat samtycke 

Informationen i dessa enkäter kommer, under studiens genomförande att granskas och lagras 

av mig. Enkäten är helt frivillig där du som respondent är helt anonym då inga personuppgifter 

kommer att behandlas. Genom att svara på enkätens frågor accepterar du härmed villkoren för 

informerat samtycke. Men kan när som helst avbryta studien och informerat samtycke, utan 

konsekvenser. Efter avslutad studie kommer all lagrad information att raderas. 

Vid övriga frågor kontakta mig på: Eloise.95@hotmail.com 
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Enkät 

Ringa in de svarsalternativ som stämmer in på dig. Du kan ringa in ett eller flera alternativ samt 

fylla i övrigt alternativ. 

Ålder: 

1. Hur ofta utför du fysisk aktivitet? (Ökad puls i minst 30 min per pass) 

1-2 ggr/veckan  3-4 ggr/veckan  mer än 4 ggr/veckan 

2. Vad för olika gruppträningar har du testat på?  

Zumba   SH’BAM   Step    Dance 

BODYPUMP  Box’n Kick   Cirkel i gym  Core 

HIIT   Spin Activio   Styrkeflex  Styrkemix 

Tabata   Yoga Power   Yoga Nybörjare Yoga Yin 

 

3. Varför har du valt dans som gruppträning?  

För att motionera För att det är roligt att dansa För styrka och kondition  

Annat alternativ: 

 

4. Upplever du stress i din vardag? 

Ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

 

5. Upplever du att gruppträningen hjälpt dig att hantera din stress? 

Ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

 

6. Upplever du att den fysiska aktiviteten har hjälpt din koncentrationsförmåga? 

Ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

 

7. Har gruppträningen gjort att du känner dig mer säker att dansa i sociala sammanhang? 

Ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

 

8. Upplever du att skapa kontakt med andra människor blivit lättare sedan du börjat med 

gruppträningar? 

Ofta  Ibland   Sällan   Aldrig



 

9. Upplever du mer glädje under och efter danspasset? 

Ofta  Ibland   Sällan   Aldrig 

 

10. Upplever du att du har ökat din kondition via danspassen? 

Ja    Till viss del      Nej 

 

11. Upplever du att du har ökat din styrka via danspassen 

Ja    Till viss del     Nej 

 

12. Upplever du en längtan och glädje efter att gå på nästa danspass? 

Ja    Till viss del     Nej 

 

13. Upplever du att du blir bedömd eller värderad över hur dina rörelser ser ut?  

Ja    Till viss del     Nej 

Om ja, är det positivt? Negativt?  

Utveckla: 

 

14. Är det viktigt för dig över vad för kroppsideal du har när du deltar på passen? 

Ja    Till viss del     Nej 
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Intervjumall – Verksamhetschef 

1. Vad kan eran verksamhet erbjuda till era medlemmar?  

2. Vad erbjuder ni för slags gruppträningar? 

3. Vilka av gruppträningarna är dans/rörelse till musik? 

4. Finns det någon gruppträning som är just nu är populär och eftertraktad?  

5. Har du kunnat se några trender genom åren över vilka pass som är mer eftertraktade än 

andra?  

6. Upplever du att fler människor gymmar för sig själv eller deltar i gruppträningar? 

7. Upplever du någon specifik målgrupp som går på passen som erbjuder dans? 

8. Vad har ni för fokus och målsättning under danspassen? Glädje? Uttrycka sig i grupp? 

Kondition och styrka?  

9. Finns det en efterfrågan på fler gruppträningar i dans som ni inte erbjuder idag? 

10. Anser du att dans är en bra träningsform? Varför? 

11. Berätta om hur ni fick iden att använda er av dans till verksamheten? 

12. Berätta över hur ni ser på kroppsideal inom er organisation?  
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Intervjumall – Instruktör 

 

1. Vad för gruppträning/gruppträningar är du instruktör på? 

2. Har du något specifikt fokus eller mål under dina klasser? 

3. Hur ser upplägget ut över dina danspass? Ex. Uppvärmning, pulshöjande osv.  

4. Upplever du att de deltagande tycker att dina pass är roliga?  

5. Upplever du att många deltar på dina pass?  

6. Är närvaron på dina pass olika under olika perioder? 

- Vilka perioder är det högre deltagande? 

7. Varför har du valt att undervisa i dans?  

8. Berätta över varför du blivit instruktör.  

9. Anser du dans är en bra träningsform? Varför? 

10. Berätta hur du ser på prestation och kroppsideal hos deltagande. 

 


