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Abstract 

Aim 

The aim with this study was to find out whether former students of the upper secondary school dance-

program, experience that they through dance have enhanced/strengthened certain psychological and 

social abilities as well as physical capacities. The questions asked in relation to the aim where: 

 Do the students mention that dance as expression strengthens self-esteem, self-confidence and self-

awareness? 

 Do the students mention that dance as expression strengthens body-control/body-awareness? 

 Do the students mention that dance as expression helps enhancing the social ability? 

 Is there any part of dance (the dance-education) that seems to be particularly part of the 

development according to the questions asked? 

 

Method 

The method being used is a quantitative questionnaire with some qualitative approaches where former 

students of the upper secondary school aesthetic dance-program have been part of the subject group. A 

total of 45 answers where collected and they have been analysed quantitatively and interpreted from an 

abductive theoretical framework consisting of phenomenology, social psychology and by the support 

of earlier research in dance.  

 

Results 

The results show that a majority of the students experience that dance has contributed to (to great 

extent or partly) strengthen their self-esteem, self-confidence, self-awareness, body-control/body-

awareness and enhancing their social ability. The parts of the dance-education that turned out to be 

particularly enhancing the psychosocial abilities where; the possibility to be on stage, improvisation 

and the self-creating work.  The physiological capacities that the students experienced most enhancing 

where; the possibility to be on stage, improvisation and meeting different dance-styles. 

 

Conclusions 

The conclusion is that through meeting dance as expression and dance-education, based on the values 

of the schools steering documents, the dance-students psychosocial abilities and physical capacities 

enhances. This seems mainly being referred to when the student can work creative and with 

communication in a safe environment. A learning-environment based on a holistic point of view where 

the body can be both subject and object, where a healthy view of the body reigns, might give the 

student a chance for developing a good sense of self.  
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på om elever som gått igenom gymnasiets estetiska dansprogram 

upplever att de genom dansen utvecklat/stärkt olika psykosociala förmågor samt fysiska kapaciteter. 

De frågeställningar studien utgick ifrån är: 

 Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker självkänsla, självförtroende och 

självmedvetenhet?  

 Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker kroppskontroll/kroppskännedom? 

 Uppger eleverna att dans som uttrycksform utvecklar den sociala förmågan? 

 Är det någon del av dansen (dansundervisningen) som verkar vara speciellt utvecklande vad gäller 

ovanstående frågeställningar? 

 

Metod 

Metoden som använts är en kvantitativ enkät med till viss del kvalitativa ansatser, där före detta elever 

på gymnasiets estetiska program med dansinsriktning utgjort undersökningsgruppen. Totalt inkom 45 

svar och dessa har analyserats kvantitativt och tolkats utifrån ett abduktivt teoretiskt ramverk bestående 

av fenomenologi, socialpsykologi med stöd av tidigare forskning.  

 

Resultat 

Resultaten visar att majoriteten av eleverna upplever att dansen har bidragit till (i stor utsträckning eller 

delvis) att stärka deras självkänsla, självförtroende, självmedvetenhet, kroppskontroll/kroppskännedom 

samt till att öka deras sociala förmåga. De delar inom dansundervisningen som visat sig vara mest 

utvecklande för de psykosociala förmågorna är möjligheten att stå på scen, improvisationen samt det 

egna skapandet. De fysiska kapaciteterna upplevdes mest utvecklas av möjligheten att stå på scen, 

improvisation samt mötet med olika dansstilar. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att genom mötet med dansen som uttrycksform och dansundervisningen som vilar på 

skolans värdegrund ökar danselevens psykosociala förutsättningar och fysiska kapaciteter. Detta verkar 

ske framförallt när eleven får arbeta kreativt och kommunikativt i en trygg miljö. En lärmiljö som utgår 

från en holistisk syn där kroppen får vara både subjekt och objekt, där en sund kroppsuppfattning råder 

kan då ge eleven chans att utveckla en god självkänsla. 
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1 Inledning 

”Dansen är mitt liv. Säg till en dansare att inte se sitt dansjag som sitt vardagsjag – det går 

inte. Jag är en dansare, även när jag sover . När jag utvecklas i dansen utvecklas jag som 

människa ” 

    citat från en av respondenterna  

 

Citatet ovan speglar på ett ganska tydligt sätt anledningen till att jag har valt att skriva denna 

uppsats. Att vara dansare är så mycket mer än bara en profession, det är en livsstil. Även om 

det inte är så att de elever som går dansprogrammet på gymnasiet ska bli dansare, så innebär 

kontakten med dansen, tror jag, en förändring för personen i fråga. Hur kommer detta sig? Vad 

är det med dansen som gör att den kan påverka en människas självkänsla, självförtroende, 

självmedvetenhet och kroppslig uppfattning
1
?  

1.1 Introduktion 

Traditionellt råder inom dansundervisningen en mästarlära med (ibland) en dualistisk syn på 

kroppen
2
, framförallt då inom den mer yrkesorienterade undervisningen. Ibland har denna syn 

med läraren/koreografen som ensam auktoritet visat sig utifrån ett auktoritärt ledarskap. Det 

finns med andra ord rum för en liten motsättning och motsägelse i att dansen i sig skulle vara 

det som påverkar en ung människas självuppfattning och självförtroende positivt. Jag vill dock 

hävda, utifrån mina erfarenheter av att ha jobbat inom gymnasieskolans dansprogram, denna 

studie och utifrån skolans grundläggande värderingar och kursernas 

(Utbildningsdepartementet 1994) utformning, att det finns alla möjligheter för att dansen kan 

bidra till ökad kroppslig och psykosocial medvetenhet hos eleven. 

 

Eftersom jag upplevt båda sidor av dansundervisning, både att bli undervisad själv men även 

att vara den som undervisar dans, så känner jag att jag kan förhålla mig till de olika värden och 

synsätt som är utmärkande inom båda. Yrkesutbildningen så som jag upplevde den står 

fortfarande med ena benet kvar i gammal tradition där mästaren (dansläraren/koreografen) är 

den som har all makt och som bestämmer allt, vilket om man inte är tillräckligt stark skulle 

kunna påverka en ung människa negativt (Buckroyd 2000, s. 22). Nu har det hänt en massa 

                                                 

1
 Se 1.5.2 för utveckling av begreppen självkänsla, självförtroende och självmedvetenhet 

2
 Se 5 för förklaring av begreppen mästarlära och dualism 



 2 

inom de olika yrkesutbildningarna varför min bild (förhoppningsvis) inte är helt sann. Dock 

tror jag att förändringsprocessen är något som kommer att ta sin lilla tid.  

 

Det estetiska programmet med dansinriktning på gymnasiet skall inte vara en yrkeslinje, 

förutom de som har riksintag och är uttalat yrkesinriktade till exempel Riddarfjärdsskolan. 

Dessa utbildningar vilar på skolans värdegrund och styrdokument där bland annat följande 

värden betonas: 

 

Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge 

gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. 

    (Utbildningsdepartementet 1994 s.5) 

Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. 

    (Utbildningsdepartementet 1994 s.6) 

 

Jag tror som sagt att dansen verkligen kan bidra till att ge eleverna verktygen att nå 

ovanstående mål. Dansens betydelse i denna påverkansprocess är bakgrunden till denna 

uppsats. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Dansprogrammets struktur och innehåll  

De elever som deltog i denna studie gick gymnasiet enligt Lpf 94. Styckena nedan är hämtade 

från ämnesbeskrivningen och kursplanerna för dansprogrammet enligt Lpf 94
3
: 

Utbildningen i ämnet dans syftar till kunskaper om dansen som konstart och 

kunskapsområde både i ett nutida och ett historiskt perspektiv, både i teori och praktik. 

Den praktiska utbildningen inom ämnet syftar till nödvändiga färdigheter för att på egen 

hand träna, utföra och gestalta dans och använda dansen som uttrycksmedel. 

… 

                                                 

3
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-

amnen-och-kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=DNS&lang=sv 
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Ämnet dans innebär teori och praktik i förening där dansens kärna är utveckling av ett 

personligt rörelsespråk kombinerat med insikt i och förståelse av dansens olika 

traditioner. 

… 

Kurserna Dans och gestaltning A, B och C avser att successivt utveckla elevens 

gestaltning i dansens formspråk. De tre kurserna är gemensamma kurser inom 

inriktningen dans. 

 

Kursen Dansträning utvecklar förmågan till rörelseuttryck och korrekt träning. Kursen är 

en gemensam kurs inom inriktningen dans. 

 

Kursen Dansimprovisation
4
 och komposition ger kunskap i koreografiska redskap och 

arbetsmetoder genom ett experimenterande arbetssätt. Kursen är valbar. 

 

Vid skrivandet av denna uppsats har nya kursplaner införts i och med GY11 vilket innebär att 

beskrivningen av de olika kurserna nedan blir i förfluten tid. Inom Dans- och 

gestaltningskurserna fanns dessutom olika fokus där A-kursen handlade om kommunikation, 

dans som konstart, möten med bild och musik, rörelseanalys samt arbetsmiljö. B-kursen 

fokuserade på det egna rörelsespråket, gestaltning och skapandet av dansanta kombinationer, 

musikalisk variation och sceniska uttrycksmedel såsom ljus samt föreställningsanalys.  C-

kursen mål var fördjupning av kunskapen i dansens formspråk och gestaltning, samverkan 

med andra estetiska uttryck samt processarbete (produktion) från idé till gestaltning både 

självständigt och i samarbete med andra.  

 

Även om varje skola hade möjlighet att själv välja vilka dansstilar som användes i både 

dansträning och gestaltningsarbete så dristar jag mig att påstå att balett, jazz och modern-

nutida dans var (är) de vanligaste dansgenrerna. Möjligtvis har vissa inslag av streetdance 

kommit mer och mer på senare år. Hursomhelst så är det dansen som uttryck som står i fokus. 

1.2.2 Eleven och dansen  

Förvisso är det så att ungdomstiden tillsammans med barndomen är särkilt viktiga i en individs 

identitetsutveckling (Stier 2003, s.30). Med formandet av sin identitet så utvecklas självkänsla, 

självbild och social förmåga vilket är en av gymnasieskolans främsta uppgifter; att förbereda 

våra ungdomar för att ta steget ut i vuxenlivet (Utbildningsdepartementet 1994 s.5f). Denna 

”vanliga” utveckling har jag sett hos den största delen av de elever jag mött, det vill säga att de 

                                                 

4
 Se 5 för förklaring av begreppen improvisation och koreografi 
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utvecklats ungefär som förväntats förutom att de utvecklats inom dansen och på så sätt fått 

med sig ytterligare redskap vad gäller psykosociala och fysiska förmågor.  

 

Jag har också sett, vilket är en anledning till mitt stora intresse för just dansens påverkan på 

den psykosociala utvecklingen, att elever som i stort sett haft minimala förutsättningar för 

dans, social interaktion och förmåga till att ”passa in” i gymnasieskolan både vad gäller 

intresse, kunskapstörst och studieförmåga, har genom att gå estetiska programmet med 

dansinriktning utvecklats inom alla de tidigare beskrivna områdena. Något händer med en ung 

människa som under sin gymnasietid får möjlighet att arbeta med dans som uttrycksmedel
5
 i 

kombination med det teoretiska arbetet.  

 

Det som framförallt har slagit mig är hur stor utveckling elever som inte haft någon erfarenhet 

av dans eller konstnärligt uttryck har gjort under sin utbildning, allt från att få kontakt med sin 

egen kropp till att våga ställa sig på scenen och dansa. Jag upplever att dessa elever gör, 

möjligtvis i större utsträckning än elever med god förförståelse för dans, en stor utveckling 

med hjälp av dansen och att den utvecklingen bidragit till att förbereda dem för ”livet utanför 

skolan”.  

 

I denna uppsats vill jag undersöka hur eleverna på dansestetprogrammet upplever att dansen 

(dansutbildningen) påverkar självkänsla, självbild och självförtroende. Själva 

problemområdet är dans och själv-, känsla, bild, förtroende. En fråga jag ställt mig är om det 

är dansen som har så stark påverkan som jag påstår eller om det är så att den utveckling som 

sker bara är ”naturlig”?  

 

1.3 Tidigare forskning 

Dans finns i många olika skepnader i samhället; som traditionell umgängesform, som konstart, 

som del inom ämnet idrott och hälsa i skolan, som ”eget” ämne i grundskolan (Dans i skolan), 

som egen utbildningslinje i gymnasieskolan samt olika yrkesinriktade utbildningar. Bilden av 

tidigare forskning blir på grund av detta något spretig eftersom den täcker så många områden. 

Många studier (t.ex Klockare, Gustafsson & Nordin-Bates 2011; Lindqvist 2010) utgår från ett 

pedagogiskt perspektiv. Lärarens/pedagogens upplevelse av elevernas utveckling står i fokus 

men också på vilket sätt de själva påstår sig kunna bidra till elevernas utveckling psykosocialt 

                                                 

5
 Se 5 för förklaring av begreppet dans som uttryck 



 5 

och fysiskt. Andra studier (Lindqvist 2010; Poll 1979) berör de yngre åldrarna där barns 

utveckling som kreativa och motoriska varelser studeras. Genus utgör också studieobjekt på 

grund av att det inom dansen finns en ”omvänd” genusordning jämfört med samhället i övrigt 

eftersom dans anses vara feminint kodat (Gard 2003, s.213; Lindqvist 2010, s.20-21). Den 

professionella dansaren står även i fokus i många studier (Ravn 2009) eller dansare som ska 

bli professionella, det vill säga att de går på yrkesinriktade utbildningar (Buckroyd 2000).  

 

Däremot har jag inte hittat några specifika studier som behandlar just elever på estetiskt 

program och deras upplevelser. Forskningsläget kommer att presenteras under tre 

huvudrubriker; Dansen och synen på kroppen, Dans och självkänsla, självbild, 

självförtroende, samt Att använda dansen som medel för psykosocial utveckling. Dessa tre 

huvudrubriker för att ge en bakgrund till hur man ser på kroppen inom dansvärlden, för att 

belysa vad som skrivits om dansen och studiens problemområde samt kring hur psykosocial 

utveckling studerats med dansen som medel.  

 

 

1.3.1 Dansen och synen på kroppen  

”You have 364 other days of the year on which to have lunch; today you are rehearsing” 

   Imaginär koreograf citerad i Buckroyd (2000, s.15) 

 

Det är troligt att en koreograf skulle kunna uttrycka sig som i citatet ovan, skulle jag vilja 

påstå. Citatet säger också något om synen på kroppen. Dansen tycks bära på en dualistisk syn 

på kroppen där kroppen ses som ett instrument. Enligt Buckroyd medför en sådan inställning 

till kroppen, att det blir lättare för dansaren att misshandla sin kropp eller låta andra göra det 

(Buckroyd 2000, s.15). Buckroyd förespråkar emellertid en mer holistisk syn på relationen 

kropp och dans och menar att dansutbildning skulle kunna ge dansaren (danseleven) bättre 

förutsättningar att komma i kontakt med sin egen kropp och med sig själv (ibid. s.16).  

 

Dansvärlden har alltså ett rykte om sig att ibland förmedla en instrumentell syn på kroppen, 

vilket ibland kan få konsekvenser i form av ätstörningar (Schnitt 1990, s.32; Buckroyd 2000, 

s.162 ff) och skev kroppsbild (Buckroyd 2000 s. 162ff). Den holistiska synen menar Buckroyd 

(2000, s.15f), utifrån neurofysiologisk forskning, innebär att man ser det fysiska, det mentala 

och det känslomässiga så tätt sammankopplade att bara tanken på att försöka särskilja dem är 

omöjlig. Detta synsätt skulle utveckla dansundervisningen eftersom man då ser kroppen som 
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ett instrument som också skall stämmas med det känslomässiga och mentala. Det vill säga att 

när ordet instrument används så är det inte med kroppen som objekt i fokus utan att kroppen 

även är subjektet. 

Lindqvist (2010, s.118f) refererar till danslärare som beskriver att just dansen ger en ökad 

kroppsmedvetenhet och kroppskännedom hos barnen. Förklaringen Lindqvist (2010, s.119) 

ger, är att genom dansen sammankopplas kroppskännedomen med att barnen får möjlighet att 

med kroppen uttrycka idéer, tankar och känslor. 

  

Ett annat område där man talar om sambandet mellan rörelse, perception och känslor är inom 

dansterapin. Inom dansterapin använder man rörelsen som ett medel för att förändra 

kroppsbilden det vill säga vår upplevelse av den egna kroppen; enligt Schilder beskriven som 

medvetenhet och upplevelse av kroppens centrum (Thelin 2008, s.53ff). Detta bland annat 

genom att koppla kroppslig medvetenhet och närvaro till inre processer (ibid. s.62). Thelin 

(ibid. s.62) talar, liksom Duesund (1996, s.32), att det är genom kroppen vi möter världen och 

att utvecklingen av kroppsbilden sker genom spegling av samspelet mellan omgivningen och 

oss själva. Inom dansterapin talar man då om att kroppsbilden kan förändras om vi litar på 

kroppens förmåga att minnas och genom att vara öppna för hur vi påverkas av våra sinnen 

(Thelin 2008, s.62).  

  

Susanne Ravn (2001, s.24) menar att om vi tar del av ett koreografiskt material, omsätter det i 

vår egen kropp och visar upp det för andra så får man ett bättre öga och känsla för vad som 

försiggår sig på en scen när kroppen är i centrum. Genom egen erfarenhet kan man tolka 

liknande situationer bättre. Ravn (ibid.) diskuterar vidare att detta med att ha en egen 

kroppslig erfarenhet skulle kunna tala för att man blir en bättre lärare (instruktör) eller 

rentutav en bättre åskådare. 

           

Ravn (2009, s.194) diskuterar i sin avhandling dansarens egen upplevelse av rörelse. Bland 

annat diskuterar hon dansarens medvetenhet vid föreställning och använder då bland annat 

Sondra Horton Fraleighs fenomenologiska ingång. Fraleigh menar att i början av ett 

repetitionsarbete där stegen ska läras in så är dansarens förhållande till kroppen mer som ett 

objekt (body-object) där man arbetar utifrån ett kroppsreflekterande förhållningssätt med att 

koordinera stegen i kroppen. Det vill säga att man rent motoriskt ska få kroppen att känna igen 

stegen. Målet med hela förberedelsen mot föreställning är att kroppen så småningom ska 

”försvinna” och att dansaren blir ett med dansen. 
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…”not reflecting on herself or her action but living the present-centered 

moment in her dance as a unity of self and body in action”  

Horton Fraleigh citerad i Ravn 2009, s.194. 

 

Dock diskuterar Ravn att dansarna som ingick i studien mer påtalade att 

föreställningsmomentet handlade om kommunikationen med publiken. De påpekade också att 

repetitionsarbetet inte behöver betyda att kroppen ses som ett objekt utan att även här kan 

kroppen ses både som subjekt och objekt (ibid. s.197). 

 

Även inom baletten är synen på kroppen kopplad till ett instrumentellt förhållningssätt. 

Kroppen ska utföra förutbestämda rörelser vilket står i kontrast till den moderna-nutida 

dansen (även om träningen kan vara ganska instrumentell) där det är upplevelsen av kroppen 

som är mest viktig (Legrand & Ravn 2009, s.398f). Men den dualistiska traditionen där 

kroppen ses som ett instrument, där jaget kan separeras från kroppen, är emellertid fortfarande 

relativt vanlig inom dansundervisningen (Buckroyd 2000, s.15f).  

          Susanne Ravn talar om ”kroppen som materiale” (Ravn 2001, s.20). Kroppen som 

material skall dock förstås som ett levt och ett levande material, som ett subjekt och inte som 

ett instrumentlikt objekt som utför tankens vilja. Kroppen är inte bara något man har utan 

kroppen är även något man är (ibid.).  

 

Ravn uttrycker det även på följande sätt: 

Det är jag som arbetar med min kroppslighet som material och jag kan med kroppslig 

form och rörelsedynamik uttrycka, vad jag är och vill. Denna kroppsliga erfarenhet och 

det kroppsliga vetandet utvecklas som kommunikativa kroppsliga relationer och i kreativ 

och estetisk verksamhet. Dansen gör i hög grad detta mer synligt och tydligt än andra 

idrotter och konstnärliga verksamheter. 

Ravn (2001, s.138), fritt översatt 

 

1.3.2 Dans och självkänsla, självbild, självförtroende 

Julia Buckroyd understryker att dans och kroppsuppfattning är ett komplext fenomen 

(Buckroyd 2000, s.19) och att forskningen är motsägelsefull. Hon menar att då forskning visar 

att ickeprofessionell dansträning kan ge en rad positiva effekter, allt från att utveckla förmågan 

att arbeta kreativt till att stärka självkänslan är det inte säkert att detta gäller för den 

professionella dansen. Inom den professionella träningen (utbildning eller som professionell 
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dansare) finns risk att dansen till och med kan rasera en ung människas självkänsla (self-

esteem). Påståendet att dansen har en positiv inverkan på kroppsuppfattning och självkänsla 

stöds i Lindqvists avhandling (2010, s.113). De tillfrågade danspedagogerna kopplar på ett 

positivt sätt ihop kroppsmedvetenhet och kroppskännedom med självkänsla och 

självförtroende och deras uppfattning är att barnen stärks i de senare genom dansen.  

 

I ett projekt i England kallat dance 4 your life study (Connoly, Quin & Redding 2011, s.61f) 

använde man modern nutida dans som metod i en interventionsstudie på flickor i nedre 

tonåren (14 år). Studien visade en signifikant ökning av deltagarnas självkänsla (self-esteem). 

Slutsatsen blev att man genom att använda sig av ett speciellt dansupplägg kunde stärka 

självkänslan. Man visade också en ökning av deltagarnas aeroba kapacitet samt ökning av 

överkroppsstyrka (ibid. s.61). Liknande resultat uppvisar en studie kallad Dance 4 health där 

en mer heterogen grupp undersöktes under ett sexveckors långt aktionsprojekt (ibid. s.55). 

Man påvisade positiva effekter inom områden som självförtroende (confidence), social hälsa 

och mental hälsa. 

 

Att en dansare behöver ha tillgång till sin kropp är ganska självklart men ibland uppstår det 

skador. Vad finns det då för kopplingar mellan dansarens psykologiska upplevelser och den 

skadade kroppen? Nordin-Bates et al. (2011) ställde frågan om en dansares självkänsla 

förändras vid skada. Det vill säga händer det något mentalt när kroppen gör sig påmind som 

den dys-framträdande kroppen (Duesund 1996, s. 52ff; se även 1.5.1)? Studien ovan (Nordin-

Bates et al. 2011, s.82ff) visade inte några förändringar vad gäller dansarnas självkänsla (self-

esteem) i samband med skada. Detta kan förklaras med att många verkade jobba med 

målbildsträning (imagery). Att se sig själv lyckas för att på så sätt uppnå sina mål är ett 

vanligt förhållningssätt framförallt inom idrottsvärlden. Klockare, Gustafsson & Nordin-Bates 

(2011, s.278) talar om en artistisk ingångspunkt till detta med målbildsträning och att 

danslärarna kanske inte använder ordet målbildsträning och de mer vedertagna 

idrottspsykologiska begreppen utan man arbetar med att elev/dansare skall tänka igenom vad 

man ska göra eller just se sig själv göra detta. 

 

1.3.3 Dansen som medel för psykosocial utveckling 

Vad säger då forskningen om dansen som medel för att utveckla psykosociala förmågor? Är 

det någon speciell teknik som just danslärare använder för att ”träna” sina elever? Klockare, 

Gustafsson & Nordin-Bates (2011) har i en intervjustudie med ett antal danslärare visat att 
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man medvetet arbetat med att utveckla psykosociala kapaciteter genom dans. De tekniker som 

nämns är; målsättning och målbildsträning för att arbeta med gruppsamhörighet (group-

cohesion), självförtroendeträning (self-confidence), och utveckling av oroskontroll (anxiety 

management). Man strävar efter att skapa en trygg och elevaktiv miljö där eleverna själva får 

ta ansvar för att sätta upp mål, att låta dem vara involverade i planering av sin undervisning 

och sina föreställningar. Att som elev vara aktivt involverad verkar ha positiva effekter på 

motivation och engagemang och leder till ökat välbefinnande (Klockare, Gustafsson & 

Nordin-Bates 2011, s.290). Värt att notera är att ingen av danslärarna hade en formell 

utbildning inom dessa områden utan de hade skapat sig egna metoder genom egen erfarenhet.  

 

I Buckroyd (2000, s.3) kan vi läsa om att flickor i tonåren särskilt identifierar sin självkänsla 

(sense of self) med just sin kropp och sin kroppsuppfattning. Hon menar att ett aktivt arbete 

med psykologiska frågor inom dansutbildning förmodligen ökar kvaliteten med följd att den 

unga dansaren kan nå en högre nivå. 

 

Även Lindqvist menar att då eleverna får vara delaktig i en kreativ process som dansen kan 

erbjuda, hjälper detta barnen/eleverna att just känna sig delaktiga och ökar deras 

kommunikativa förmåga (Lindqvist 2010, s.113; Poll 1979, s.65). Genom att få gestalta och 

vara inkluderad (”alla kan dansa”) har barnet/eleven möjlighet att dels få arbeta med sin 

ickeverbala kommunikation dels att få vara ”någon annan” utan risk att bli utpekad.  

Poll (1979, s.65) skriver att dansen är en av de få moment inom idrottsämnet som har 

möjlighet att skapa en fri och öppen miljö där personlig utveckling såväl som 

färdighetsutveckling är möjlig (fritt översatt). 

 

I Dance 4 your life projektet (Connoly, Quin & Redding 2011, s.62) menar man att då 

danslärarna använde den moderna och nutida dansen som bas, framförallt med betoning på 

eget skapande, så bidrog detta till att deltagarna upplevde att de ägde sin skapande process 

och känslan av att vara inkluderad förstärktes. Detta ansågs vara en av faktorerna som bidrog 

till en positiv ökning av självkänslan.  

Quested & Duda (2011, s.12) belyser också vikten av att som elev få vara aktivt deltagande, 

vara självständig och att utveckla ett självbestämmande. I en lärmiljö där dessa delar saknas 

blir resultatet omotiverade danselever. Dessutom ökar risken för fysisk och psykologisk ohälsa 

(physical and psychological health deficits). Danslärarna i studien ovan (Klockare, Gustafsson 

& Nordin-Bates 2011, s.289) poängterade också vikten av att i samband med situationer med 
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hög stress, som till exempel vid föreställningar, aktivt förbereda eleverna på den kommande 

situationen. Detta kunde göras genom att låta dem dansa framför en liten publik, dansa utan 

speglar och att, ju närmare föreställningen man kom, öka den positiva feedbacken och ge dem 

möjlighet att utveckla positiva målbilder.  

 

Buckroyd menar också att i den tillåtande miljön ingår att starka känsloyttringar får utrymme. 

Eleverna skall inte försöka hålla känslorna inom sig eftersom det då finns en risk att man 

förminskar eller förtränger de känslor man vill uttrycka genom kroppen (Buckroyd 1996, 

s.31f). Tidigare har även nämnts att genom att få gestalta något (känsla eller någon annan) så 

kan barnet få agera ut starka känslor utan att det utgör någon fara för någon (Poll 1979, s.6). 

Men detta har man svårt att acceptera fullt ut inom dansvärlden. Istället uppmanas danseleven 

att lämna sina problem vid studiodörren (Klockare, Gustafsson & Nordin-Bates 2011, s.283) 

för att helt och fullt kunna fokusera på dansen (den instrumentella kroppen). Detta synsätt 

motsätter sig Buckroyd (1996, s.31-32). Hon menar att dansaren istället dels borde få lära sig 

att utrycka sina känslor kroppsligt, dels lära sig att kanalisera dessa genom dansen. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på om elever som gått igenom gymnasiets estetiska dansprogram upplever 

att de genom dansen utvecklat/stärkt olika psykosociala förmågor och fysiska kapaciteter.  

Frågeställningar 

Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker självkänsla, självförtroende och 

självmedvetenhet?  

 

Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker kroppskontroll/kroppskännedom? 

 

Uppger eleverna att dans som uttrycksform utvecklar den sociala förmågan? 

 

Är det någon del av dansen (dansundervisningen) som verkar vara speciellt utvecklande vad 

gäller ovanstående frågeställningar? 

 

1.5 Teoretiskt ramverk 

Att ha kroppen som ingång även till det teoretiska resonemanget är i detta fall naturligt 

eftersom dans är en kroppslig verksamhet. Förvisso är det så att inom vissa 

undervisningstraditioner (läs balett) så ses kroppen fortfarande som ett instrument som ska 

skolas in till att efterlikna idealet av rörelser (Legrand & Ravn 2009, s.398; Buckroyd 2000, 

s.15f). Det vill säga att det är den visuella kroppen som står i centrum, det vi ser är det vi erfar 
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och det som värderas (Legrand & Ravn 2009, s.398).  Inom andra dansgenrer (t.ex. Modern- 

nutida dans, Butoh) är det mer känslan i kroppen som är utgångspunkten för dansen. I dessa är 

det viktigare att känslan i kroppen är rätt mer än att det ”ser bra ut” (Legrand & Ravn 2009, 

s.398f). Det finns med andra ord olika ingångar för att förstå relationen kropp och dans.  

 

Om vi ska kunna närma oss dansens möjligheter för utveckling av självförtroende, självbild 

och självkänsla samt kroppsuppfattning behöver vi utgå ifrån ett bredare förhållningssätt vad 

gäller kroppen i relation, till intellektet och omvärlden. Som utgångspunkt har jag då valt att 

använda Merleau-Ponty’s kroppsfenomenologi för att förstå den kroppsliga dimensionen i 

våra upplevelser. Vidare kommer detta leda in mot olika definitioner och synsätt på hur man 

kan definiera begreppen; självkänsla, självförtroende och självmedvetenhet för att kunna ge 

en tydligare bild av dessa tre komplexa begrepp. Denna kunskap leder i sin tur till förståelse 

för kroppens betydelse för att kunna utveckla självkänsla, självförtroende och självbild i en 

positiv riktning. Eftersom flera olika teoretiska ingångar kommer att användas för att tolka 

insamlad data blir det då naturligt att bygga ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån (Patel & 

Davidson 2011, s. 22). Då uppsatsens empiri grundar sig på elevers upplevelse blir det dock 

svårt att göra en tydlig gränsdragning mellan vilket teoretiskt tillämpningssätt som används. 

Förvisso är ansatsen deduktiv (Patel & Davidson 2011, s. 23f; Gratton & Jones 2011, s. 82) då 

analysen av data sker med hjälp av det valda teoretiska ramverket. Studien innehåller dock 

tydliga induktiva inslag eftersom själva intresset och bakgrunden till uppsatsen varit grund för 

metodens (enkätens) utformning (ibid.). Detta skulle då tala för att ansatsen blir mer abduktiv 

(Patel & Davidson 2011, s. 24) även om den inte är helt renodlat abduktiv.   

 

1.5.1 Fenomenologi – en möjlighet att förstå samband kropp och intellekt 

Hur hänger kroppen ihop med det intellektuella, är de separerade eller är de ofrånkomligt 

sammanförda till en enhet? Historiskt sett så har man velat skilja på kroppen och tanken 

(Descartres som diskuterad i Bengtsson 2001, s. 76; Duesund 1996, s.53; Merleau-Ponty 1997, 

s. 40, 176ff) där kroppen mer setts som ett instrument för att utföra tankens vilja. Man ser 

kroppen endast som ett objekt som är till för omsätta subjektets (intellektets) tankar till 

handling. Detta var något som den franske filosofen och kroppsfenomenologen Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) opponerade sig emot. Han menade istället om att kroppen både 

kan vara subjekt och objekt på samma gång (Merleau-Ponty 1997, s.43, 177).  
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Liv Duesund poängterar (1996, s.30), att vi genom kroppen får kunskap om världen omkring 

oss. ”Vi är våra kroppar” (Merleau-Ponty som citerad i Duesund 1996, s.30) och dessa har vi 

alltid med oss. Det är snarare så att vår omvärld (fysisk och psykisk) är objektet vilket det 

kroppsliga subjektet förhåller sig till (Bengtsson 2001, s.78f). Susanne Ravn (2001 s.20f) 

diskuterar att kroppen inte bara är något man har utan också något man är och att utan denna 

kropp är man helt enkelt inte. Utan den kroppsliga förnimmelsen och perceptionen kan man 

inte uppleva varken sig själv eller världen (fritt översatt). Det Merleau-Ponty vände sig mot 

var den dualistiska tanken med separering av intellekt och kropp och att de inte fanns en 

överbryggning mellan dem (Merleau-Ponty 1997, s. 176ff ; Bengtsson 2001, s.76). Detta är ju 

ett synsätt som är ganska rådande vad gäller de positivistiska och naturalistiska (Larsson & 

Fagrell 2010, s.155; Bengtsson 2001, s.78) forskningstraditionerna men enligt Merleau-Ponty 

kan man inte förstå ”kropp och intellektet” som separerade utan som en enhet.  

 

Nationalencyklopedien definierar fenomenologi som ”läran om det som visar sig för 

medvetandet” (www.ne.se/fenomenologi). Merleau-Ponty’s ingång till detta är att det är 

genom den levda kroppen som vi förstår och upplever världen.  

 

Vare sig det handlar om den andres eller om min egen kropp, så har jag inget annat sätt 

att få kunskap om människokroppen än genom att uppleva den, det vill säga att ta på mig 

det drama som genomtränger den och genom att smälta samman med den. Jag är alltså 

min kropp, åtminstone i den mån som jag har en erfarenhet, och omvänt är min kropp som 

ett naturligt subjekt, som en preliminär skiss av mitt totala vara 

    Merleau-Ponty (1997, s. 177) 

 

Genom att kroppen med sina sinnen förnimmer världen så samexisterar vi som tänkande och 

reflekterade varelser med språk och identitet, något som skulle vara omöjligt utan perception 

och kännande. Den upplevda kroppen stannar inte där kroppen slutar utan kan även förstärkas 

genom att kroppen blir subjektet som förhåller sig till olika objekt och på så sätt utforskar 

världen (Duesund 1996, s.31). 

          Merleau-Ponty har gett ett klassiskt exempel på detta genom att visa på bilden av en 

blind man med sin käpp (Merleau-Ponty 1997, s. 107) där då käppen fungerar som förlängning 

av mannens egen kropp och att han genom ett objekt (käppen) kan fortsätta utforska världen 

omkring sig. Han upplever världen genom och från sin käpp. Genom ting kan vi alltså utvidga 

kroppens kontakt med omvärlden och genom denna ”fusion” upphör tinget att vara ting utan 

http://www.ne.se/fenomenologi
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blir en del av kroppen och kan hjälpa oss att omgestalta vår värld (Bengtsson 2001, s.81).  

Merleau-Ponty beskriver det bland annat som att käppen blir ett ”bihang” till kroppen (1997, s. 

118). Att göra ett ting till en naturlig del av kroppen gör att vi utvecklar en vana. Merleau-

Ponty säger dock att denna vana inte är en objektiv kunskap (Bengtsson 2001, s.81). 

 

Men är det så att kroppen och tanken hela tiden är medvetet förenade eller är det så att det ena 

kan fungera utan det andra? Hur är det till exempel när vi sträcker ut handen för att ta 

kaffekoppen, tänker vi på att vi måste kontrahera viss muskulatur för att lyfta armen, öppna 

och sluta handen osv.? Nej inte är det så att vi intellektuellt problematiserar vad vi gör utan vi 

bara gör. Ett redan intränat mönster av kroppslig handling utför vi utan att vi tänker på (eller 

kanske ens kan förklara) vad vi gör. Detta kallas för tyst kunskap tacit knowledge, ett 

begrepp myntat av Michael Polyani (Duesund 1996, s.110ff), vilket betyder att den kroppsliga 

kunskapen blivit automatiserad. Med begreppet den frånvarande kroppen (ibid. s.46ff)menas 

att kroppen har blivit en så omedveten del av vår upplevelse av världen att vi inte lägger 

märke till att vi gör saker (sträcker oss efter kaffekoppen). Det kanske till och med är så att vi 

att vi genom denna automatisering ”glömmer bort” kroppen och att vi märker den först när vi 

stöter på problem med den (ibid. s.52ff). Att den inte gör som vi vill/förväntar oss eller att vi 

till exempel skadar oss, kallar Duesund den dys-framträdande kroppen (ibid.).  

 

1.5.2 Självkänsla, självförtroende och självmedvetenhet (självbild) 

…det finns ingen inre människa, människan är till
47

 världen, det är i världen 

som hon känner sig själv  

Merleau-Ponty som citerad i Bengtsson 2001, s.70 (observera att 

fotnoten tillhör originalcitatet). 

 

Uppsatsens utgångspunkt är att försöka förstå dansens påverkan på upplevelsen av 

ökad/förstärkt självkänsla, självförtroende och självbild och relatera dessa till kroppen och den 

kroppsliga medvetenheten. I och med att det är utifrån ett kroppsligt fokus vi undersöker dessa 

begrepp har jag valt att närma mig dem utifrån teorier där kroppen är med i forskningen 

jämfört med forskning om (att studera kroppen som föremål) och genom åtgärder (att studera 

kroppen som instrument genom effektstudier) (Duesund 1996, s.66). Med andra ord är frågan 
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hur vi kan genom en kroppslig erfarenhet stärka och komma i kontakt med oss själva som 

mentala varelser? Går det att särskilja det psykiska och det kroppsliga (som forskning om gör) 

eller hänger de så intimt samman att de bildar en psykofysisk enhet (Bengtsson 2001, s.88) 

som Merleau-Ponty påstår?  

           

För att försöka klara ut det resonemanget behöver vi titta på vad de olika begreppen står för. 

Detta är inte enkelt utan snarare väldigt komplext och beroende på hur begreppen florerar i 

litteraturen har jag valt att integrera begreppet självbild i begreppet självmedvetenhet. Motivet 

till detta (som framkommer nedan) är att båda beskriver en självreflekterande process.    

        

En ingång kan vara som Jonas Stier (2003, s.52) beskriver, att självbilden handlar om den 

tankemässiga processen (kognitiv) och att självkänslan är mer känslomässig (emotiv). 

Självbilden inrymmer de uppfattningar vi har om oss själva som till exempel temperament, 

karaktär, åsikter likväl som att den inrymmer den konkreta information vi har i form av 

hårfärg, kroppsform och liknande. Dessa mer personliga egenskaper sätts sedan i relation till 

mer samhörande identifikationer som etnicitet, religion och yrke för att nämna några (ibid. 

s.51). Självkänslan som är känslomässigt grundad utgörs av ”den trygghet och den 

grundläggande kärlek vi har till oss själva” (ibid. s.52). Ett annat sätt att uttrycka det på kan 

vara: 

 

Självkänslan handlar om den du är – det rykte du har inuti dig själv. 

   Cullberg Weston som citerad i Thelin (2008, s.51) 

 

Självkänslan grundas redan tidigt i barnets liv genom det bemötande vi får från signifikanta 

andra (Stier 2003, s.52) det vill säga människor som finns omkring barnet såsom föräldrar, 

syskon och andra viktiga personer. Möts vi av uppmuntran och respekt skapas förutsättningar 

för en positiv känsla om oss själva. Dessa två begrepp existerar tillsammans och påverkar 

varandra. Har vi utvecklat en positiv självbild så ger det förutsättningar för en stark 

självkänsla och tvärtom om. Om självbilden av någon anledning är negativ kan detta ge 

upphov till en mindre stabil självkänsla (ibid. s.53). Gunnela Westlander beskriver det som att 

”självkänslan hanterar sin självbild så att självkänslan inte kränks” (1993, s. 32f). 

 

Om vi då tittar på begreppet självuppfattning så är det den bild eller föreställning vi har om 

oss själva baserat på all kunskap och information vi har samlat på oss (Stier 2003, s.50). Till 



 15 

detta kommer det värde och den betydelsen vi ger oss själva (ibid.). Självuppfattningen utgörs 

således av både självbild och självkänsla (ibid.). 

 

Självförtroende, i sin tur beroende av självuppfattningen, är upplevelsen av vad vi kan och 

behärskar respektive vad vi inte kan och inte behärskar (ibid. s.54), de medvetna 

uppfattningar vi har av oss själva (Duesund 1996, s.74). Självförtroendet ger oss då möjlighet 

att välja att handla eller inte i en situation baserat på om vi anser att vi kan eller inte (Stier 

2003, s.54). 

Självkänsla	
Emo v	

Självbild/
självmedvetenhet	

Kogn v	

Självförtroende	
Situa onsbaserad	

kompetens	

Självuppfa ning	
Värdet	vi	ger	oss	

själva	

 

Bild 1. Modell över hur de psykologiska faktorerna beror av varandra. 

 

Ser vi självuppfattningen ur ett kroppsligt perspektiv så diskuterar Duesund (1996, s.84) 

utifrån Hutzler att den fysiska kompetensen som en person upplever kommer att leda till att 

självuppfattningen ökar vid en förbättrad kroppslig behärskning.  

          Ur ett fenomenologiskt perspektiv skulle det kunna uttryckas utifrån den existentiella 

dimensionen (Larsson & Fagrell 2010, s.281; Stier 2003, s.44) som kan förklaras som att ”du 

är din kropp, du är rörelsen” (Larsson & Fagrell 2010, s.281) och att det är genom handlingen 

(kropp+rörelse) och hur du rör dig som avgör vem och vad du är. Med andra ord, ju mer 

rörelsen blir integrerad med kroppen desto mer av dig kommer med i upplevelsen eftersom du 

är kroppen och rörelsen.  
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1.5.3 Kroppen i förhållande till andra kroppar  

Det är genom min kropp som jag förstår den andre, precis som det är genom 

min kropp som jag percipierar ”tingen”. 

  Merleau-Ponty (1997, sid. 161) 

 

Det är ju inte bara förhållandet den egna kroppen i samspel med den egna tanken som 

påverkar oss utan självklart påverkas vi av vår omvärld. Vi förhåller oss hela tiden till både 

den fysiska världen där vi som subjekt ”vandrar” omkring och förhåller oss till yttre objekt 

(Bengtsson 2001, s.78) och till andra kroppar/medmänniskor. Dessa påverkar naturligtvis 

också både hur vi ser på dem men också hur de ser på oss vilket då i sin tur har en påverkan 

på hur vi ser på oss själva. Ur Merleau-Ponty’s sätt att se på det diskuterar Bengtsson (2001, 

s.84-85) att vi som människor både har en relation till oss själva och vår egen kropp 

(intersubjektiviteten) och att den (kroppen) samexisterar i världen med andra människor.  

 

Duesund (1996, s. 42f) talar om den ex-statiska kroppen där den (kroppen) ”kommer ut från 

sig själv” i sitt förhållande från nu till dåtid-nutid och från att vara här till att vara nära och 

fjärran. Så här beskriver hon det: 

Det är denna kroppsligt-dynamiska kraft som gör att vi deltar i världen, 

handlar, upplever, observerar, kommunicerar, lär, påverkas och påverkar. 

   Duesund (1996, s. 43) 

 

Världen runt omkring mig är alltså inte endast min utan bebos av andra kroppar med eget 

handlingsutrymme. Ett handlande som ställs i relation till mig där jag blir påverkad av den 

andres verksamhet och dras med. Jag ställs hela tiden i relation till andra kroppar som är 

fortsättning på min egen tillvaro i världen (ibid. s.86). Ravn förstärker detta resonemang 

genom att tala om en konkret aspekt av intersubjektiviteten. Detta genom att belysa att:  

…samexisterandet (co-presence) är hur vi lär oss att uppföra oss och att lära 

från våra erfarenheter så att dessa blir meningsfulla i våra relationer till andra  

Ravn (2009, s.145), fritt översatt. 

 

Två ytterligare begrepp som används vad gäller att förstå och relatera till andra är analogislut 

och inlevelseteori (Bengtsson 2001, s. 87f). Att förstå varandra genom analogislut handlar om 

att jag förstår en annan människa genom personens mimik och gester och att jag genom att 

sätta in dem i min egen erfarenhet av liknande gester och koppla till mitt känsloliv kan jag 
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förstå den andre (Bengtsson 2001, s.87). Inlevelseteorin går ut på att vi förstår den andres 

gester och mimik genom att leva oss in i hur den andre upplever dessa inifrån. Även om 

Merleau-Ponty avfärdar dessa teorier (Merleau-Ponty 1997, s. 159f; Bengtsson 2001, s.87f ) 

kan dessa begrepp vara intressanta vad gäller att gestalta dans varför jag väljer att ta med dem.  

 

Att förhålla sig till andra kroppar (människor) gör vi ju mest hela tiden men hur påverkas vi 

när dessa kroppar skapar ett kollektiv (en grupp) av något slag? De medverkande i denna 

undersökning har ju i allra högsta grad varit delaktig i en grupp, en grupp som även om den är 

tillfällig ändå blir väldigt stadig och intim. I alla fall har jag upplevt det så i mitt arbete med 

danselever. Stier (2003, s.48-49) använder begrepp som totalidentitet och subidentitet för att 

vi ska förstå hur den egna kroppen (den eget levda fenomenologiska kroppen) med alla sina 

komponenter (självbild, självkänsla, kroppsuppfattning) påverkas av kropparna omkring oss. 

Genom att befinna sig i en grupp påverkas totalidentiteten av att ingå i ett kollektiv och att 

subidentiteter träder fram ur just totalidentiteten. Olika konstitutioner av grupper med olika 

sammansättning och olika förväntningar skapar olika subidentiteter som blir en del av den 

totala. Merleau-Ponty talar om att varken individ eller kollektiv kan existera ensam utan att de 

tillsammans korsar varandra och bildar en helhet (Bengtsson 2001, s.92; Duesund, 1996, 

s.57).  

 

1.5.4 Sammanfattning 

Kroppfenomenologin utifrån Merleau-Ponty handlar om att se kroppen inte bara som ett 

objekt som ska utföra intellektets (subjektets) vilja utan att kroppen själv kan vara objekt i sig 

själv. Att vi inte bara har vår (instrumentella) kropp utan att vi är den; vi är den levda 

kroppen. 

 

Självbild kan ses som den kognitiva delen och självkänslan som den emotiva delen i 

självuppfattningen och utgör den kunskap och information vi har samlat på oss om oss själva 

samt det värde och betydelse vi ger oss. Självförtroendet är upplevelsen av vad vi behärskar 

och vad vi inte behärskar. Självförtroendet är i sin tur beroende av självuppfattningen. Ur ett 

kroppsligt perspektiv så verkar då självuppfattningen öka med en ökad kroppsuppfattning. 

 

Jag och min kropp påverkas hela tiden av andra kroppar, genom mötet och samexisterandet 

med andra (världen utanför mig själv) förstår jag och kan relatera till världen. I olika sociala 
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sammanhang t.ex. olika gruppkonstellationer kan jaget få syn på olika identiteter beroende på 

vilken typ av grupp det är och vad den representerar (jmf. subidentitet och totalidentitet). 

Individ och kollektiv kan inte existera ensam utan utgör tillsammans en helhet.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att nå syftet med denna uppsats har en kvantitativ enkät använts (Ejlertsson 2005; Patel & 

Davidson 2011, s.73ff). Enkätens frågor är framtagna för att kunna besvara frågeställningarna 

i uppsatsen, dels genom olika bakgrundsfrågor dels med frågeställningar om elevens egen 

upplevelse före och efter utbildningen. Tonvikten ligger dock på frågeställningar som 

behandlar respondenternas självupplevda utveckling genom skattning av olika psykosociala 

samt motoriska förmågor. Detta ger att enkäten och kanske framförallt bearbetningen av 

empirin kommer att ha kvalitativa ansatser dels i och med att det har med elevernas subjektiva 

upplevelser att göra (Wallén 1996, s. 73) dels eftersom enkäten innehåller en fritextfråga samt 

möjligheter till utveckling och motivering av vissa frågor genom fritext. Således är studien en 

blandning mellan kvantitativ och kvalitativ metod (Gratton & Jones 2010, s. 34f). 

Inspirationen för enkätens utformning kommer från andra genomförda enkätstudier såsom 

GIH:s hälsoenkät, olika studier från folkhälsoinstitutet (fhi, 2005; fhi, 2006). 

 

För insamling av data har enkätverktyget Defgo valts, för dess enkla uppbyggnad och 

möjligheten att genomföra enkäten på elektronisk väg. I Defgo finns även möjligheterna att 

sammanställa enkätsvaren till enklast möjliga värden i numerisk och procentuell form samt att 

dessa värden lätt kan läggas in (automatiskt) i tabeller och diagram. Utifrån dessa kommer 

sedan en deskriptiv statistisk analys (Patel & Davidsson 2011, s. 111; Gratton & Jones 2010, 

s. 7) av svaren att göras. Detta utgör den kvantitativa ansatsen av studien. Som nämnts 

tidigare utgörs även enkäten av möjlighet till utveckling/motivering av vissa frågeställningar 

samt att en fritextfråga finns med. Denna mer kvalitativa del av metoden kommer att 

användas för att förstärka de numeriska resultaten samt tolkas i samband med diskussionen då 

studien återknyter till det teoretiska ramverket. 
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2.1.1 Urval och bortfall 

Eftersom problemet som undersökningen bygger på är så specifikt valdes en tillgänglig grupp 

ut för att genomföra denna studie (Patel & Davidsson 2011, s. 59). Fem årskullar på 

gymnasiets estetiska program med dansinriktning ingår i denna studie. Eleverna som svarat på 

enkäten är födda mellan 1987 och 1991 vilket innebär att de gick ut gymnasiet 2006-2010. 

Mer ingående beskrivning av respondenterna samt vilka skolor de gick på följer nedan. 

 

Förutsättningar för urvalet var att det inte skulle vara en skola i en av storstadsregionerna och 

att det inte skulle vara något inträdesprov, det vill säga att alla som sökte dansprogrammet fick 

gå, om övriga antagningskriterier var uppfyllda. Valet att hitta skolor utan intagningsprov var 

viktigt ur den aspekten att komma åt en ”icke frälst” population där utvecklingen under 

utbildningen kanske sker på annat sätt och att ingångsambitionen inte är att bli dansare till 

yrket. Detta var även en av anledningarna till att storstadsregionerna valdes bort då de flesta 

skolor i dessa har inträdesprov. Den andra anledningen var att i storstadsregionerna är oftast 

att utbudet av dansskolor och dans som scenkonst är större varför det finns en annan 

förförståelse för dansen. 

 

Efter att ha kontaktat landets danskonsulenter (regionssamordnare av danskonst) via mail för 

att få ett urval av skolor som matchade studiens kriterier söktes även efter skolor på 

Skolverkets hemsida. Från danskonsulenterna inkom endast fem svar och den informationen 

ledde tyvärr inte till någon skola som uppfyllde kriterierna. En sökning på skolor som hade 

dansprogram gjordes och förfrågan skickades till sju skolor. Av dessa var det två som svarade, 

C4:s gymnasium i Kristianstad och Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke och som inkom med 

kontaktuppgifter på före detta elever. Kontakt togs med en lärarkollega vid Vansbros 

lärcentrum och jag fick via henne kontaktuppgifter till elever. Jag samlade även in mail-

adresser från före detta elever vid Martin Kochgymnasiet i Hedemora, den skola som jag själv 

arbetat på. 

 

Som beskrivits ovan skickades brev till 126 före detta elever, 17 av dessa returnerades till 

avsändaren då adressaten flyttat. Allt som allt skickades enkäten ut till 55 respondenter varav 

47 (72 % svarsfrekvens) svarade men endast 45 svar finns registrerade. Dock är fråga 1 

besvarad av 46 st. Varför detta kan jag inte förklara men det kan ha att göra med att någon av 

respondenterna kan ha börjat svara/öppnat enkäten men inte fullföljt. Av respondenterna 

uppgav sig 44 vara kvinna, 1 man och 1 non gender. Om man tittar på fördelningen så skulle 
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jag vilja säga att den är ganska representativ för hur det ser ut på dansutbildningen på 

gymnasiet.  

 

2.1.2 Bakgrund enkät 

När det gäller enkäten (Bilaga 3) ville jag hålla den bred i det avseende att jag tog med frågor 

som kanske inte riktigt gick att relatera till den huvudsakliga frågeställningen. De olika 

frågorna delades in i olika grupperingar för att täcka olika delar av problemområdet 

(Ejlertsson 1996, s.46ff) men som framgår av meningen ovan blev enkäten alldeles för vid och 

operationaliseringen kom att gå ifrån det huvudsakliga syftet med studien. Dock följer en 

genomgång nedan av vilka olika delar som kan identifieras i enkäten. De frågor som hamnar 

utanför problemområdet handlar om huruvida dansesteter har benägenhet att hamna i 

framträdande positioner, förtroendeuppdrag och kreativa uppdrag i sitt professionella liv samt 

om deras rutiner vad gäller träning och kulturella aktiviteter (fråga 4-19).  Följande frågor 

handlar om bakgrund till valet av dansutbildning (fråga 20-27) och resterande frågor är då 

själva huvudinnehållet i enkäten (fråga 28-35). Dessa frågor rör elevens (den före detta eleven) 

upplevelse av sin fysiska och psykosociala status innan och efter utbildning samt vad inom 

dansutbildningen som eleven upplever har påverkat mest i utvecklingen. De sista frågorna 

berör huruvida eleven skulle göra om sitt gymnasieval (fråga 36-37). Enkäten bestod totalt av 

17 flervalsfrågor, 15 påståendefrågor och 5 öppna frågor.  

 

2.1.3 Genomförande 

Innan enkäten skickades ut till den utvalda gruppen gjordes en liten pilotstudie (Ejlertsson 

2005, s.36f) där enkäten skickades till två kända respondenter. En av dessa har samma 

bakgrund som urvalsgruppen medan den andra har bred dansbakgrund men gick ett annat 

program på gymnasiet. Utifrån återkoppling från pilotstudien färdigställdes enkäten till dess 

nuvarande form. 

 

Ambitionen var att allt skulle hanteras elektroniskt varför mailadresser till respondenterna 

eftersöktes. Adresser till Martin Kochgymnasiets gamla elever erhölls via skapat socialt 

kontaktnät. Till de tre andra skolorna, Vansbro lärcentrum, C4:s gymnasium och 

Hulebäckgymnasiet skickades brev (Bilaga 2) då skolorna inte hade elevernas mailadresser. 

Brev skickades till sammanlagt126 elever med förfrågan om de ville ingå i undersökningen 

och med önskan om att de skulle kontakta mig via mail. Av dessa brev inkom svar från 31 
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personer via mail, något svar om att eleven befann sig utomlands samt att 17 brev returnerades 

till avsändaren.  

     De kontakter som inkom via brevförfrågan tillsammans med de redan existerande 

mailadresser gjorde att enkäten totalt skickades ut till 55 före detta elever.  

 

Då Defgo är ett, för mig, nytt redskap upplevdes en del svårigheter vad gäller 

implementeringen av enkäten. Då det tog tid att samla ihop kontaktuppgifter till 

respondenterna skickades enkäten ut vid fyra olika omgångar. En av dessa omgångar var en 

påminnelse. I efterhand har lärdom tagits om att det hade gått att lägga till nya respondenter 

till originalutskicket men tillvägagångssättet blev nu att tre (ett utskick har valts bort på grund 

av osäkerhet om svarets validitet) utskicksomgångar har sammanställts till ett samlat 

svarsdokument. 

 

2.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Som framgick ovan så eftersöktes mailadresser till respondenterna varför ett brev skickades ut 

till de skolor som kommit in med kontaktuppgifter (dock inte till Martin Kochgymnasiets 

elever eftersom där fanns redan mailadresser registrerade). I brevet (Bilaga 2) som skickades 

ut informerades eleverna dels om syftet (Patel & Davidsson 2011, s. 62f; Ejlertsson 1996, s. 

29f) med studien samt uppmanades att maila tillbaka och att jag på så sätt skulle erhålla 

mailadresser. I brevet framgick även att enkäten besvaras anonymt samt att underlaget ska 

användas till analys och diskussion av mig. Tyvärr framgick inte av missivet (Bilaga 3) att 

enkäten var anonym vilket var en miss. Dock kan man argumentera för att samtyckeskravet 

(ibid.) är uppnått genom att eleverna dels tillhandahållit sin mailadress samt valt att genomföra 

enkäten. Vad gäller konfidentialitet (ibid.) så har enkäten behandlats i ett system där det inte 

framgår vem som svarat samt att Defgo sammanställer alla svar på en gång och det går inte att 

spåra via mailadresserna.  

 

2.1.5 Bearbetning av enkät 

Vid bearbetningen av enkäten kommer framförallt fråga 28-37 att analyseras. Detta genom 

deskriptiv statistik (Patel & Davidsson 2011, s. 111) där det insamlade datamaterialet framför 

allt redovisas i procent. Beroende på relevansen för de övergripande frågeställningarna 

kommer data att plockas ur enkätfrågorna och ställas mot syftet, detta gäller framförallt fråga 

28 och 29 där det frågas efter upplevelse innan och efter genomgången utbildning. Dessa 
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frågor redovisas i tabellform. Fråga 30-34 kommer att redovisas genom diagram utifrån 

respondentens ställningstagande. Till dessa redovisningar av studiens data används 

kommentarer/motiveringar som respondenterna skrivit samt delar av fritextfrågan för att 

förstärka kopplingen till problemområdet. Fråga 35 som är en fritextfråga kommer till viss del 

att redovisas genom citat.  

 

2.1.6 Validitet och reliabilitet 

Som även framgår i metoddiskussionen i uppsatsens avslutande del kan man ifrågasätta 

studiens validitet framförallt i frågan kring de olika psykosociala begreppen som enkäten 

frågade efter. Eftersom den inte innehöll någon förklaring och/eller definition av begrepp som 

självkänsla, självförtroende och självmedvetenhet måste man utgå från att respondenterna har 

kunnat tolka in olika betydelser av begreppen (Ejlertsson 2005, s. 100f). Dock tror jag att 

resultaten till stor del motsvarar det som efterfrågats. Ytterligare en faktor som kan tas i 

beaktning är minnesfaktorn (Ejlertsson 2005, s. 66) eftersom det för vissa av respondenterna 

var några år sedan de avslutade utbildningen då de svarade på enkäten.  

 

Vad gäller reliabiliteten så kan jag inte riktigt uttala mig om den då jag inte skickat ut enkäten 

till några av respondenterna igen för test-retest. Dessutom kan det komma att bli svårt att 

återskapa en ny studie av detta slag med ny respondentgrupp framförallt på grund av att 

läroplanen och kursplanerna för gymnasieskolan förändrats i och med GY-11.  

 

 

3. Resultat - Tabeller och figurer 

Nedan följer resultatredovisningen där elevernas svar redovisas under olika rubriker som 

representerar de olika parametrarna som frågeställningarna bygger på. Resultaten är angivna i 

procent i diagrammen förutom två då det är absoluta tal som angetts, samt både i absoluta tal 

och procent i tabellerna. Även vissa citat av respondenterna finns med i resultatredovisningen, 

i dessa fall har jag valt att inte korrigera eventuella språk och/eller stavfel utan redovisar 

citaten för övrigt exakt såsom de var skrivna i enkäten. Eftersom enkäten var av kvantitativ art 

har jag valt att endast fokusera på de faktiska resultaten även om vissa frågor har en kvalitativ 

utgångspunkt. Till dessa räknar jag framförallt elevernas egna ord (som redovisas under 3.4) 

trots att vissa kvalitativa delar finns i flera frågor då respondenterna haft möjlighet att 

kommentera frågorna med egna ord. Resultaten redovisas i fyra olika delar där första delen 
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handlar om elevens skattning av sin psykosociala samt fysiska utveckling; den andra delen 

beskriver respondenternas upplevelse av mer personliga karakteristika vad gäller psykologiska 

personlighetsdrag, social kompetens samt fysisk kapacitet. Den tredje delen handlar om hur 

eleverna upplever att olika delar inom dansundervisningen har påverkat och den sista delen är 

elevernas egna subjektiva beskrivning i fritext. 

 

3.1 Skattning av psykosocial samt fysisk utveckling 

I figur 1 och figur 2 redovisas respondenternas skattning av den psykosociala samt den 

fysiska utvecklingen. I den första figuren har de psykologiska förmågorna (självförtroende, 

självmedvetenhet och självkänsla) lagts ihop till ett begrepp att ta ställning till medan de i 

nästkommande figur är uppdelade i separata begrepp. 

 

Figur 2 – I figuren ovan redovisas svar på frågan: Om du ser tillbaka på din 

gymnasietid och på mötet med dansen i synnerhet, i vilken utsträckning skulle 

du då vilja säga att du utvecklades? 

 

I figur 1 ser vi en övervägande majoritet som upplever att de utvecklats såväl psykosocialt 

som fysiskt. I stort sett alla respondenter (96 %) upplever att de utvecklats fysiskt och då med 

hänsyn tagen till den ”naturliga kroppsutvecklingen” som sker i den åldern dvs naturlig 

tillväxt i enlighet med senpubertet. 95 % upplever att de fått större sociala förmågor såsom 

ökad samarbetsförmåga och i kontakt med andra. Den tredje parametern (som förvisso kanske 
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är mest svårdefinierad och svårtolkad); den psykologiska utvecklingen är det område som 

skiljer sig lite från de andra då 9 % av eleverna upplever att de inte alls utvecklats vad gäller 

självkänsla, självförtroende och självmedvetenhet. Mer specificerat hur de olika psykologiska 

parametrarna förhöll sig till varandra framgår i nästa figur. 

 

En elev svarade så här (utifrån fritextfrågan): 

Jag tror inte jag ahr utvecklats så mycket psykiskt förutom att jag slapp bli skoltrött och få 

en negativ inställning till skolan. 
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Figur 3 – I figuren ovan redovisas svaren på frågan: Vad anser du att du fått ut 

av att gå estetiskt program dans? 

 

I figuren ovan kan vi utläsa att de allra flesta upplever sig ha stärkt sina psykosociala samt 

fysiska förmågor som efterfrågats. Inte någon av respondenterna upplevde till exempel att de 

inte utvecklats vad gäller kroppslig färdighet och kontroll. Av eleverna var det ca 85 % 

(instämmer helt eller delvis) som ansåg sig fått större självförtroende samt bättre 

självmedvetenhet. Däremot är det omkring 4 % som inte anser att de fått bättre självkänsla 

även om det är den största andelen som anser sig fått bättre självkänsla. 
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3.2 ”Före och efter” 

I en fråga ombads de före detta eleverna att tänka tillbaka i tiden och ta ställning till hur de 

skulle ha beskrivit sig själva utifrån olika psykologiska, sociala och fysiska parametrar före 

och efter utbildningen. Frågan är mer allmänt ställd och syftar då inte bara till 

dansutbildningen eftersom naturligtvis många fler komponenter än själva skolgången spelar 

in. Tabellerna nedan redovisar svaren utifrån de tre parametrarna. 

3.2.1 Psykologiska personlighetsdrag 

Tabell 1 –Innan gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

 Innan gymnasieutbildningen, 

skulle du då ha beskrivit dig 

som: 

Instämmer helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls Vet ej Gäller inte 

        

        

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Ack. 

svar 

Blyg? 8 18% 12 27% 10 22% 14 31% 0 0% 1 2% 45 

Utåtriktad? 10 22% 23 51% 6 13% 6 13% 0 0% 0 0% 45 

Mentalt stark? 9 20% 15 33% 14 31% 7 16% 0 0% 0 0% 45 

Fantasifull? 22 49% 14 31% 8 18% 1 2% 0 0% 0 0% 45 

Kreativ? 18 40% 17 38% 6 13% 4 9% 0 0% 1 2% 45 

 

Tabell 2 –Efter gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

 Efter 

gymnasieutbildningen, 

skulle du då ha beskrivit 

dig som: 

Instämmer helt 

Instämmer 

delvis Instämmer något 

Instämmer inte 

alls Vet ej Gäller inte 

            

    

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Ack. 
svar 

Blyg? 1 2% 8 18% 13 29% 22 49% 0 0% 1 2% 45 

Utåtriktad? 24 53% 16 36% 5 11% 0 0% 0 0% 0 0% 45 

Mentalt stark? 23 51% 14 31% 5 11% 3 7% 0 0% 0 0% 45 

Fantasifull? 27 60% 11 24% 6 13% 0 0% 0 0% 1 2% 45 

Kreativ? 27 60% 11 24% 6 13% 0 0% 0 0% 0 0% 45 

 

De två tabellerna ovan beskriver elevernas uppfattning om vissa mer psykologiska 

egenskaper, skattade före och efter genomgången utbildning. Om vi tittar på skattningen av 

blyghet så ser vi att ca 45 % (instämmer helt eller delvis) sa att de upplevde sig som blyga 

innan utbildning men endast ca 20 % (instämmer helt eller delvis) efter. Ytterligare en 

parameter som skiljer sig före och efter är skattningen av mental styrka där upp emot 80 % 

(instämmer helt eller delvis) upplevde sig mentalt starka efter jämfört med drygt 50 % 

(instämmer helt eller delvis) innan. Däremot värt att notera att det fortfarande är ca 7 % som 

inte upplever sig som mentalt starka efter.  

 

En respondent kommenterade frågan/frågorna så här: 

Jag var mycket blygare än vad jag ör idag och jag kunde inte ens dansa. Nu kan jag dansa 

och har lärt mig mycket på vägen. 
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3.2.2 Sociala kompetenser 

Tabell 3 –Innan gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

Innan 

gymnasieutbildningen, 

skulle du då ha beskrivit 

dig som: 

Instämmer helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls Vet ej Gäller inte 

        

        

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Ack. 
svar 

Drivande? 11 24% 18 40% 13 29% 3 7% 0 0% 0 0% 45 

Bra på att samarbeta? 18 40% 19 42% 6 13% 1 2% 0 0% 1 2% 45 

 

Tabell 4 –Efter gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

Efter 

gymnasieutbildningen, 

skulle du då ha beskrivit 

dig som: 

Instämmer helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls Vet ej Gäller inte 

        

        

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Ack. 
svar 

Drivande? 29 64% 10 22% 4 9% 2 4% 0 0% 0 0% 45 

Bra på att samarbeta? 25 56% 16 36% 3 7% 1 2% 0 0% 0 0% 45 

 

Här ser vi en förändring i kapaciten ”drivande” på så sätt att fler anger svarsalternativet 

”instämmer helt” efter genomgången utbildning. Samarbetsförmågan har även den förskjutits 

mot svarsalternativet ”instämmer helt”, om än inte lika mycket. 

3.2.3 Fysiska kapaciteter 

Tabell 5 –Innan gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

Innan 

gymnasieutbildningen, 

skulle du då ha beskrivit 

dig som: 

Instämmer helt 

Instämmer 

delvis Instämmer något 

Instämmer inte 

alls Vet ej Gäller inte 

            

    

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Absoluta 

tal % 

Ack. 

svar 

Fysiskt stark? 11 24% 17 38% 13 29% 2 4% 2 4% 0 0% 45 

Flexibel/smidig (muskulärt)? 11 24% 18 40% 10 22% 6 13% 0 0% 0 0% 45 

Medveten om träning och 
dess påverkan på kroppen? 17 38% 19 42% 6 13% 3 7% 0 0% 0 0% 45 

 

Tabell 6 –Efter gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

Efter 

gymnasieutbildningen, 

skulle du då ha beskrivit 

dig som: 

Instämmer helt 

Instämmer 

delvis Instämmer något 

Instämmer inte 

alls Vet ej Gäller inte 

            

    

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Absoluta 
tal % 

Ack. 
svar 

Fysiskt stark? 22 49% 21 47% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 45 

Flexibel/smidig (muskulärt)? 24 53% 17 38% 3 7% 1 2% 0 0% 0 0% 45 

Medveten om träning och 

dess påverkan på kroppen? 34 76% 10 22% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 45 

 

Överlag så kan man även se en positiv tendens vad gäller de fysiska parametrarna där fler 

upplever sig starkare, mer flexibel samt mer medveten om kroppen efter utbildningen. 

Framförallt så ser vi en ökning vad gäller medvetenheten till träning och dess påverkan, en 

förmåga som (utifrån uppsatsens ingång) inte bara kan härröras till dansundervisningen. 
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3.3 Vad inom dansen (dansundervisningen) har påverkat 

Som beskrivits i inledningen (se 1.2.1) bestod dansundervisningen av olika delar där genrer 

(balett, modern-nutida dans osv.) blandades med improvisation, komposition och slutligen 

produktion. Nedanstående frågeställningar handlar därför om att ta reda på om det är någon 

speciell del inom dansen (dansundervisningen) som särskilt bidragit till utveckling av de 

psykosociala samt fysiska förutsättningarna. 

3.3.1 Dansen och utvecklingen av de psykologiska förmågorna 
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Figur 4 – I figuren ovan redovisas svaren på frågan: I vilken utsträckning har följande delar 

inom dansundervisningen utvecklat dina psykologiska 

(självförtroende/självkänsla/självmedvetenhet) förutsättningar?  

 

Tydligt här är att mötet med publiken det vill säga möjligheten att få stå på scenen och gestalta 

dansen är det som utvecklat mest. Även det kreativa egna skapandet och då även den ännu mer 

”fria” improvisationen verkar ha bidragit. 

 

Respondentkommentar (utifrån ovanstående fråga): 

Dansen är mitt liv. Säg till en dansare att inte se sitt dansjag som sitt vardagligajag - det 

går inte. JAg är en dansare, även när ja sover :) När jag utvecklas i dansen utvecklas jag 

som männsika :) 
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3.3.2 Dansen och utvecklingen av de sociala förmågorna 
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Figur 5 – I figuren ovan redovisas svaren på frågan: I vilken utsträckning har följande delar 

inom dansundervisningen utvecklat dina sociala (samarbeta mm) förmågor? 

 

Även här syns en tendens att det är gestaltandet och det ” det egna skapandet”, (mer kreativa 

och autonoma moment) som verkar påverka mest. Improvisationen verkar ha haft stor 

betydelse för utvecklandet av kontakt och samarbete med andra. 

 

Respondentkommentar (utifrån ovanstående fråga): 

Allt detta har gjort mig starkare, mer självmedveten, gett mig styrlka i att veta att jag är 

bra på något, det i sin tur gör det lättare att samarbeta med andra. Ju bättre man känner 

sig själv desto lättare är det att samarbeta med andra tycker jag. 
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3.3.3 Dansen och utvecklingen av de fysiska förutsättningarna 
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Figur 6 - I figuren ovan redovisas svaren på frågan: I vilken utsträckning har följande delar 

inom dansundervisningen utvecklat dina fysiska förutsättningar (kroppsmedvetenhet, motorik, 

styrka, smidighet mm)? 

Överlag ser vi höga staplar vad gäller respondenternas upplevelse (i stor utsträckning) av 

utveckling av den egna kroppen och kroppsmedvetenheten. Här ser vi dock en markant ökning 

av själva teknikträningen och arbetandet med de olika dansstilarna. 

 

Några respondentkommentarer på ovan frågeställning: 

Jag fick bättre teknik på allt och jag kunde framflr allt koncentrera mig bättre på 

pluggandet. De olika dansstilarna har jag fått lära mig mycket om och de flesta 

danssätten var kul. Jag ölskar improvsation det ör det roligaste nör man får skapa själv. 

 

tekniken är det som gör en dansare bättre kroppsligt, passionen och hjärtat gör 

framträdandet. Allt man gör bidrar till att man blir bättre, att dansa oliak stilar gör en 

starakre. Att dansa balett gör mig inte bara bättre i balett, det hjälper mig att bli bättre 

och kunna göra mer i t.ex. jazzen. Kan även hjälpa mig att bli mer kroppsmedveten o 

hjälpa mig i andra stilar. :) 
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3.4 Elevernas egna ord 

I en fritextfråga ombads respondenterna att med egna ord beskriva hur de tror att 

gymnasieutbildningen med dans påverkat/utvecklat dem. I resultatredovisningen har jag valt 

att inte tolka dem utan väva in dessa som en del av diskussionen. Detta för att ge en otolkad 

bild av deras egna tankar och funderingar kring dessa frågor. Många av svaren påminde om 

varandra och jag har gjort ett urval utifrån de svar som berättade lite mer om elevens 

upplevelse.   

Några av dessa kommentarer redovisas här nedan: 

Jag har vuxit som person på det sättet att jag vågar ta mer plats än innan. Nu har jag inga 

problem med att uttrycka min åsikt i vilket sammanhäng det än är. Jag har också fått 

bättre självkänsla på så sätt att jag tror mer på mig själv. Jag vet att jag klarar av att 

göra allt bara jag verkligen jobbar för det. 

 

Dansen för mig gjorde att jag dock blev mer självkritisk gentemot min kropp men 

samtidigt blev jag medveten om hur stark och smidig min kropp var/är. I efterhand inser 

jag hur mycket dansen betydde för mig och hur mycket jag saknar att dansa. 

 

För att orka med alla andra ämnen var danslinjen ett ultimat val för mig. Som blivande 

idrottslärare har utbildningen givit mig en god grund till alla typer av rörelse till musik i 

mitt kommande yrkesliv som jag ser som en stor fördel. Att röra på mig så mycket och att 

få all glädje av dansen gjorde att jag orkade med hela gymnasietiden på ett helt annat sätt 

än om jag läst en helt teoretisk linje. 

 

Det har gett mig bättre självkänsla och det har visat på att även om något är jobbigt så är 

det bara att ta sig igenom det för det är då man som människa kommer någon vart, jag 

har kommit längre för jag vågar nu mer kasta mig ut fast jag är nervös och rädd inför 

saker jag gör det för att jag vet att det kommer göra mig starkare och säkrare som person. 

Jag har fått en grund i att hålla mig i form som gör att jag verkligen vill hålla mig i form 

coh fortsätta träna för att kunna plugga bättre. 

 

Jag kan se tillbaka på min gymnasietid med glädje och känner att jag fått ut något av det 

och jag känner verkligen att jag gjorde rätt val. Jag tror inte jag ahr utvecklats så mycket 

psykiskt förutom att jag slapp bli skoltrött och få en negativ inställning till skolan. Fysiskt 
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sett fick jag testat på mycket som jag antagligen aldrig skulle varit med om om jag bara 

dansat på fritiden. 

 

Man har varit så nära varandra och fått stått på scenen mycket. Jag vågar mer, ta för 

mig. 

Det största för mig var den sociala biten. Man lärde sig mycket om sig själv när man fick 

arbeta med sin kropp och medvetenheten om sin kropp. Jag fick ett större självförtroende 

och detta ledde till fler kontakter till människor. Jag har än idag vänner från den tiden 

som är väldigt värdefulla för mig. Man lärde sig även att ta motgångar på ett bättre sätt. 

Förr blev jag väldigt arg om något gick fel eller om jag gjorde fel men nu hanterar jag det 

mycket bättre. På ett lugnare mer objektivt sätt. Alla kan inte tycka om en och det är okej. 

Jag är den jag är och det är jag väldigt glad för. 

 

Jag var inte lika blyg efter utbildningen som jag var innan. Mina förmågor att samarbeta 

hade förbättrats. Jag upplevde en känsla av sammanhållning med mina 

dansklasskamrater, jag tror vi kom närmre varandra än många andra gymnasieklasser. 

 

4 Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om elever som gått gymnasiets estetiska 

dansprogram upplevde att dansen utvecklade dem vad gäller psykosociala förmågor och 

fysiska kapaciteter. Dessutom undersöktes hur eleverna upplevde att de olika delarna i 

dansundervisningen påverkade deras utveckling. I diskussionen nedan kommer jag att 

diskutera frågeställningarna utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

Diskussionen är uppdelad utifrån frågeställningarna i syftet. 

 

4.1 Upplever eleverna att dans som uttrycksform stärker 

självkänsla, självbild, självförtroende? 

Precis som framkommit i forskningsläget så kan jag också se utifrån resultaten från denna 

studie att upplevelsen är att dans påverkar en individs självkänsla, självmedvetenhet och 

självförtroende (Connoly M.K. et al 2011). Här verkar alltså studier där lärare uttalat sig 

(Lindqvist 2010) sammanfalla med elevernas upplevelser. Genom mötet med den kreativa 

dansen så upplevs att ovanstående psykologiska faktorer stärks.  
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Men det var 9 % (figur 1) som upplevde att de inte utvecklats vad gäller självförtroende, 

självkänsla och självmedvetenhet. Utifrån ett fenomenologiskt kroppsperspektiv är kroppen 

både subjekt och objekt. Kanske är det så att dessa 9 % ser sig mer som ett objekt än subjekt. 

Något som eventuellt talar emot detta är att de allra flesta uppger att de utvecklat större 

kroppslig färdighet och kontroll (figur 2). Naturligtvis är detta svårt att diskutera kring 

eftersom inga frågor ställts kring varför eleverna svarat som de gjort och inga uppföljande 

frågor om elevernas mentala status under utbildningen ställdes. 

 

En elev resonerade dock så här: 

Jag tror inte jag ahr utvecklats så mycket psykiskt förutom att jag slapp bli 

skoltrött och få en negativ inställning till skolan. 

 

Dock menar de flesta eleverna att de (i stor utsträckning eller delvis) har utvecklat sin 

självkänsla, sin självbild och sitt självförtroende. Bilden av detta förstärks även i figur 2 där 

en klar majoritet upplevde sig fått bättre självförtroende, ökad självmedvetenhet och även 

bättre självkänsla. 

 

 

Två elever uttryckte det på följande sätt (fritextfrågan): 

Jag har också fått bättre självkänsla på så sätt att jag tror mer på mig själv. Jag 

vet att jag klarar av att göra allt bara jag verkligen jobbar för det. 

 

… jag har kommit längre för jag vågar nu mer kasta mig ut fast jag är nervös 

och rädd inför saker jag gör det för att jag vet att det kommer göra mig starkare 

och säkrare som person. 

 

Ser man utifrån ett identitetsskapande (och fenomenologiskt) perspektiv där enligt Duesund 

(1996, s.84) fysisk kompetens har stor inverkan på självuppfattningen så kan man förstå att så 

många elever som upplever att de fått större kroppslig kontroll också upplever ökad 

självmedvetenhet. Den kroppsliga kontrollen gör att eleverna i dansen inkorporerar rörelsen 

och på så sätt förstår världen inte bara som ett objekt utan även som ett kompetent subjekt. 

Kroppen blir då en viktig del i skapandet av sig själva som en kompetent individ.  
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Även Ravn understryker hur dansaren i sin kroppslighet förstår världen: 

 

In different ways the phenomenological descriptions emphasise a certain kind of 

closeness of mind and body when dancing…. The body-subject is described as 

living in a constant process of change. --- The phenomenological description 

of dance in different ways suggests that the dancers’ training in being aware of 

and using kinaesthetic sensing selectively offers special access to the 

investigation of the intelligence of the body itself. 

    Ravn 2009 s. 36f 

 

In and through perception, our bodily being ”shapes” our experience of, 

relation to and understanding the world. 

     Ravn 2009 s.50 

 

Tidigare har jag tagit upp den existentiella dimensionen (Larsson & Fagrell 2010 s.281; Stier 

2003 s.44). När rörelse och kropp upplevs som en enhet samverkar kropp och rörelse positivt 

i identitetsskapandet (Larsson & Fagrell 2010 s.281). Som dansare blir du trygg 

(förhoppningsvis) i ditt förhållande till din kropp dels genom att du lär dig behärska kroppen i 

förhållande till världen (rum/tid/kraft) men också genom att få arbeta kreativt och i en trygg 

miljö. Att få gestalta ger ytterligare redskap för att öka den ickeverbala kommunikationen 

(Lindqvist 2010, s.113), att få chansen att förkroppsliga sig i världen. Genom att gestalta får 

eleven/dansaren chansen att genom kroppen som material både vara levd och leva och får då 

bestämma själv vad han/hon vill vara och är (Ravn 2001, s.138). 

 

Värt att kommentera är att andelen (figur 2) som upplever sig fått större (i stor utsträckning) 

självkänsla är något mindre än de övriga två parametrarna (självförtroende och 

självmedvetenhet). Här indikerar elevernas självkänsla, som jag definierade som den 

känslomässiga tryggheten vi har till oss själva, att eleverna inte upplever sig trygga 

inombords. Flera studier ovan (t.ex. Lindqvist 2010, Buckroyd 2000) menar att det finns en 

korrelation mellan god kroppsuppfattning och självkänsla. Det är svårt att dra några slutsatser 

utifrån min studie men det är noterbart att det kanske inte räcker med att ha bra kroppskontroll 

för att utveckla god självkänsla. 
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Merleau-Ponty talade om förkroppsligandet av världen (Bengtsson 2001 sid. 80; Duesund 

1996 s. 48). Som exempel tar han den blinde mannens käpp eller bilen till bilföraren. Skulle 

man kunna säga att en dansare som verkligen förkroppsligar rörelserna i sin egen kropp och 

gör dem till sina egna når utanför den egna kroppen? Kan det vara så att genom att 

förkroppsliga ”nya” handlingar så utvecklas även den egna kroppen i världen? Jag tänker att 

om man både får möjlighet att jobba med andras rörelsematerial
6
 samt (och kanske ännu mer) 

får jobba med sitt eget (omedvetna) rörelsevokabulär så ger denna objekt-subjekt relation nya 

erfarenheter? Lindqvist berör detta på ett sätt när hon talar om vad som händer med kroppens 

räckvidd och volym när vi antar/intar imaginära ting eller objekt (Lindqvist 2010 s.119).  

 

Vad gäller svaren på dansundervisningens påverkan verkar det som om möjligheten att få stå 

på scen är det som eleverna upplever bidragit mest till utvecklingen psykologiskt. Genom att 

få gestalta dans får dansaren/eleven verkligen vara både subjekt och objekt. Subjekt utifrån sin 

egen kropp och sina rörelser och objekt genom att han/hon blir beskådad av publiken. 

Dansaren ser (inte helt sant kanske på grund av eventuellt scenljus) publiken, men blir 

samtidigt sedd av publiken (Duesund 1996, s.33).  

     Dansarna i Ravns avhandling (2009, s.197) talar om att de upplever en föreställning som 

kommunikation mellan dem och publiken där de som dansare interagerar och till och med 

lyssnar in åskådarna. Man skulle då kunna tala om ett samexisterande mellan dansare och 

publik (subjekt – kultur/samhälle). Denna studie visar att det är positivt för eleverna/dansarna 

att lära sig att bli sedda och tolkade. Duesund (1996, s.33) diskuterar detta utifrån skolans 

uppdrag och menar att det är viktigt att dessa processer inte hotar elevens positiva 

självuppfattning.  

     Att stå på scen är att vara inkluderad i ett sammanhang, något som kan påverka 

självkänslan i positiv riktning. Eftersom eleverna har till uppgift i vissa kurser att ingå i 

processarbete som ofta leder till en föreställning, innebär det att det är eleverna själva som tar 

ansvar för produktionen. Att äga sitt eget material, vara delaktig och vara självbestämmande 

(Connolly, Quin & Redding 2011, s.62) har i tidigare studier visat sig öka självkänslan, bidra 

till motiverade elever och minska risken för psykisk ohälsa (Quested och Duda 2011,s.12).  

     Även denna studie visar att både improvisation och eget skapande bidragit positivt till 

påverkan av de psykologiska aspekterna. 

  

                                                 

6
 Se 5 för förklaring av begreppet rörelsematerial och rörelsevokabulär 



 35 

Jag undrar om det kan vara så att genom att dels utsättas för olika dansstilar dels få lov att 

ikläda sig olika kroppsliga roller så kan eleverna få hjälp med att utveckla och ”sy ihop” sin 

egen identitet/roll som människa? Även om inte dansen erbjuder experimenterande med roller 

som till exempel teatern gör, så utsätter man sig likväl för olika roller kroppsligt när man 

dansar. Dessutom kan man vid improvisationer anta olika skepnader både kroppsligt och 

uttrycksmässigt. Funderingen är då om eleverna genom att få möjligheten att jobba med dessa 

olika ”rollspel” har lättare att hitta sin egen roll/identitet? Hjälper dansen till att forma elevens 

identitet och bidrar till att svara på den existentiella frågan: ”Vem är jag”?  

 

4.2 Uppger eleverna att dans som uttrycksform utvecklar den 

sociala förmågan? 

Även de sociala förmågorna verkar utifrån elevernas upplevelser ha utvecklats i kontakten 

med dansen. En av respondenterna skriver så här (utifrån frågan om vad inom dansen som 

påverkat de sociala förmågorna): 

Ju bättre man känner sig själv desto lättare är det att samarbeta med andra tycker jag. 

 

En annan uttrycker det så här (fritextfrågan): 

Det största för mig var den sociala biten. Man lärde sig mycket om sig själv när man fick 

arbeta med sin kropp och medvetenheten om sin kropp. Jag fick ett större självförtroende 

och detta ledde till fler kontakter till människor. Jag har än idag vänner från den tiden 

som är väldigt värdefulla för mig. Man lärde sig även att ta motgångar på ett bättre sätt. 

Förr blev jag väldigt arg om något gick fel eller om jag gjorde fel men nu hanterar jag det 

mycket bättre. På ett lugnare mer objektivt sätt. Alla kan inte tycka om en och det är okej. 

Jag är den jag är och det är jag väldigt glad för. 

  

Utifrån elevernas egna utsagor verkar det vara så att självkännedomen och självförtroendet 

har ökat i och med dansen och med det verkar det som om de upplever det som att de fått ett 

närmare och tätare samarbete med andra. Enligt Bengtsson (2001) och Ravn (2009) står den 

egna kroppsliga medvetenheten i relation till andra kroppar. Det är i samexisterandet som vi 

också förstår oss själva i världen och det är genom erfarenheterna vi lär oss samarbeta med 

andra. Intressant är att båda respondenterna i citaten ovan sätter in samarbetsförmågan i en 

kroppslig kontext. Det verkar alltså som om eleverna upplever att det finns en relation mellan 

den egna (subjektiva) levda kroppens utveckling och andra (subjektiva) kroppar. Merleau-
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Ponty benämner detta som intersubjektivitet, en relation till andra som är socialt betingad och 

kan förstås som att människan har en grundtro till världen likväl som till andra människor 

(Bengtsson 2001, s.84-85).   

 

En stor del av respondenterna har svarat att möjligheten att stå på scen, improvisationen och 

det egna skapandet varit det som utvecklats mest genom dans. Alltså moment som innehåller 

kreativitet, autonomi och kommunikation. Detta är något som Lindqvist (2010, s.113) 

diskuterar i sin avhandling. Lindqvist menar att delaktighet i en skapande process ökar 

elevens (barnets) kommunikativa förmåga. Även dansarna i Ravns (2009) avhandling belyste 

den kommunikativa aspekten som viktig vid föreställningstillfället. I dansutbildningen på 

gymnasiet ingår moment där man ska göra processarbeten både enskilt och i grupp. Vägen 

fram till en föreställning (processarbetet) går ofta genom improvisation och eget skapande 

vilket då innebär att eleverna i allra högsta grad är delaktiga. Är det dessutom ett grupparbete 

så måste de hela tiden förhålla sig till ett kollektiv.  

 

Merleau-Ponty talar ju om att varken kollektivet eller den enskilda (kroppen) kan existera 

utan varandra (Bengtsson 2001 sid. 92, Duesund 1996 sid. 57). Utifrån Merleau-Ponty kan 

man dra slutsatsen att genom att pröva och lära känna kroppen och rörelsen tillsammans, så 

ökar, ges utrymme för den kommunikativa aspekten individerna emellan. Merleau-Ponty 

beskriver även detta när det gäller förståelse av gester där han talar om att ”Kommunikation 

eller förståelse av gester är resultatet av en ömsesidighet mellan mina intentioner och den 

andres gester, mellan mina gester och de intentioner som kan avläsas i den andres beteende. 

… Kommunikationen lyckas när mitt beteende finner sin egen väg på denna väg. Den andre 

bekräftas genom mig och jag bekräftas genom den andre” (1997, s. 160) 

 

Stier (2003, s.49) talar om totalidentitet och subidentitet. I och med att eleverna dels befinner 

sig i en klasskontext där de skapat sig en identitet i gruppen, dels befinner sig i ett 

föreställningsarbete (processarbetet) där de tränar sociala förmågor i grupprocessen måste de 

hantera många subidentiteter och integrera dessa i sin egen totalidentitet.  

 

En elev uttryckte det på följande vis (fritextfrågan): 

Jag var inte lika blyg efter utbildningen som jag var innan. Mina förmågor att samarbeta 

hade förbättrats. Jag upplevde en känsla av sammanhållning med mina 

dansklasskamrater, jag tror vi kom närmre varandra än många andra gymnasieklasser. 
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Kanske är det så att kollektiva identiteter (Stier 2003, s.45) där kroppen och rörelsen är det 

gemensamma skapar ett närmare band gentemot varandra både genom att man gör den egna 

kroppsliga upptäcktsresan medan detta hela tiden relateras till andra, eftersom dans bedrivs 

(oftast) i kollektiv.  

Perception is about how I, as given in this body, meet stimulation and relate to 

it. ”…to be an experience is to hold an inner communication with the world, the 

body and other people, to be with them instead of being beside them” 

    Ravn (2009, s.50) utifrån Merleau-Ponty 

 

Som tidigare skrivits (1.5.3) så avfärdade Merleau-Ponty detta med inlevelse och analogi 

teorierna (Merleau-Ponty 1997, s. 159f; Bengtsson 2001, s. 87) även om de finns med som en 

del av att förstå relationerna mellan människor. Som även antyddes i 1.5.3 var jag intresserad 

av att titta lite närmare på dessa begrepp vad det gäller att gestalta dans och då utifrån syftet att 

stärka de sociala förmågorna. I samarbetet mot en dansföreställning så handlar det om att ta 

del av varandras rörelsematerial (koreografi) förutsatt då att man som elev inte koreograferar 

allt själv. Om vi tittar på inlevelse och analogiteorierna så innebär de att jag lär känna 

människor omkring mig genom att härma och känna igen mimik och kroppsspråk samt 

förmågan att sätta mig in i individens känsla. I ett dansstycke som ska framföras tillsammans 

gäller det att alla (om det är det som avses) dansare får ett någorlunda gemensamt kroppsligt 

uttryck och att de är överens om vilken känsla som ska förmedlas. Att lära sig en annan 

människas rörelser blir då som att lära känna den människan varför jag då skulle vilja påstå att 

det är ett starkt sätt att lära känna en människa (att förhålla sig till dess levda kropp). Jag vill 

alltså påstå att vi som fysiska varelser även måste anpassa oss till världen för att både förstå 

den och bli förstådda i den. Genom att lära oss tolka så gör vi oss också tillgängliga som 

sociala varelser. Att kunna samarbeta är således en kunskap vi kan lära oss! 

 

En respondent uttryckte det så här (fritextfrågan): 

Jag tror att den (dansutbildningen, min kommentar) gav mig jättemycket på det sociala 

planet med vänner och också en känsla av prestation. Min kreativitet blev helt klart 

utmanad och jag hade fantastiskt roligt.☺Den gav mig en framåtanda och lärde mig att 

inte vara rädd för att dela med mig av mina idéer. Jag lärde mig att alla människor kan 

ses som tillgångar och vara en del av ett färdigt projekt. 
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4.3 Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker 

kroppskontroll/kroppskännedom? 

Om man tittar på svaren på frågan om eleverna upplevde att de i mötet med dansen 

utvecklades under sin gymnasietid så framkom att i stort sett alla upplevde att de utvecklats 

fysiskt. Många upplevde sig som fysiskt starkare och smidigare efter genomgången 

utbildning. Däremot säger detta svar inget om huruvida de upplevde att de fått en större 

kontakt med den upplevda kroppen. 

 

En elev uttryckte det så här (fritextfrågan): 

Dansen för mig gjorde att jag dock blev mer självkritisk gentemot min kropp men 

samtidigt blev jag medveten om hur stark och smidig min kropp var/är. I efterhand inser 

jag hur mycket dansen betydde för mig och hur mycket jag saknar att dansa. 

 

Buckroyd (2000, s.3) diskuterar att unga människor till stor del identifierar sig (sin 

självkänsla) genom sin kroppsuppfattning. Genom att öka kroppsuppfattningen genom fysisk 

träning (dans) finns alltså alla möjligheter till en stärkt självkänsla och ökat självförtroende. 

Tyvärr gäller förmodligen även det motsatta. Känslor som kan sitta i livet ut. En holistisk syn 

på dansträning och kroppen skulle då vara att föredra för att på så sätt utveckla en positiv 

kroppsuppfattning.  

 

Genom att bemästra sin kropp (en ökad kroppslig färdighet) ges möjlighet för kroppen 

(färdigheten) att arbeta i bakgrunden det vill säga att den inte ständigt gör sig påmind 

(Duesund 1996, s.46ff). En ökad kroppsmedvetenhet, som då eleverna upplevt att de förvärvat 

skulle kunna innebära att tillgången till kroppen kan ta sig andra, och fler uttryck. Tidigare 

har föreslagits att kopplingen fysisk kompetens och ökad kroppslig färdighet skulle påverka 

självuppfattningen positivt (Duesund 1996, s.84). Ser vi på enkätsvaren så indikerar de att 

eleverna upplever sig ha ökat sin kroppsliga förmåga så har detta bidragit till en positiv 

utveckling av de psykologiska faktorerna.  

 

Min tolkning blir att dansaren genom att bli expert på sin egen kropp också upplever 

kroppslig trygghet vilket också ger en upplevelse av att vara trygg med sig själv. Genom att 

bli van med den fysiska färdigheten kanske det är så att en självreflektorisk nivå kan uppstå 

där tryggheten i kroppen föder en psykologisk trygghet.  
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När det gäller de fysiska förutsättningarna relaterat till de olika delarna i dansundervisningen 

ser bilden (figur 4) lite annorlunda ut än för de psykosociala faktorerna. Här visade sig de två 

resterande parametrarna tekniken och mötet med olika dansstilar öka i svaren hos 

respondenterna vilket då skulle kunna ses som att kroppen är lite mer av ett instrument 

(objekt) som skall kalibreras (Legrand & Ravn 2009, s. 398; Buckroyd 2000, s. 15-16). Dock 

är fortfarande procentandelen på de resterande tre delarna (improvisation, eget skapande, att 

stå på scen) hög, vilket skulle kunna knytas till att eleverna genom att få skapa själva samt att 

ta koreografi (stå på scen) ökar sin kroppsliga medvetenhet (Poll 1979, s.65) 

 

Intressant var att flera av eleverna uttryckte att de genom dansen (den fysiska aktiviteten) fick 

bättre förutsättningar för skolarbetet.  

 

Så här skrev en elev (i samband med frågan om de olika delarna inom dansutbildningen och 

de fysiska förutsättningarna): 

Jag fick bättre teknik på allt och jag kunde framfölr allt koncentrera mig bättre 

på pluggandet. De olika dansstilarna har jag fått lära mig mycket om och de 

flesta danssätten var kul. 

 

En annan elev uttryckte det på följande sätt (fritextfrågan): 

… Att röra på mig så mycket och att få all glädje av dansen gjorde att jag 

orkade med hela gymnasietiden på ett helt annat sätt än om jag läst en helt 

teoretisk linje. 

 

4.4 Avslutande tankar  

4.4.1 Metodkritik 

Detta har inte varit ett helt enkelt arbete framförallt eftersom jag började i ”fel” ände och 

startade med empirin och inte med litteraturstudierna. Förvisso visste jag när jag konstruerade 

enkäten vad det var jag var ute efter även om jag hade svårt att konkretisera syfte och 

frågeställningar. Patel & Davidsson (2011 s.39) diskuterar förvisso kring detta om att ibland 

kan det vara bra för forskningsprocessen att allt inte görs kronologiskt men i mitt fall tror jag 

att det skulle sparat en massa tid. Jag visste dock att jag ville förankra min studie i upplevelse 

och med det kroppsliga som bas. Jag har alltid känt, både i mitt yrkesverksamma liv som 

dansare och som pedagog/lärare, att kroppen är det som är avgörande (!) för såväl den fysiska 
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som den psykosociala utvecklingen. Att välja fenomenologin och Maurice Merleau-Ponty’s 

kroppsfenomenologi i synnerhet har varit en resa som kantats av många olika 

”dikeskörningar” där de olika begreppen till slut snurrat runt i huvudet. Jag har dock, förvisso 

med hjälp av kloka människor, tagit mig upp på vägen igen och nu verkar det som att jag 

närmar mig målet.  

 

Helt klart är dock att om jag ska titta på metoden som studien grundar sig på så skulle 

naturligtvis ett tydligare problemområde ha tagits fram. Genom det hade en enkät med mer 

nyanserade frågor och svarsalternativ (Ejlertsson 2005, s. 59) kunnat konstrueras med ökad 

relevans för problemområdet som resultat. Alternativt att en ren kvalitativ ansats med 

intervjuer kunde ha varit mer informativt för att belysa problemområdet. 

 

 Något som förmodligen också hade behövts förtydligas för respondenterna var definitioner 

på de olika psykosociala parametrarna. De är, som påpekats tidigare (och som även tas upp 

här nedan), inte helt enkla att dels särskilja från varandra dels förenkla i sin innebörd. Med 

andra ord måste man när man läser svaren på enkäten vara medveten om att alla inte har en 

entydig betydelse bakom parametrarna varför visst tolkningsutrymme måste ges. Tycker dock 

att jag lyckats tolka resultaten utifrån ett brett perspektiv och koncentrerat mig på de stora 

skillnaderna.  

 

En intressant detalj som uppdagades väldigt sent för mig var valet av begrepp i enkäten 

gentemot det teoretiska ramverket. I enkäten frågar jag efter upplevelsen av utveckling av 

självmedvetenheten medan jag i den teoretiska genomgången hamnar på begrepp som 

självbild och även självuppfattning. Det är inte helt enkelt att hålla isär dessa begrepp som jag 

visat på ovan, men en ingång för mig har varit kroppen som subjektet och att kroppen är 

medveten om sig själv. Självmedvetenheten kan definieras som förmåga till självreflektion 

och genom detta är en del (en tidig del) av vårt identitetsskapande och utvecklas genom spel 

och lek det vill säga kroppsliga företeelser (Stier 2003, s. 24-25). Även självbilden beskrivs 

som en reflekterande förmåga utifrån kognitionen men där kroppslighet är basen, då det 

handlar om att reflektera kring yttre och inre egenskaper samt hur dessa förhåller sig till 

omvärlden och den kultur man tillhör/lever i (Stier 2003, s.51).  

          Ytterligare en begreppsförvirring jag upplevt på vägen är att jag i enkäten frågar efter 

psykosociala och fysiska förutsättningar medan de i själva verket handlar om psykosociala 
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förmågor och fysiska kapaciteter. Jag har dock valt att i syfte, resultat och diskussion valt att 

använda de mer korrekta termerna (förmågor och kapaciteter) för att underlätta bearbetning. 

4.4.2 Slutsats 

Denna studie visar att eleverna som gått estetiskt program dans upplever att de genom dansen 

utvecklat och ökat sina psykosociala förmågor samt sina fysiska kapaciteter. Om en följdfråga 

skulle vara, vad det är som gör att dansen utvecklar just dessa och kanske framförallt de 

psykosociala parametrarna så måste jag nog (stödd av tidigare diskussion) säga det egna 

skapandet och improvisationen, att själv få äga sina rörelser (sin kropp) och sitt material (sin 

koreografi). Och att detta äger rum i en trygg och tillåtande miljö. Störst påverkan verkar 

dock, något överraskande för mig, möjligheten att få gestalta dans på scen, där den 

kommunikativa ickeverbala aspekten och att vara del av ett socialt sammanhang verkar vara 

det som har den största inverkan. 

 

Om undervisningsmiljön som erbjuds elever på dansestet är av det holistiska perspektivet där 

kroppen kan vara både subjekt och objekt och att en positiv syn på kroppen och 

kroppsutvecklingen är den rådande då kan också dansen bidra till att öka elevens självkänsla. 

 

Jag ska avsluta genom att knyta an till en del av min inledning där jag pratar om varför frågor 

kring psykosocial och fysisk utveckling genom dans intresserar mig så. Jag syftar på detta att 

elever som verkar ha minst förutsättningar kan göra de största framstegen. Jag kan inte bevisa 

detta men följande citat (utifrån frågan om att välja samma program igen) kan ge en liten 

”vink”: 

jag hade inte passat i det vanliga "svenska skolsystemet" jag har stavsvårigheter 

och genom fysisk kontroll kunde jag få in en annan sorts motorik som passade 

mig. När jag gick i högstadiet hade jag ett MVG när jag gick ut, det var idrott... 

När jag gick ut gymnasiet hade jag 16/20 MVG:n och då var det några 

kärnämnen så det visade att för "mig" passade estetiska programmet mer än 

bra. Jag fick en hunger och en livsglädje som jag lever på än idag. 

 

4.5 Framtida forskning 

Jag tror att det finns ett stort behov av att fortsätta att titta på elevens upplevelse av sin 

dansutbildning och att tränga lite djupare ner i de psykosociala faktorerna, undersöka vad det 

är mer konkret som de upplever har påverkat dem genom dansen. I mitt enkätmaterial ställde 
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jag frågor om personernas status vad gäller hälsa, motion, yrkesval och position i samhället 

något som skulle vara intressant att titta vidare på och då gentemot en referensgrupp. 

Utgångspunkten skulle kunna vara att se om elever som gått dansestet ”lyckats bättre” i livet 

efter skolan än andra. En annan ingångspunkt skulle kunna vara att göra en ren kvalitativ 

studie med intervjuer för att få ett större djup i studien. 

 

 

5 Begreppsförklaringar 

Dans som uttrycksform: Med dansen som uttrycksform avses den sceniska dansen där det är 

dansen som konstform och som kommunikativt redskap som står i fokus. 

Rörelsevokabulär: Det kroppsliga språk som utgör en dansare/koreografs personliga stil. 

Rörelsematerial: Rörelser som man sätter ihop till en fras och/eller koreografi. 

Koreografi: Konsten att skapa dans (www.ne.se/koreografi) 

Improvisation: Sammanfogning av skapande och utförande. Dansaren skapar och utför 

rörelser utan planering (Bloom & Chaplin 1989, s.6). 

Dualism: Jmf Cartesianism efter R. Descartres filosofi där kropp och själ ansågs skilda från 

varandra utan möjlighet att etablera förbindelse dem emellan (Bengtsson 2001, s.76; 

www.ne.se/cartesianism). 

Mästarlära: Praktisk (tyst) kunskap som överförs och lärs ut genom personlig kontakt, från 

mästare till lärling (Grönlund & Wigert 2004, s.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/koreografi
http://www.ne.se/cartesianism
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

  

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att ta reda på om elever som gått igenom gymnasiets estetiska dansprogram upplever 

att de genom dansen utvecklat/stärkt olika psykosociala förmågor och fysiska kapaciteter.  

 

Frågeställningar: 

Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker självkänsla, självförtroende och 

självmedvetenhet?  

 

Uppger eleverna att dans som uttrycksform stärker kroppskontroll/kroppskännedom? 

 

Uppger eleverna att dans som uttrycksform utvecklar den sociala förmågan? 

 

Är det någon del av dansen (dansundervisningen) som verkar vara speciellt utvecklande vad 

gäller ovanstående frågeställningar? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Dans, självkänsla, självförtroende, självbild, dance, self-esteem, self-confidence, sense of self, 

fenomenologi, Merleau-Ponty, gymnasium 

 

 

Var har du sökt? 

 GIH: s bibliotekskatalog, Ebsco, Academic Search Elite, NE, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

EBSCO: Dance and self esteem 

GIH: tidskriftslista: JOPERD 
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Bilaga 2 

Respondentbrev 

 

Stockholm 2011-02-17 

Hej! 

 

Jag heter Anders Frisk och jobbar som danslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Tidigare var jag på Martin Kochgymnasiet i Hedemora. Jag har fått ditt namn via 

din gamla danslärare Karin Jobs Munters och skolan i Vansbro. 

 

Anledningen till att jag skriver är att jag håller på med ett forskningsprojekt som berör 

estetiskt program med dansinriktning på gymnasiet. Jag är intresserad av att veta vad dansen 

har betytt för de elever som gått igenom estet-dans och om du/ni fått ut något mer än själva 

dansen. Jag kommer att skicka ut en enkät som besvaras anonymt som jag sedan ska ha som 

underlag för analys och diskussion.  

 

Min intention är att skicka denna enkät digitalt varför jag skulle behöva en mailadress till dig. 

Det är endast jag som kommer att ha tillgång till enkäten och det kommer inte gå för andra att 

spåra svaren. Enkäten kommer att skickas ut till ett stort antal f.d. danselever ifrån skolor över 

hela landet.  

 

Dans är en viktig komponent för att utveckling, något som jag vill belysa genom detta projekt 

och jag skulle bli väldigt glad om du ville ställa upp och svara på enkäten. 

 

Skicka ett kort mail till mig där du skriver att du gått i Vansbro så jag håller ordning på alla 

och för att jag ska få din mailadress. 

 

Hoppas att jag hör från dig inom kort. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Frisk, högskoleadjunkt GIH Stockholm 

anders.frisk@gih.se 

08-402 22 89 

mailto:anders.frisk@gih.se
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Bilaga 3 

Missiv till enkät 

 

Hej! 

 

Du har valts ut att delta i en enkätundersökning som riktar 

sig till dig som gått estetiskt program med dansinriktningt. 

Enkäten är ett led i ett forskningsarbete där jag tittar på 

värden av att gått just estet-dans. Jag hoppas att du kommer 

att låna mig några minuter av din tid, eftersom dina svar 

kommer att förse mig med värdefull information. Det tar 

ungefär 5-10 minuter att besvara frågorna. 

 

Om du vill delta i undersökningen kan du klicka på följande 

länk. Om du inte vill delta kan du tacka nej genom att klicka 

på länken längst ned i detta e-postmeddelande. 

 

https://www.defgo.net/s.asp?id=1280278&id2=22&d=CVPDWJ&l=swe&s

=1 

 

Om du inte kan starta undersökningen med länken ovan, kan du 

pröva den här länken: https://www.defgo.net/swe/ och ange: 

Inloggningsnamn: 1280278,22 

Lösenord: CVPDWJ 

 

Om du blir avbruten medan du svarar på frågorna, kan du 

återvända till enkäten genom att klicka en gång till på 

länken. Då visas den fråga du hade nått fram till när du blev 

avbruten. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Frisk, GIH-Stockholm 

anders.frisk@gih.se 

08-402 2289 

 

Denna undersökning genomförs med hjälp av programvara från 

defgo.net. Om du har kommentarer eller frågor av teknisk 

natur, kan du skicka ett e-postmeddelande till 

support@defgo.net 

     Om du inte är intresserad av att delta i denna 

undersökning, klicka på följande länk: 

https://www.defgo.net/m.asp?e=simtowale@hotmail.com&h=39482&i=

QLFKZ5&l=swe&s=1 

 

Om du inte längre vill ta emot enkätundersökningar från oss, 

klicka i stället på följande länk: 

https://www.defgo.net/m.asp?e=simtowale@hotmail.com&f=41849&g=

ZXVBKFL&l=swe&s=1 

https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fs.asp%3fid%3d1280278%26id2%3d22%26d%3dCVPDWJ%26l%3dswe%26s%3d1
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fs.asp%3fid%3d1280278%26id2%3d22%26d%3dCVPDWJ%26l%3dswe%26s%3d1
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fswe%2f
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fm.asp%3fe%3dsimtowale%40hotmail.com%26h%3d39482%26i%3dQLFKZ5%26l%3dswe%26s%3d1
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fm.asp%3fe%3dsimtowale%40hotmail.com%26h%3d39482%26i%3dQLFKZ5%26l%3dswe%26s%3d1
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fm.asp%3fe%3dsimtowale%40hotmail.com%26f%3d41849%26g%3dZXVBKFL%26l%3dswe%26s%3d1
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?C=d49c232a3ddc4e19b3a09086c35e5a73&URL=https%3a%2f%2fwww.defgo.net%2fm.asp%3fe%3dsimtowale%40hotmail.com%26f%3d41849%26g%3dZXVBKFL%26l%3dswe%26s%3d1
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Bilaga 4 

Enkät 

 

Fråga 1. Jag är.. 

Endast ett svar 

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Non gender 

Fråga 2. Vilket år är du född? (Ange årtal med 4 siffror t ex 1983) 

Skriv ett tal nedan. 

__________________________________________________________________ 

Fråga 3. Vilken gymnasieskola studerade du vid? 

Endast ett svar 

☐ Martin Kochgymnasiet 

☐ Vansbro utbildningscenter 

☐ C4:s gymnasium 

☐ Hulebäcksgymnasiet 

Fråga 4. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 

Flervalsmöjlighet 

☐ Anställd (även deltid) 

☐ Arbetssökande 

☐ Studerande 

☐ Sjukskriven 

Fråga 5. När du gick ut gymnsiet, hade du då fullständigt betyg? 

Endast ett svar 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Vet ej 

☐ Vill ej svara 

Fråga 6. Vilken är din högsta examen? 

Endast ett svar 

☐ Gymnasium 

☐ Eftergymnasial utbildning 

☐ Folkhögskola 

☐ Yrkeshögskola 

☐ Högskola/Universitet 
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☐ Annan examen, 

nämligen: 

______________________________________________ 

 

Fråga 7. Efter gymnasiet började jag.. 

Flervalsmöjlighet 

☐ Jobba/söka jobb? 

☐ Studera på folkhögskola el annan eftergymnasial utbildning? 

☐ Studera på högskola/universitet? 

☐ Annat, nämligen: ______________________________________________ 
 

Fråga 8. Bor du kvar på orten där du gick gymnasiet? 

Endast ett svar 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Bodde aldrig på orten 

☐ Annat: ______________________________________________ 
 

  

Fråga 9. Ta ställning till nedanstående påståenden vad gäller ditt 

profesionella liv (arbete, studier): 

Endast ett svar per rad 
 

Stämmer 

mycket 

väl 

Stämmer Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej/Vill 

ej svara 

 

Jag har ledaransvar (chef, områdesansvarig mm)? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag har ett kreativt ansvar (festkommittéer, ansvarig för 

utsmyckning mm)? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag har förtroendeuppdrag (fackligt, kommittéer el 

liknande)? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag känner mig delaktig vad gäller mina 

arbetsuppgifter/studier? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag känner mig delaktig vad gäller organisationen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag känner mig delaktig socialt (after work, fikaraster 

mm)? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fråga 10. Jag är medlem i någon förening, samhällelig organisation eller 
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frivillig grupp? ( t ex idrottsförening, politiskt parti, teatergrupp mfl) 

Endast ett svar 

☐ Ja 

☐ Nej (Gå till fråga 12) 

☐ Vet ej/Vill ej svar 

 

Fråga 11. Ta ställning till nedanstående påståenden vad gäller ditt 

engagemang inom föreningen, organisationen eller gruppen: 

Endast ett svar per rad 
 

Stämmer 

mycket 

väl 

Stämmer Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej/Vill 

ej svara 

 

Jag har ledaransvar (områdesansvarig, tränare, ledare 

el. liknande) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag har ett kreativt ansvar (festkommittéer, ansvarig för 

utsmyckning el. liknande) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag har förtroendeuppdrag (styrelseuppdrag) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag känner mig delaktig vad gäller mina 

arbetsuppgifter? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag känner mig delaktig vad gäller organisationen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Jag känner mig delaktig socialt? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

 

 

Fråga 12. Ta ställning till nedanstående påstående: 

Endast ett svar per rad 
 

Stämmer 

mycket 

väl 

Stämmer Stämmer 

delvis 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej/Vill 

ej svara 

 

Jag upplever att jag har ett tillfredsställande socialt 

nätverk? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

 

Fråga 13. Hur trivs du med livet i stort just nu? 
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Endast ett svar 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dåligt 

☐ Inte så bra 

☐ Inte alls bra 

Fråga 14. Hur upplever du din... 

Endast ett svar per rad 
 

Mycket bra Bra Varken bra 

eller dåligt 

Inte så bra Inte alls 

bra 
 

kroppsliga (fysiska) hälsa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

psykiska (mentala) hälsa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fråga 15. Hur ofta upplever du i ditt yrkesliv (arbete/studier).. 

Endast ett svar per rad 
 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 

glädje? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

lugn? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

kontroll över din situation? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

meningsfullhet? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

 

Fråga 16. Hur ofta upplever du i ditt privatliv.. 

Endast ett svar per rad 
 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 

glädje? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

lugn? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

kontroll över din situation? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

meningsfullhet? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fråga 17. Hur ofta gör du följande aktiviteter: 
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Endast ett svar per rad 
 

4 

ggr/vec

ka el 

mer 

2-

3ggr/ve

cka 

1 

gång/v

ecka 

1 gång 

varann

an 

vecka 

Någong

ång i 

månad

en 

Mer 

sällan 

Aldrig 

 

Läser bok? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Går på bio? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Lyssnar på musik? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Går på teater- /dansföreställning, konsert eller liknande? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Går på museum, galleri, utställning eller liknande? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Går på sportevenemang? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fråga 18. Hur ofta gör du följande aktiviteter: 

Endast ett svar per rad 
 

4 

ggr/veck

a el mer 

2-

3ggr/vec

ka 

1 

gång/vec

ka 

1 gång 

varannan 

vecka 

Någongå

ng i 

månaden 

Aldrig 

 

Tar en promenad? (minst 30 minuter) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Joggar? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Gymmar? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Går på arrangerat träningspass? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fråga 19. Om du går på ett “arrangerat” träningspass, vilken typ av aktivitet 

är det då? 

Flervalsmöjlighet 

☐ Dansklass 

☐ Aerobicklass (core, step-up, funk, zumba osv.) 

☐ Sällskapsdans 

☐ Idrottsträning inkl tävlingsdans 

☐ Yoga, Tai Qi eller liknande 

☐ Pilates 
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☐ Motionsgymnastik (gympapass typ friskis eller gymmix) 

☐ Annan aktivitet, 

nämligen: 

______________________________________________ 

 

 

Fråga 20. Går du på någon dansutbildning just nu? 

Endast ett svar 

☐ Ja 

☐ Nej (Gå till fråga 22) 

 

Fråga 21. Vilken dansutbildning går du? Skriv om det är yrkesförberedande 

eller yrkeslinje. 

Skriv dina kommentarer nedan. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Fråga 22. Tränar/tävlar du i dans (danssport, gymnastik mm)? 

Endast ett svar 

☐ Ja 

☐ Nej (Gå till fråga 24) 

Fråga 23. Vilken tränings- /tävlingsform? 

Flervalsmöjlighet 

☐ BRR 

☐ Standard 

☐ Latin 

☐ Disco 

☐ Linedance 

☐ Gymnastik 

☐ Annan form, nämligen: ______________________________________________ 
 

 

Fråga 24. Var estetiskt program dans ditt förstahandsval när du sökte 

gymnasiet? 
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Endast ett svar 

☐ Ja 

☐ Nej, mitt förstahandsval 

var: 

______________________________________________ 

 

Fråga 25. Varför sökte du till estetiskt program med dans? 

Flervalsmöjlighet 

☐ För att jag ville dansa 

☐ För att jag ville satsa på dansen som yrke 

☐ Kompisar 

☐ För kombinationen teori/praktik 

☐ Det verkade inte vara så mycket “pluggande” 

☐ Visste inte vilket program jag skulle gå 

☐ Kom inte in på något annat program 

☐ Annan anledning: 

Fråga 26. Har du efter avslutad gymnasieutbildning fortsatt dansa? 

Endast ett svar 

☐ Ja, professionellt (förberedande alt yrkesutbildning) (Gå till fråga 28) 

☐ Ja, på hobbynivå (Gå till fråga 28) 

☐ Nej (Gå till fråga 27) 

 

Fråga 27. Varför har du inte valt att dansa? 

Skriv dina kommentarer nedan. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Fråga 28. Innan gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

Endast ett svar per rad 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Vet ej 
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helt delvis något inte alls 
 

Blyg? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Intresserad av dans? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fysiskt stark? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Utåtriktad? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Intresserad av konst och kultur? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Mentalt stark? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Flexibel/smidig (muskulärt)? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Intresserad av träning? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bra på att samarbeta? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Medveten om kost och dess påverkan på kroppen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Kreativ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fantasifull? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Medveten om träning och dess påverkan på kroppen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Drivande? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Annat: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 29. Efter gymnasieutbildningen, skulle du då ha beskrivit dig som: 

Endast ett svar per rad 
 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 
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Blyg? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Intresserad av dans? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fysiskt stark? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Utåtriktad? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Intresserad av konst och kultur? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Mentalt stark? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Flexibel/smidig (muskulärt)? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Intresserad av träning? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bra på att samarbeta? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Medveten om kost och dess påverkan på kroppen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Kreativ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Fantasifull? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Medveten om träning och dess påverkan på kroppen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Drivande? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Annat: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Fråga 30. Vad anser du att du har fått ut av att gå estetsikt program dans? 

Endast ett svar per rad 
 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 
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Större kroppslig färdighet/kontroll? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bättre självförtroende? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Större självmedvetenhet? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bättre självkänsla? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bättre samarbetsförmåga? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bättre förmåga att kominera teori och praktik? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Skapat personliga kontakter? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bra grund för att studera vidare? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Bra grund för “vuxenvärlden” ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Annat: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Fråga 31. Om du ser tillbaka på din gymnasietid och på mötet med dansen 

i synnerhet, i vilken utsträckning skulle du då vilja säga att du utvecklades: 

Endast ett svar per rad 
 

I stor 

utsträcknin

g 

Delvis Något Inte alls Vet ej 

 

Fysiskt (Förutom den naturliga kroppsutvecklingen)? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Socialt (samarbetsförmåga, kontakt med andra mm)? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Psykologiskt (utvecklande av 

självförtroende/självkänsla/självmedvetenhet)? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Yrkesmässigt (specifika färdigheter för det yrkesval jag 

gjort)? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Annat: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Fråga 32. I vilken utsträckning har följande delar inom dansundervisningen 

utvecklat dina fysiska förutsättningar (kroppsmedvetenhet, motorik, styrka, 

smidighet mm)? 

Endast ett svar per rad 
 

I stor 

utsträcknin

g 

Delvis Något Inte alls Vet ej 

 

Tekniken (”styrketräningen” - den kroppsliga 

medvetenheten) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Mötet med olika dansstilar (balett, modernt, jazz mfl) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Improvisationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Det egna skapandet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Föreställningar/att få stå på scen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Motivera gärna ovantående val: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 33. I vilken utsträckning har följande delar inom dansundervisningen 

utvecklat dina psykologiska (självförtroende/självkänsla/självmedvetenhet) 

förutsättningar? 
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Endast ett svar per rad 
 

I stor 

utsträcknin

g 

Delvis Något Inte alls Vet ej 

 

Tekniken (”styrketräningen” - den kroppsliga 

medvetenheten) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Mötet med olika dansstilar (balett, modernt, jazz mfl) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Improvisationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Det egna skapandet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Föreställningar/att få stå på scen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Motivera gärna ovanstående val: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Fråga 34. I vilken utsträckning har följande delar inom dansundervisningen 

utvecklat dina sociala(samarbeta mm) förmågor? 

Endast ett svar per rad 
 

I stor 

utsträcknin

g 

Delvis Något Inte alls Vet ej 

 

Tekniken (”styrketräningen” - den kroppsliga 

medvetenheten) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Mötet med olika dansstilar (balett, modernt, jazz mfl) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Improvisationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Det egna skapandet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Föreställningar/att få stå på scen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Motivera gärna ovanstående svar: 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Fråga 35. Beskriv med egna ord hur du tror att gymnasieutbildningen med 

dans påverkat/utvecklat dig. 

Skriv dina kommentarer nedan. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Fråga 36. Om du fick möjlighet att göra om ditt gymnasieval, skulle du då 

välja att gå samma program? 

Flervalsmöjlighet 

☐ Ja 

☐ Nej (Gå till fråga 37) 

☐ Vet ej 

Fråga 37. Vilket program skulle du valt att gå istället och varför? 

Skriv dina kommentarer nedan. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Fråga 38. Tack för att du tog dig tid att vara med i undersökningen! 

 

 


