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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet var att undersöka energiutgifterna vid användandet av en 

dansmatta respektive ett traditionellt danspass.  

 

Våra frågeställningar var: Hur skiljer sig energiutgiften för ett traditionellt danspass mot ett 

pass med dansmatta? Samt: hur förhåller sig energiutgiften i de olika aktiviteterna till de 

dagliga rekommendationer för fysisk aktivitet? 

 

Metod: Försöksgruppen som genomförde studien bestod av fyra män och fyra kvinnor i 

åldrarna 23-26 år. Försökspersonerna har sedan tidigare blandad vana av fysisk aktivitet. 

Metoden utarbetades utifrån sambandet mellan hjärtfrekvens (HF) och arbetsbelastning (w). 

Försökspersonerna fick genomgå tre olika typer av tester. I det första testet fick de på 

ergonometercykel cykla på olika belastningar och utifrån deras HF vid olika 

arbetsbelastningar bestämdes ett linjärt samband. Det andra testet bestod av ett danspass på 

dansmatta till given musik. Under detta pass registrerades deras genomsnittliga HF. I det 

tredje testet fick försökspersonerna dansa utifrån en förutbestämd koreografi under samma 

musik som vid dansmattan. Även här registrerades genomsnittlig HF. Värdena från de två 

sista testerna användes i det linjära sambandet och gav sedan värden för genomsnittlig 

arbetsbelastning under aktiviteterna. Från arbetsbelastningen kunde sedan syreupptag (l/min), 

och energiutgift (kcal) räknas ut.   

 

Resultat: Resultaten för studien visade att danspasset (7,4kcal/min) hade en 40 % högre 

energiutgift än ett pass med dansmatta(4,6kcal/min). Danspasset nådde således upp till, och 

översteg de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet medan passet med dansmatta inte 

gjorde det. 

 

Slutsats: Dansmatta kan rent energimässigt fungera som substitut till ett danspass, men att 

valet av teknik är av avgörande betydelse för vilken energiutgift aktiviteterna har, trots det 

kan det fungera som pedagogiskt hjälpmedel. 

  



 

 

Abstract 

 

Aim: The objective of the study was to investigate the energy expenditure with the use of 

dance mat respectively a traditional dance class. 

 

The questions at issue were: What differences, in energy expenditure, an ordinary dance class 

and a session with dance mat? And: how do the two activities, dance mat and dance class, 

stand to the recommendations for daily physical activity? 

 

Method: The test group that completed the study consisted of four men and four women in the 

ages 23-26 years old. The test subjects all have previous experience in mixed physical 

activity. The method was formed through the relation between heart rate (HR) and effect (w). 

The test group went through three different types of tests. In the first test a bicycle 

ergonometer were used and both HR and effect was recorded and formed into a linear 

equation. The second test was a session with dance mat to a given sample of music. During 

the test their average HR was recorded. In the third test the test group danced a premade 

choreography to the same sample of music and their average HR was recorded. The HR 

variables were set in the linear equation to establish their average effect during the two 

activities. Oxygen uptake (l/min) and energy expenditure (kcal) was calculated from these 

figures.  

 

Results: The results of this study shows that dance class (7.4kcal/min) have 40 % higher 

energy expenditure than the session with dance mat (4.6kcal/min). The dance class reaches 

and exceeds the recommended lower limit of physical activity, while the session with dance 

mat does not. 

   

Conclusions: It is possible to use dance mat as a replacement for a dance session, but the 

energy expenditure is depending on which technique you use in the different activities, 

despite that it could be used as a pedagogical instrument. 

 

 



 

 

Förord 

Våra studier vid lärosätet Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm närmar sig nu sitt 

slut. Under åren har många personer i vår omgivning bidragit till en stimulerande lärmiljö och 

gett oss verktyg och glasögon att se saker på olika sätt. Till alla dessa vill vi rikta ett stort tack 

för att ni inspirerat oss till att skriva denna magisteruppsats. Vidare vill vi passa på och tacka 

LTIV med personal, för att ni varit hjälpsamma, delat med er av erfarenhet samt lånat ut det 

som behövts i form av mätutrustning. Vi vill också tacka Jonas Halvarsson för att han tog sig 

tid att hjälpa oss med koreografi och genomförande av danspasset. Likaså vill vi tacka de som 

bistått med utrustning för studien, Fanny Linke Martin och Hans Kristian Olander. Tack 

Gunilla Brun Sundblad samt seminariegruppen för givande opponering. Till sist vill vi passa 

på att tacka alla testpersoner som deltagit i studien, utan er hade detta ej varit genomförbart. 

 

Tack till alla er och några fler som vi av misstag glömt nämna, hoppas ni förlåter oss! 

 

Thomas Backman och Richard Söderholm 

Stockholm, 2009-11-22 
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1 Inledning 

Eleven skall ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara 

förtrogen med några danser.
1
 

 

Så står det i den nationella kursplanen för Idrott och Hälsa A. Även i det obligatoriska 

skolväsendets uppnåendemål nämns dans.
2
 Dans är något eleverna ska utöva samt lära sig 

behärska under sin skoltid och det skall således ges utrymme för dans i undervisningen. År 

2003 genomfördes en stor utvärdering (NU-03) av hur det obligatoriska skolväsendets mål 

uppfyllts. Rapporten var den största i sitt slag och skulle ge en övergripande helhetsbild, samt 

också ämnesingående hur skolorna följde de styrdokument som finns och vilka åtgärder som 

behövde sättas in för att skolorna skulle kunna fullfölja sitt uppdrag. Rapporten visade att 

dans inte tillhörde de prioriterade områdena inom undervisningen och att pojkars intresse för 

dans var lågt.
3
  

 

När vi reflekterade över vår framtida yrkesroll var vi båda överens om att undervisningen 

skall anpassas till alla, precis i enlighet med den värdegrund som presenteras i läroplanen.
4
 

Hur får vi undervisningen att passa samtliga elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, eller 

socioekonomisk status? Detta kommer att bli en stor utmaning när vi sedan utövar vår 

lärarprofession gentemot den målgrupp som idag är uppväxt i ett nytt digitaliserat samhälle.  

 

Datorspelsåldern har blivit ett allmänt vedertaget uttryck. Hela 68 % av både flickor och 

pojkar använder sig av dator i hemmet flera gånger i veckan. 
5
 Är det en helt digitaliserad 

värld vi är på väg mot? Kommer framtidens motion och idrott utövas via internet? Om vi 

antar att detta skulle vara sanning, innebär det då att vår fysiska status skulle försämras? Eller 

finns det digitaliserade aktiviteter som faktiskt ger en träningseffekt? Skulle detta kunna 

nyttjas i skolan som pedagogiskt hjälpmedel? 

 

                                                 

1
 Skolverket, 2000-07  

<http://www.skolverket.se> Lpf94 (Acc. 2009-08-13). 
2
 Skolverket, 2000-07 

<http://www.skolverket.se> Lpo94 (Acc. 2009-08-13). 
3
 Skolverket, 2005  

<http://www.skolverket.se> NU-03 (Acc. 2009-08-13). 
4
 Skolverket <http://www.skolverket.se> Värdegrund (Acc. 2009-09-25) . 

5
 Statistiska Centralbyrån, 2008-12-17 <http://www.scb.se > Privatpersoners användning av datorer och 

Internet 2008 (Acc. 2009-10-30). 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-%20Idrott%20och%20h%E4lsa
http://www.skolverket.se/


 

I denna studie vill vi granska träningseffekten av det digitala hjälpmedlet dansmatta och sedan 

diskutera hur det skulle kunna fungera som pedagogiskt hjälpmedel för att nå upp till de mål 

som är skrivna i läroplanerna.  

1.1 Bakgrund 

I inledningen nämndes att dans inte tillhörde de prioriterade områdena inom Idrott och hälsa. I 

NU-03 svarade drygt 200 lärare på olika frågor rörande Idrott och hälsa. På frågan vilken 

aktivitet som var vanligast svarade endast två att dans var den vanligaste aktiviteten. Däremot 

upplevde en stor del av lärarna att motion och träning var något som var vanligt 

förekommande inom undervisningen.
6
 Frågan är då är om lärarna använder sig av dans, 

aerobics etc. som motions- och träningsverktyg eller om det bara är den traditionella 

pardansen som klassas som lågt prioriterad bland lärare? Dans som tränings- och motionsform 

är en av de aktiviteter som skulle kunna användas för att få eleverna att förstå sambandet 

mellan fysisk aktivitet och hälsa.  

 

“It does not seem important what they do, but that they do something”
7
 

 

Citatet ovan kommer från en artikel skriven av Karin Redelius m.fl. och visar att aktivitet 

under Idrott- och Hälsalektioner är viktigt, men att det inte spelar någon större roll vad 

eleverna aktiverar sig med. I artikeln så rankades aktivitet under lektionerna som det näst 

viktigaste för bedömning och betygssättning, av sammanlagt fem uppräknade normer.
8
 Som 

författarna har tolkat resultaten pekar detta på att den fysiska aktiviteten är av vikt i ämnet 

Idrott och Hälsa. Enligt Svenska folkhälsoinstitutets rekommendationer för fysisk aktivitet 

bör de dagliga fysiska aktiviteterna minst uppgå till 30min måttligt intensiv nivå.
 9

 Enligt den 

forskningsrapport folkhälsoinstitutet hänvisar till rekommenderas en medelförbrukning av ca: 

150kcal/dag utöver det normala. Siffran är framtagen utav en grupp amerikanska forskare 

som granskat en stor del av den forskning som finns på området.
 10

 Idag motionerar ca: 65 % 

av både män och kvinnor enligt de rekommendationer som folkhälsoinstitutet har. Detta finns 

                                                 

6
 Skolverket, NU-03. 

7
 K. Redelius, B. Fagrell & H. Larsson, “Symbolic capital in physical education and health: to be, to do or to 

know? That is the gendered question” Sports, Education and Society, 14 (2009:2, Maj) s. 245-60. 
8
 Ibid. 

9
 Folkhälsoinstitutet, 2009-01-30 <http://fhi.se> Rekommendationer för fysisk aktivitet (Acc. 2009-09-25). 

10
 R.R. Pate, M. Pratt, S.N. Blair, W.L. Haskell, C.A. Macera, C. Bouchard, D. Buchner, W. Ettinger, G.W. 

Heath, A.C. King, A. Kriska, A.S. Leon, B.H. Marcus, J. Morris, R.S. Paffenbarger Jr., K. Patrick, M.L. Pollock, 

J.M. Rippe, J. Sallis & J.H. Wilmore, “Physical Activity and Public Health – A Recommendation From the 

Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine”, The Journal of the 

American Medical association,273 (1995:5, Feb). 

http://fhi.se/


 

att läsa i en rapport från 2008 baserad på den nationella folkhälsoenkäten. I samma rapport 

nämns också att nästan 15 % i åldern 16-29 har en stillasittande fritid. 
11

 En iögonfallande stor 

ungdomlig population har en inaktiv livsstil, hur når vi dessa? 

 

Ökat TV-tittande, dataspel, mindre spontanidrott m.m. innebär att barn och 

ungdomar rör sig för lite. Ett tydligt symtom på detta är att svenska barn blir 

allt tjockare.
12

 

 

Så skrev Maud Björnemalm i sin motion till riksdagen 2001 angående ökad fysisk aktivitet i 

skolan. Stämmer detta? Är skärmaktiviteter bara av ondo för vår fysiska status eller kan det 

faktiskt stimulera dessa stillasittande individer till ökad fysisk aktivitet? I New Game, en 

informationsrapport av ungdomsstyrelsen som är riktad till föräldrar med datorspelande barn, 

tar de upp studier som behandlar datorernas roll ur ett hälsoperspektiv. I rapporten presenteras 

i motsats till Björnemalms motion att datorspelande inte är korrelerat med övervikt.
13

 

Rapporten hänvisar till två studier med 13000 deltagare som berör övervikt och 

datorspelande.
14

 

 

Datorer och tv-spelskonsolers snabba utveckling de senaste två decennierna har bidragit till 

att en ny värld öppnat sig för oss. Internet är numera en vardagsaktivitet för ungdomar och 

nästan alla i åldrarna 16-24 i Sverige använder sig av det en gång i veckan eller mer.
15

 Idag 

fungerar datorerna inte bara som arbetsverktyg eller som spelmaskin utan också som 

träningsredskap. Det finns idag hemsidor som hjälper dig hålla kolla på motion, 

energiförbrukning och energiintag. Det finns ”bloggar” och forum som diskuterar olika 

träningsmetoder.
16

 Tv-spelsmarknaden är fylld av olika interaktiva hjälpmedel som återger 

rörelser i verkligheten till prestation på skärmen. Ett av syftena med dessa hjälpmedel är att 

delvis ersätta den gamla varianten med handkontroller och tangentbord för att komma 

                                                 

11
 Folkhälsoinstitutet, 2009-10-07 <http://fhi.se> Fysisk aktivitet resultat 2008 (Acc. 2009-11-04). 

12
 Riksdagen, 2001-09-24 <http://www.riksdagen.se> Motion 2001/02:Ub364 Fysisk aktivitet hos barn och 

ungdom (Acc. 2009-11-04). 
13

 Ungdomsstyrelsens skrifter, New Game, 2006:2 (Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2006). 
14

 P Gordon-Larsen, LS Adair & BM Popkin, “Ethnic differences in physical activity and inactivity patterns and 

overweight status”, Obesity Research, 10 (2002:3 Mars) s. 141-9;  

J O’Loughlin, K Gray-Donald, G Paradis & G Meshefedjian, “One- and two-year predictors of excess weight 

gain among elementary schoolchildren in multiethnic, low-income, inner-city neighborhoods”, American 

Journal of Epidemiology, 152 (2000:8, Oktober) s. 739-46. 
15

 Statistiska Centralbyrån, 2009 <http://www.scb.se> Privatpersoners användning av datorer och internet 2008 

(Acc. 2009-09-25) . 
16

 Piggelino <http://www.piggelino.se>, jogg.se <http://www.jogg.se>. 

http://www.scb.se/


 

närmare en realistisk spelupplevelse. Här följer några exempel av de hjälpmedel som idag 

finns på marknaden: 

 

Eye toy: I mars 2000 publicerar Sega Dreamcast en artikel om ett interaktivt verktyg som 

kallas Eye toy. Detta verktyg skapades för att användas i spel där användaren filmades för att 

sedan i bild på tv:n återge de rörelser användaren gjorde i en virtuell värld. Dock hade inte 

Sega Dreamcast tillräckliga resurser att driva ett sådant verktyg i sin konsol. Men idén levde 

kvar och dagens spelkonsoler så som Sony Playstation och Microsoft XBOX har nu tagit upp 

teknologin.
17

  

 

Singstar och Guitar hero/Rockband: Singstar släpptes 2004 till Playstation 2 men finns 

idag till flera olika konsoler. Det är ett karaokeliknande spel med tillhörande mikrofon där 

användaren sjunger och försöker träffa ett register av toner. Spelet känner endast av toner och 

tonlängd, inte om personen faktiskt sjunger den rätta texten.
18

 Guitar hero (2005) och 

Rockband (2007) är liknande spel där användaren skall spela instrumenten i låtarna. Till 

spelen finns gitarr, trummor, bas och mikrofon utformade på ett enkelt sätt så att även en ovan 

användare av instrument skall kunna spela. Här gäller det att hålla takt och ton på rätt ställen. 

Spelen är alla uppbyggda på samma sätt och finns till många olika konsoler
19

 

 

Nintendo Wii: En spelkonsol från 2006 som istället för att konkurrera med de ledande 

konsolerna i form av kraftfull hårdvara fokuserade på en innovativ lågkostnadskonsol med 

mer interaktivt spelande. Konsolen reagerar på rörelse av handkontrollerna som senare har 

uppgraderats under 2009 för mer precision och används till spel som ingår i exempelvis Wii 

Sports med aktiviteter som bowling, bågskytte, kanot, frisbee, bordtennis etc. 
20

 

 

Dance Dance Revolution: 1998 släpper Konami den första av många versioner av Dance 

Dance Revolution (DDR) och genomslagskraften har varit stor. Detta spelas antingen med 

hjälp av tryckkänsliga plattor i arkadmodell eller med hjälp av tryckkänslig matta som 

tillbehör till en tv-spelskonsol i hemmet. 
21

 Det finns flera olika spel i denna genre som alla 

har liknande funktioner och upplägg. Ett exempel är Dancing stage megamix (Konami 2003).  

                                                 

17
 IGN <http://uk.dreamcast.ign.com> IGNDC Talks Dreameye With Sega  (Acc- 2009-09-25). 

18
 Encyclopedia Britannica Online <http://search.eb.com> SingStar (Acc. 2009-09-25). 

19
 Encyclopedia Britannica Online <http://search.eb.com> Rock band (Acc. 2009-09-25); Encyclopedia 

Britannica Online <http://search.eb.com> Guitar Hero (Acc. 2009-09-25). 
20

 Encyclopedia Britannica Online <http://search.eb.com> Nintendo Wii (Acc. 2009-09-25). 
21

 Arcade-History <http://www.arcade-history.com> Dance Dance Revolution (Acc. 2009-09-25). 



 

 

En studie pågår vid Nottingham Trent University där de, med stöd av det brittiska 

hälsodepartementet, försöker ge överviktiga barn ett motionssätt som är både tilltalande och 

underhållande. De använder sig av ett interaktivt hjälpmedel i form av Nintendos Wii Sports 

för att nå fram till familjer med barn som normalt sett inte uppskattar fysisk aktivitet. Det är 

en pågående studie och några resultat har ännu inte släppts.
22

 Detta visar att det forskas kring 

interaktiva hjälpmedel men att forskning om undervisning i detta område är något nytt som 

ligger framför oss. Studien fångade vårt intresse och vi ställde oss frågan: kan vi använda oss 

av något interaktivt hjälpmedel för att nå de elever som inte tycker den svenska 

dansundervisningen är rolig?  

 

Ser vi till dator och tv-spelens pedagogiska betydelse har professor James Paul Gee 

sammanställt forskning till en bok. I denna bok nämner han 36 olika inlärningsprinciper 

datorspel kan följa. Som en av dessa nämner han problembaserat lärande, där spelaren lär sig 

nya saker genom att lösa problem i spelet. Med det menar han att något som fungerade 

tidigare i spelet kanske fungerar senare i spelet eller i verkligheten i en liknande situation. I 

boken nämns också dator och tv-spel som en väg att lära känna sig själv, likt en 

karaktärsutvecklande princip. Konsekvenserna av de risker spelaren kan ta i en virtuell värld 

blir inte alls lika stora som i verkligheten. Nya metoder kan provas för att se om det fungerar 

utan några mer förödande följder än att spelaren kanske får spela om sekvensen.
 23

 Detta är en 

mindre konsekvensartad form av pedagogen John Deweys progressiva tänkande: ”learning by 

doing”.
24

 Gee menar också i en annan av sina publikationer att det finns flera faktorer i spel 

som kan utveckla spelarens språkliga kunskaper eftersom människan enligt erfarenhet har 

svårt att plocka upp nya ord om de inte kan sättas i ett sammanhang. Vidare poängterar han att 

de mest populära titlarna inte bara innehåller en inlärningsprincip utan många eller rent av 

alla.
25

 För att spel skall bli populära måste det finnas någon typ av progressiv inlärning i 

spelet som gör att spelaren blir utmanad och hela tiden måste lära sig nya saker för att komma 

framåt i spelet.
26

 

 

                                                 

22 Nottingham Trent University <http://www.ntu.ac.uk> Family videogaming to combat childhood obesity 

(Acc. 2009-09-25). 
23

 J.P. Gee, What video games has to teach us about learning and literacy (New York: Palgrave  Macmillan, 

2003), s. 207. 
24

 Lärarförbundet, 2000-04-04 <http://www.lararforbundet.se> John Dewey i vår tid (Acc. 2009-11-22). 
25

 Academiccolab <http://www.academiccolab.org> Good video games and good learning (Acc. 2009-10-27). 
26

 Ibid.  



 

Istället för att verka för en mer stillasittande livsstil kan nu datorer och konsoler underlätta 

och hjälpa till med individens fysiska aktivitet genom elektroniska träningsdagböcker, 

stegräknare och pulsklockor. Det finns också tv-spel som eftersträvar att öka träningseffekten 

hos spelaren. Vår studie kommer granska dansmatta som ett hjälpmedel för att se om det ger 

en träningseffekt och jämföra detta med den aktivitet som spelet eftersträvar att likna. 

Dansmatta och danspass är två olika aktiviteter, men båda baseras på rörelse till musik och en 

förmåga att kunna göra rätt rörelse vid rätt tidpunkt. Dansmattan fokuserar sina rörelser till 

underkroppen så det är främst midjan och nedåt som arbetar medan överkroppen arbetar som 

motvikt för att hålla balans och därmed göra vissa rörelser möjliga på dansmattan. Detta ger 

fog för antaganden om att danspasset kommer att framkalla en större energiutgift än 

dansmattan. Dessutom anar vi att det finns en pedagogisk effekt med dansmattan precis som 

Gee skriver om tv-spel och datorspel i allmänhet. Detta är inget vi undersöker, men ändå 

väljer att diskutera, då läraryrket är vår profession. 

1.2 Definitioner 

Traditionellt danspass: uttryck för dans i grupp med instruktör, benämns också som 

danspass. Danspass är varierande beroende på en mängd faktorer så som instruktör, musik, 

tema etc.. Vår tolkning av danspass är koreograferad rörelse till musik där en pulshöjande 

effekt eftersträvas (se bilaga 5). 

 

Referenstest: test som gjordes för att möjliggöra en tolkning av resultaten från studiens 

övriga tester. Referenstestet bestod av tre submaximala tester och ett maximalt test vilket är 

en säkerställd metod i samband med fastställande av energiutgift. 

 

Fysisk aktivitet: i studien refereras fysisk aktivitet som hälsofrämjande kroppsarbete av 

skelettmuskler.  

 

Dagliga rekommendationer: i studien refererad som den nödvändiga fysiska aktiviteten 

utöver den vardagliga rörelsen. 

 

Borgskala: är ett hjälpmedel för att fastställa den upplevda ansträngningen. Den består av en 

skala på 6-20 (ingen ansträngning alls - extremt ansträngande), där försökspersonen graderar 

den upplevda ansträngningen. 

 



 

Kadens: är detsamma som pedalfrekvens, dvs. hur många varv som trampas/min. 

1.3 Forskningsläge 

Lee E F Graves, m.fl. genomförde en studie av rörelsemängden och energiutgiften på 

Nintendo Wii respektive XBOX360. I studien deltog sex flickor och sju pojkar som inte hade 

någon konsol, men som alla provat tv-spelen tidigare. Spel som användes var XBOX360 

(Project Gotham racing), Nintendo Wii (Wii Sports boxning, tennis och bowling). Project 

Gotham racing är ett vanligt stillasittande tv-spel med handkontroll, medan Nintendo Wii 

Sports är ett spel med rörelsekänslig handkontroll, där de rörelser du gör med armar ger 

återkoppling på skärmen. Resultaten visade att energiutgiften för Wii boxning ligger 

signifikant över stillasittande tv-spel(267 J kg
-1

 min
-1

 respektive 115.8 J kg
-1

 min
-1

). 

Tendenser visar att bowling- och tennisförsöken på Nintendo Wii har en högre energiutgift än 

XBOX360-spelet, men detta gav ingen signifikant skillnad. Anledningen till den högre 

energiförbrukningen är förmodligen att större muskelgrupper aktiveras vid höftrörelser (Wii-

spelen) än vid handleds- och fingerrörelser (XBOX360). Författarna diskuterar sedan hur Wii 

boxning om än med liten marginal faktiskt uppfyller de dagliga rekommendationerna för 

fysisk aktivitet.
 27

 Dessa resultat bekräftas av en annan studie gjord av Lorraine Lanningham-

Foster m.fl. där 22 friska barn (elva pojkar och elva flickor, 9-15 år) och 20 vuxna (tio män 

och tio kvinnor, 18-56 år) testades på Nintendo Wii som ställdes mot ett stillasittande tv-spel 

respektive vila. Målet med studien var att mäta energiutgiften och rörelsemängden hos 

försökspersonerna för de olika aktiviteterna. Studien visade att energiutgiften var signifikant 

högre i båda grupperna (p<0.05) vid utövande av Nintendo Wii jämfört med både vila och 

traditionellt tv-spel oberoende av kön eller BMI. Energiutgiften hos barnen var högre än hos 

de vuxna (p<0.05).
 
Studien visar liksom föregående studie, att rörelsemängden var signifikant 

större hos Nintendo Wii jämfört med de andra aktiviteterna (p<0.0001).
 28

 

 

Ann E Maloney m.fl. genomförde en pilotstudie vars mål var att undersöka om DDR kunde 

fungera som hjälpmedel för att öka den fysiska aktiviteten och minska den stillasittande tiden 

framför en tv eller datorskärm. Försöksgruppen bestod av 40 barn vars fysiska aktivitet mättes 

med accelerometer. Alla barnen självskattade den stillasittande tiden framför en tv eller 

datorskärm. Resultatet visar att snittanvändningen av DDR var 89 minuter i veckan (0-660 
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min) för försöksgruppen. Dessa barn visade på en ökad hård fysisk aktivitet och på en 

minskad lätt fysisk aktivitet. Kontrollgruppen visade ingen sådan ökning av hård eller måttlig 

fysisk aktivitet. Resultaten för kontrollgruppen tyder också på en minskning av lätt fysisk 

aktivitet. Försöksgruppen visade också en signifikant minskning i stillasittande skärmtid i 

förhållande till kontrollgruppen. Men i diskussionen påpekar författarna att ytterligare 

forskning behöver göras för att säkerställa detta resultat. 
29

 

 

Diana L Graf m.fl. har i en studie jämfört energiutgiften för DDR på två nivåer med Wii 

Sports och gång på ett löpband och allt ställdes i relation till vila. Studien utfördes på 14 

pojkar och nio flickor i åldrarna 10-13år. Den högsta energiutgiften stod DDR för på andra 

nivån (basic) och var signifikant högre än en promenad i 5,7km/h (p<0.05), samma gällde den 

upplevda ansträngningen.
30

 I en studie med liknande metod gjord av Viswanath B Unnithan 

m.fl. användes DDR för att se om spelet har någon träningseffekt på kroppen beroende av 

kroppsvikt. Två testgrupper genomförde studien varav den ena bestod av tolv normalviktiga 

samt tio överviktiga barn i åldrarna 11-17år och resultaten ställdes mot ett submaximalt 

gångtest på löpband med stigande lutning med syreupptag och pulsmätare. Resultatet tyder på 

att spelet når upp till de amerikanska (ASCM) rekommendationerna för hjärtaktivitet medan 

syreupptaget inte alls steg i samma proportioner som HF vid arbete i DDR.
 31

 Detta berodde 

troligen på att överkroppen inte användes i samma utsträckning som underkroppen vid de 

olika testerna vilket normalt bidrar till ungefär 55 % extra energiförbrukning enligt en studie 

av Nancy K Butts.
32

 Överviktiga gjorde av med mer energi, detta beroende på att deras fettfria 

kroppsmassa är mycket högre än kontrollgruppen vilket därmed resulterar i högre 

energiförbrukning, oberoende av deras fettmassa. Alltså bidrar spelet till ett byggande och 

bevarande av muskelmassa om man spelar spelet under tolv minuter på enklaste nivån men 

inte till syreupptagningsförmågan. Studien visar att försökspersonerna inte når upp till de 

rekommendationer ASCM har för ökning av syreupptag.
33

 Emellertid visar en annan studie 

gjord av Emily C-S Murphy m.fl. att det faktiskt sker en ökning av syreupptaget över tid vid 
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användning av dansmatta. Studien visar även på en minskad viktökning, ökad elasticitet i 

blodkärlen samt förbättrat blodtryck (p<0,01-0,05). Detta var en longitudinell studie med 35 

överviktiga barn (7-12år) som fick dansa på dansmatta 10-30 min, fem dagar i veckan, under 

tolv veckor med ökning av duration för varje vecka. Maximal duration uppnåddes efter fem 

veckor.
34

 Alltså finns enligt denna studie en ökning av syreupptag, även om ökningen inte 

uppnår rekommendationerna som ASCM har. 

1.3.1 Sammanfattning och placering av studien  

Den forskning vi granskat undersöker interaktiva tv-spel och hur de kan bidra till att aktivera 

barn och vuxna. Vidare undersöks energiutgiften för dessa aktiviteter i förhållande till 

stillasittande tv-spel och inaktivitet. Dock ser vi ett tomrum som behöver fyllas. Det saknas 

forskning som faktiskt undersöker om spelets energiutgift motsvarar den specifika fysiska 

aktivitet den efterliknar. Skulle en tillfredställande energiutgift finnas i aktiviteten kan det 

vara ett lämpligt substitut inom pedagogik och undervisning för att förmedla fysisk aktivitet. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka energiutgifterna vid användandet av en dansmatta respektive ett 

traditionellt danspass.  

 

 Hur skiljer sig energiutgiften för ett traditionellt danspass mot ett pass 

med dansmatta? 

 Hur förhåller sig energiutgiften i de olika aktiviteterna till de dagliga 

rekommendationer för fysisk aktivitet? 

 

2 Metod 

Studien var en experimentell studie där datainsamlingen bestod av olika pulsmätningar. 

Försöksgruppen har genomfört tre olika tester där sambandet mellan puls, arbetsbelastning 

och syreupptagning varit vår utgångspunkt när vi tolkat resultaten.
35
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2.1 Material 

Mätutrustningen har tidigare använts i samband med liknande tester och bör därför vara 

pålitlig.
36

 Cykeln kalibrerades efter varje testperson. När det gäller utrustning rörande 

dansmattan (konsol, dansmatta och mjukvara) har vi inte kunnat göra några aktiva val då 

mattan och konsolen var lånade. 

 

Referenstest 

Testcykel: Monark 839 E Ergomedic  

Kalibreringsvikt: 4 kg 

Mjukvara datainsamling: Monark 839 E Analys Software v2.37 SWE (Monark Exercise AB) 

Pulsband: Monark Pulsband 

 

Test med dansmatta 

Konsol: Playstation 2 

Dansmatta: Dance Mat (Logic 3) 

Mjukvara: Dancing Stage Mega Mix, (Konami 2003) 

Pulsband: Polar pulsbälte 

Pulsklocka: Polar S610 

Mjukvara datainsamling: Polar ProTrainer 5.35 

 

Test med danspass 

Pulsband: Polar pulsbälte 

Pulsklocka: Polar S610 

Mjukvara datainsamling: Polar ProTrainer 5.35 
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Program för databearbetning 

Microsoft Excel 2007 

SPSS Statistics 17.0 

2.2 Urval och avgränsningar 

För att få ett tillfredställande antal försökspersoner har en poweranalys genomförts. Den 

visade att med en stickprovsstorlek på 9 personer så fick ej standardavvikelsen (sd) överstiga 

4/5 av medelvärdet för försöksgruppens värden. Detta för att styrkan av studien skall ligga 

över de 95 % vi eftersträvar. Utifrån poweranalysen har vi valt ut en motiverad försöksgrupp 

på nio personer med god vana av fysisk aktivitet. Alla har minst en gång provat någon typ av 

dansmatta. Någon har dans som specialidrott, medan andra har fotboll och friidrott som sina 

specialidrotter. Åldersspannet sträcker sig från 23-26 och försökspersonerna var 

handplockade utifrån fyra kriterier: intresse att genomföra studien, blandad vana av fysisk 

aktivitet, att de tidigare provat dansmatta samt jämn könsfördelning. Åldern på deltagarna 

ansåg vi inte vara av betydelse då vi jämförde två olika aktiviteter och inte individer. 

Dessutom utgick vi från att barn har en generellt sett högre energiutgift per kg kroppsvikt.
37

 

Visar vår studie att träningseffekt går att uppnå med hjälp av dansmatta för vuxna, bör också 

de skolbarn som ev. utövar aktiviteten i skolan uppnå en, om inte större, liknande effekt. 

 

Tabell 1 - Beskrivning av försöksgrupp 

 
Män Kvinnor Hela gruppen Bortfall  

Antal: 4 4 8 1 

Ålder 26 24 25   

Vikt (kg) 79,3 58,0 68,6   

Längd 
(cm) 177,0 167,3 172,2   

BMI 25,5 20,7 23,1   

2.3 Bortfallsanalys 

Då testerna låg under en period då en av försökspersonerna var sjuk, genomfördes aldrig 

några tester på henne. Det bör dock inte ha påverkat resultatet enligt vår poweranalys som 

fortfarande visade eftersträvad styrka i studien. Att försökspersonen var kvinna ansåg vi inte 

heller ha en påverkan på resultatet då vi fortfarande hade jämn spridning av män och kvinnor i 

försöksgruppen.  
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2.4 Procedur 

Standardformulär och hälsodeklaration fylldes i innan de tre testtillfällena för att göra 

försökspersonen medveten om sina rättigheter och för att avsäga oss medicinskt samt rättsligt 

ansvar i samband med studien. Under samtliga tester har borgskala använts för att få reda på 

försökspersonernas upplevda ansträngning. De tre testtillfällena gav oss en bild över 

försökspersonernas pulsvärden vid olika belastningar och vid de båda aktiviteterna. Under det 

första testet cyklade testpersonen på givna belastningar och deras puls och arbetsbelastning 

lästes av. Sedan testades försökspersonerna på dansmatta och danspass där endast deras puls 

registrerades. Nedan beskrivs testerna i sin helhet. 

2.4.1 Referenstest 

Testet genomfördes i LTIV-laboratoriet på GIH i Stockholm, ett stort och luftigt rum med 

standardiserad lufttemperatur och luftfuktighet. Vid detta testtillfälle fick försökspersonen 

väga och mäta sig. Detta är standardförfarande vid fysiologiska tester, men kan ge en 

intressant infallsvinkel för diskussion eftersom vi testade en möjlighet att röra på sig oavsett 

kroppstyp . Testledaren förhörde sig om försökspersonens fysiska status och valde sedan en 

passande nivå för denne. Försökspersonen cyklade fem min på 25w under den nivå som 

personen startade tröskeltestet på för uppvärmning. Nivåerna ökade med 50w för varje tröskel 

som varade i fyra min. Mellan varje tröskel fick försökspersonen trampa ut ev. laktat under en 

min på 25w. Detta upprepades två gånger på olika belastningar för att vi skulle få ut tre 

submaximala värden på HF. Efter dessa tre mätningar fick personen trampa ut ev. laktat under 

två minuter innan maxtestet började. Maxtestet var ett stegringstest från samma belastning 

som den tredje tröskelnivån där belastningen höjdes med 25w för varje minut som gick tills 

försökspersonen uppnådde maxpuls. Kadensen var ej av betydelse då mjukvaran tog hänsyn 

till kadensen i belastningen genom att öka motståndet om försökspersonen trampade 

långsammare. De fick även möjlighet att vid behov cykla stående under maxtestet. 

Försökspersonernas genomsnittliga HF och arbetsbelastning under de olika nivåerna lagrades 

i datorn för senare databearbetning.
38

 Figur 2 nedan förklarar visuellt hur testet genomfördes 

på de olika belastningarna. 
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Figur 1 - Belastning och intervall under referenstestet på de tre olika belastningsnivåerna samt maxtestet. 

 

2.4.2 Test med dansmatta 

Testet genomfördes i ett stort och öppet rum med standardiserad lufttemperatur och 

luftfuktighet. Försökspersonerna dansade fem låtar (nivå 3/10) på dansmattan och under hela 

passet registrerades HF med hjälp av pulsband. Instruktionerna före testet var viktiga för 

utförandet, därför standardiserade vi dem. Instruktionerna rörde deltagarens agerande under 

testet, deras relation till mattan, deras uppfattning om spelets uppbyggnad och testets procedur 

(se bilaga 4).  Låtarna fullföljdes även om försökspersonen misslyckades med att nå upp till 

spelets krav. Detta innebar att både ovana och vana personer dansade ungefär lika mycket och 

ungefär lika många steg. Mellan varje låt var det en paus på 40s för att förbereda inför nästa 

sekvens i testet. Vi antog att pulsen skulle sjunka under dessa perioder. Därför har även dessa 

pauser standardiserats och återfinns också i det traditionella danspasset för att undvika 

missvisande resultat.  

 

  

50

100

150

75

125

175

100

150

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20 25 30 35

Ef
fe

kt
 (

w
)

Tid (min)

Tröskel- och maxtest

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3



 

Följande låtval gjordes: 

 

Övningslåtar 

Artist Låt BPM       Längd          Nivå 

The Cure Lovecats  180        1 min 20 s         1 

Shy FX & T-Power feat. Di Shake Ur Body 175        1 min 25 s         1 

 

Testlåtar 

Artist Låt BPM      Längd          Nivå 

Kylie Minogue Love at first sight 125       1 min 20 s         3 

S Club Juniors One step closer 126       1 min 15 s         3 

Christina Milian When you look at me 109       1 min 10 s         3 

Elvis vs JXL A little less conversation 115       1 min 25 s         3 

Kid Galahad Stealin’ beats 122       1 min 20 s         3 

 

Försökspersonerna ombeddes att försöka ta alla steg och inte sluta försöka även om de 

missade ett steg. Detta hade stor betydelse för den arbetspuls de uppnådde. Det här valet 

gjordes för att faktiskt se vilken energiomsättning ett pass med dansmatta har, oavsett om 

utövaren lyckats eller ej, för att få bort felkällor såsom vana och skicklighet. Den största 

utmaningen var att få försökspersonerna att inte stanna upp. Innan testet började fick personen 

förutom instruktioner även se en demonstrationslåt av testledaren för att sedan prova två låtar 

på den lättaste nivån (nivå 1/10) för att skaffa den grundförståelse som behövdes för spelet. 

Instruktioner gavs också i hur mattan fungerade och vilka olika typer av steg som var aktuella. 

För detta test har även pilottester gjorts för att komma fram till de instruktioner som skulle 

ges, och vilka inställningar i spelet som skulle användas. Standardinställningarna för spelet 

har använts utom: 

 

Max stages: “5” istället för “3” 

Game over mode: “End of song” istället för “Arcade” 

2.4.3 Test med danspass 

Samtliga testpersoner deltog i ett av två direkt efterföljande standardiserade pass. Passet 

genomfördes i en luftig lokal avsedd för rörelse i grupp.  De fick varsitt pulsband och varsin 

klocka för att registrera HF under danspasset. Samma låtar som användes till dansmattan 

användes också till danspasset eftersom vi inte ville att hastighet, duration och intensitet på 



 

låtarna skulle avgöra energiutgiften. Det var alltså endast skillnaden i de olika rörelserna som 

gjordes under danspasset och passet med dansmatta som vi mätte energiutgiften på. Pauserna 

som användes till dansmattan var också inklippta. Den genomsnittliga HF som hämtades från 

dansmattan och danspasset var tagna under den aktiva perioden. Dessa pauser var således inte 

inräknade. Det enda som skiljer aktiviteterna åt är att danspasset var instruktörslett och att det 

var olika rörelser. Till passet har det gjorts en rörelsebeskrivning (se bilaga 5). Till vår hjälp 

hade vi också en van gympaledare som instruktör. Detta för att undvika en felkälla i ovana 

hos ledaren eller andra mänskliga faktorer.  

2.4.4 Procedur för resultattolkning 

HF för de fyra mätningarna under cykeltestet bildar en approximativ linjär funktion (se figur 

2). Denna linje har använts som referens för att tolka den genomsnittliga HF 

försökspersonerna hade under respektive aktivitet.   

 

Figur 2 - Submaxmätningarna gav en indikation på syreupptag vid given belastning då denna är konstant i 

förhållande till HF. Maxmätningen säkerställde det linjära sambandet så att HF för de olika aktiviteterna med hjälp 

av funktionen kunde placeras in i diagrammet. Se bilaga 3. 

 

När försökspersonernas HF i aktivitetstesterna registrerats, fastställdes försökspersonernas 

syreförbrukning och energiutgift. Sambandet mellan syreförbrukning och energiutgift följer 

två olika konstanter. Den första konstanten är 0,0143 och användes för att omvandla 

arbetsbelastningen(w) till syreupptag(l/min). Detta innebär att för varje watt förbrukas 14,3ml 

syre/min. Utifrån syreupptaget räknades energiutgiften (kcal/min) ut. Som konstant användes 
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energivärdet för blandsubstrat, 4,8, vilket betyder att för varje förbrukad liter syre förbrukas 

4,8kcal. Detta beskrivs i följande matematiska funktioner. 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑤 × 0,0143 = 𝑆𝑦𝑟𝑒𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔  
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  

𝑆𝑦𝑟𝑒𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔  
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 × 4,8 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡  

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
  

 

För att få ut den genomsnittliga arbetsbelastningen på danspasset och dansmattan användes 

den genomsnittliga HF under dessa tester i följande ekvation. Ekvationen beskriver 

försökspersonernas individuella samband mellan HF och arbetsbelastning som framkom 

under referenstestet. 

 

 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 

 𝑥 =
 𝑦 − 𝑚 

𝑘
 

y = genomsnittligt HF 

x = genomsnittlig arbetsbelastning 

k = individuell lutning på HF/belastningslinjen 

m = den beräknade vilopulsen enligt det linjära sambandet, men eftersom sambandet inte 

gäller vid mycket lågt arbete eller i vila är dessa beräknade vilopulsvärden oftast felaktiga. 

  

Energiutgifterna från dansmattan och danspasset ställdes sedan mot varandra för att se om 

skillnaden var statistiskt signifikant genom ett tvåhövdat t-test. Energiutgiften för 

aktiviteterna ställdes även mot rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet utöver den 

vardagliga rörelsen. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Validiteten anser vi vara god, då referenstestet är tidigare beprövat och sambandet mellan HF 

och arbetsbelastning är definitivt.  

 

Mätutrustningen är av erkänt god kvalité och kalibrerades inför varje test och bör därför ej 

orsakat några systematiska fel, vilket stärker reliabiliteten. Arbetsbelastningsförändringen 

under cykeltestet utfördes av dator vid rätt tidsintervall vilket gör att den mänskliga felkällan 

för felaktig höjning är obefintlig. Cykelvanan hos försökspersonerna kan ha påverkat deras 



 

förmåga att nå maximal HF eftersom laktat bildas snabbare i ovana rörelser. Diskussioner om 

att använda löpband som referenstest fördes, men valet föll på ergonometercykel då hela 

testförfarandet kunde förprogrammeras.  

 

För att stärka reliabiliteten för dansmatta har pilottester genomförts. Där framkom stress som 

en faktor som eventuellt kunde påverka testdeltagarnas HF. För att minska den ev. felkällan 

försökte vi tala lugnt och ge tydliga instruktioner, samt att testpersonen fick ställa frågor om 

något var diffust. Vi hade dock inte möjlighet att instruera alla försökspersoner i dansmattans 

test på samma gång och därför kan det ha förekommit små skillnader i instruktionerna, för att 

minska den felkällan har vi följt ett standardiserat protokoll.  

 

Ytterligare en faktor som sänker reliabiliteten är att vi på grund av försökspersonernas olika 

önskemål av testtider, var tvungna att dela upp danspasset i två grupper och därför kunde det 

även här finnas små skillnader i utförandet beroende på vilken testgrupp försökspersonerna 

var i. Detta har vi försökt åtgärda genom att instruktören följde en standardiserad 

rörelsebeskrivning. Danspassen var också direkt efterföljande vilket gör att skillnaderna i 

passen borde ha varit små, då minnet inte var den avgörande faktorn. Även under danspasset 

kan stress ha inverkan på reliabiliteten. Samma åtgärder som för dansmattan användes för att 

minimera stressfaktorn. 

 

Skillnaderna på ansträngning inom gruppen kan delvis bero på rörelsevanan för aktiviteterna. 

Detta kan ha orsakat högre energiutgift för vissa försökspersoner än för andra. Emellertid tror 

vi att stickprovsstorleken var så pass stor att konfidensintervallet tog bort extrempunkterna. 

Försöksgruppen hade också den rörelsevana vi eftersökte och därför borde skillnaderna i 

rörelsekvalitet inte ha varit allt för stora. 

 

Validiteten för danspasset varierar beroende på tolkningen av traditionellt danspass. Om 

traditionellt danspass syftar till vals, afrikansk dans eller bugg så är validiteten låg. Dock 

anser vi med hjälp av vår definition av traditionellt danspass att vi undviker detta och att 

läsarna ska tolka detta som förekoreograferad rörelse till musik ledd av instruktör (se bilaga 

5). Detta gör att vi faktiskt mäter det som studien syftar till och validiteten är därmed god.  

 

  



 

3 Resultat 

Resultatet redovisas tematiskt utifrån frågeställningarna. Vägen fram till huvudresultaten har 

bidragit till att andra fysiologiska faktorer, så som genomsnittlig arbetsbelastning och 

genomsnittligt syreupptag för de olika aktiviteterna, kan redovisas. Under bearbetningens 

gång har även andra intressanta parametrar hittats t.ex. hur de olika resultaten skiljer mellan 

kön. Dessa resultat följer inte några frågeställningar men kan ändå vara av värde att diskutera. 

Konfidensintervallet sattes till 95 % vilket medför att statistisk signifikant skillnad råder när 

p-värdet är < 0,05. 

3.1 Energiutgiften för ett danspass respektive pass med dansmatta  

Testerna visade att försökspersonernas genomsnittliga HF för dansmatta var 116slag/min (sd 

± 14) och för danspass 135slag/min (sd ± 15). Den beräknade genomsnittliga belastningen för 

danspasset uppgick till 108w (sd ± 28) medan dansmattans genomsnittliga belastning var 66w 

(sd ± 33). Syreupptaget för danspasset blir därmed i snitt 1,55l/min (sd ± 0,40) på den givna 

belastningen(108w). Dansmattans lägre genomsnittliga arbetsbelastning (66w) gav ett 

syreupptag på 0,95 l/min (sd ±0,48). Energiutgiften som beror av syreupptaget visas i figuren 

nedan. 

   

 

Figur 3 - Energiutgiften för dansmatta och danspass mätt i kcal/min. Se bilaga 2. 

 

Med den genomsnittliga arbetsbelastningen för passet på dansmatta uppgick energiutgiften till 

4,57kcal/min (sd ± 1,96), medan danspassets genomsnittliga arbetsbelastning gav en 
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energiutgift på 7,4kcal/min (sd ± 2,28). Danspasset gav därmed nästan 40 % högre energiutgift 

än dansmattan. Den statistiska signifikansen för dessa resultat är mycket hög (p< 0,001). 

3.2 Energiutgiften för aktiviteterna i förhållande till de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet 

Folkhälsoinstitutets rekommendationer för  fysisk aktivitet är minst 150kcal under 30 min 

dagligen. Detta motsvarar 5kcal/min under dessa 30 min. Som figuren nedan visar, uppnådde 

inte passet med dansmatta de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet. Däremot så 

uppnådde och överskred danspasset med marginal den minimumgräns som är satt.  

 

 

 

Figur 4 - Dansmatta och danspass i förhållande till de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet mätt i 

kcal/min. Se bilaga 2. 

 

3.3 Övriga resultat 

Under studien framkom också att den upplevda ansträngningen (borgskala) för danspass var 

1,7 enheter högre än vid passet med dansmattan.  Även denna skillnad var statistiskt 

signifikant (p<0,02).  

 

Granskas resultaten ifrån mätningarna närmare fanns också vissa skillnader mellan 

försökspersonernas kön och de två olika aktiviteterna. Kvinnorna i studien hade 54 w (sd ± 26) 

lägre genomsnittlig arbetsbelastning än männen under passet med dansmatta (p<0.05). 
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Liknande resultat mellan männen och kvinnorna förekom även under danspasset där 

kvinnorna har 39 w (sd ± 19) lägre arbetsbelastning än männen (p<0,05).  

 

Vidare ställdes de två aktiviteterna mot varandra och från dessa resultat kan det utläsas att 

kvinnorna hade en genomsnittlig arbetsbelastning på danspasset som var 49 w (sd ± 10) högre 

än deras pass med dansmattan (p<0,01). För männen fanns en liknande tendens, men det råder 

ingen statistisk signifikans i detta resultat. 

 

Dessa värden innebar alltså att energiutgiften för kvinnorna var 2,71kcal och 6,06kcal på 

dansmattan respektive danspasset. Motsvarande värden för männen var 6,44kcal respektive 

8,75kcal. 

 

 

Figur 5 - De olika aktiviteternas energiutgift i förhållande till folkhälsoinstitutets rekommendation utifrån ett 

könsperspektiv. Se bilaga 2. 
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4 Diskussion 

De frågeställningar vi valt att besvara är: ”Hur skiljer sig energiutgiften för ett traditionellt 

danspass mot ett pass med dansmatta?” och ”Hur förhåller sig energiutgiften för de olika 

aktiviteterna till de dagliga rekommendationer för fysisk aktivitet som finns?” Likt resultatet 

kommer diskussionen behandlas tematiskt enligt frågeställningarna, följt av de övriga 

resultaten som framkommit i samband med studien. Slutligen avrundas delen med en 

diskussion om den pedagogiska användningen av dansmatta. Metoden diskuteras i samband 

med de olika resultaten. 

4.1 Energiutgiften för de olika aktiviteterna 

Resultaten visade att dansmatta har en lägre energiutgift i förhållande till danspasset 

(p<0.001). Detta tyder på att ur ett förbränningsperspektiv så är danspasset ett bättre val än att 

använda sig av en dansmatta. Danspasset låg ungefär 40 % högre än dansmattan i energiutgift 

och förklaringen kan finnas i avsaknaden av armrörelser på dansmattan. I den forskning vi 

granskat visar Butts i sin studie att rörelser i överkroppen står för en 55 % ökning av 

energiutgiften. Skillnaden mot vår studie kan ha varit att en viss rörelse i överkroppen har 

förekommit för bibehållande av balans, medan Butts gjorde sin studie på ett löpband med 

eller utan armrörelser. Paralleller kan dras till vår studie då armrörelsen inte helt var borttagna 

vid dansmattan. Därför kan det vara så att istället för 55 % skillnad så framkom endast en 40 

% skillnad mellan danspass och dansmatta. Danspasset är således en bra aktivitet för att röra 

på sig sett till energiutgift medan dansmattan nästan når upp till rekommenderade nivåer. 

Skillnaden kan också förklaras med att testdeltagarna hade större vana för danspass än 

dansmatta och därför fick en ökad energiutgift. Dansmattan är för de flesta människor en ovan 

aktivitet som har en god potential om försökspersonerna hade haft större erfarenhet inom 

området. Vid högre nivåer och med högre intensitet på låtarna hade energiutgiften 

förmodligen stigit. Men målgruppen vi riktar oss till är elever med blandad vana av fysisk 

aktivitet och interaktiva hjälpmedel, vilket visar på en möjlighet att skillnaden ytterligare kan 

minska.  

  

Resultaten gällande energiutgift för dansmattan visar på andra resultat än Grafs studie, 4,6kcal 

respektive Grafs 3,1kcal. En av skillnaderna mellan studierna är att vår studie undersökte 

vuxna medan deras undersökte barn, resultaten skiljer sig förmodligen i och med att barn inte 

har samma kroppsvikt som fullt vuxna. När kroppsvikten togs i beaktande så visade resultaten 

liknande siffror: 4,6kcal respektive Grafs 5,0kcal. Att jämföra dessa studier anser vi inte vara 



 

helt obefogat, då metoderna är snarlika. Möjligtvis kan skillnaden av mjukvara till danspasset 

stå för en skillnad då Graf använde sig av DDR istället för Dancing Stage Megamix. 

 

En felkälla för resultatet kan vara att inlärningsförmågan bidrar till en annan energiutgift. 

Individer lär sig olika fort, och åtgärden för detta, blev att uppmana samtliga att i svårare 

partier fortsätta ta stegen och aldrig stå stilla. Detta reducerade en del av den felaktiga 

arbetsbelastningen från testet, men med tveksamhet allt. Under pilottestet bestämdes även en 

nivå som var lämplig för alla. Nivån valdes utifrån två parametrar där försökspersonen dels 

skulle kunna klara att genomföra passet för dansmatta tillfredställande och samtidigt skulle 

passet ge en synbar effekt. Det visade sig vara en balansgång och för vissa var detta en lagom 

nivå, medan den var för svår för andra. För de försökspersoner låtarna var för svåra anade vi 

att de stannade upp ibland, vilket bidrog till en lägre HF. 

 

4.2 Energiutgiften i förhållande till rekommendationerna 

I de rekommendationer som gäller i USA och i norden ska energiutgiften ligga mellan 120-

210kcal utöver den vardagliga rörelsen. Det blir i medel 165kcal men det nordiska rådet har 

satt det till 150kcal. Skulle vår försöksgrupp spendera 30 minuter på dansmattan skulle de då 

göra av med 131kcal vilket når över lägstanivån på 120 kcal men ej de rekommendationer 

FHI kommer med. Denna rekommendation motsvarar 5kcal/min under 30 min dagligen. Om 

energiutgiften i förhållande till kroppsvikt beräknas kommer Grafs grupp upp till 5kcal/min i 

sin studie, medan vår studie närmar sig rekommendationerna men fortfarande haren liten bit 

kvar. Detta bekräftar antagandet om att barn har en högre energiutgift än vuxna i förhållande 

till kroppsvikt och att de således kommer upp i den dagliga dos av fysisk aktivitet som FHI 

menar att vi bör eftersträva, medan vuxna inte gör det. Svaret på denna frågeställning hänger 

på vilken tolkning av rekommendationen som används.  

4.2.1 Dansmatta 

Resultaten av studien visar att de dagliga rekommendationerna inte riktigt uppnåddes. Dock 

ser vi på standardavvikelsen att några försökspersoner faktiskt till och med översteg denna 

rekommendation. Detta för oss till att diskutera individresultat. Under testets gång 

observerades olika tekniker och försökspersonerna fick således olika energiutgift. Vissa var 

ganska försiktiga när de trampade på mattan medan andra gjorde större rörelser och 

kraftfullare steg. Alltså är valet av teknik en faktor för om individen kommer upp i de dagliga 



 

rekommendationerna eller ej. Emellertid anser vi att detta speglar verkligheten då en skolklass 

har varierande rörelsemönster och motorisk färdighet. 

4.2.2 Danspass  

Dans har använts länge som ett sätt för att motionera, antalet utövare av gruppgymnastik t.ex. 

Friskis&Svettis
39

 är ett tydligt tecken på att folk vill hitta roliga sätt att röra på sig. Med tanke 

på hur väl intensiteten kan uppnå de dagliga rekommendationerna är det också förståeligt. 

Intensiteten varierar förstås på vilken typ av pass som används men genom egna iakttagelser 

har vi noterat att måttligt intensiva pass ofta används inom undervisningen då idrottslärare 

utöver förmågan att kunna röra sig till musik, även vill få ut en fysisk ansträngning ur passet. 

Danspasset har nästan 50 % större energiutgift än vad rekommendationerna visar. Detta gör 

danspass till en utmärkt aktivitet för undervisning om syftet är att ge eleverna en daglig fysisk 

aktivitet. Men vi ser i NU-03 att denna aktivitet är åsidosatt inom idrottsundervisningen.
40

  

4.3 Övriga resultat 

Under resultattolkningen framkom en del intressanta parametrar som även kunde anas hos de 

observerade försökspersonerna under testerna. En av dessa var de olika tekniker som 

framkom vid testerna. Iakttagelserna var att männen hade större och mer kraftfulla rörelser, 

medan kvinnorna använde sig av ett mer effektivt rörelsemönster. Rent generellt använde sig 

kvinnorna av en mer centrerad tyngdpunkt medan männen förflyttade sin kroppstyngdpunkt 

mot den pil som skulle tryckas på. För att bekräfta dessa iakttagelser, så genomfördes ett 

signifikanstest på dessa värden utifrån kön. Resultatet av detta bekräftade våra aningar ifrån 

iakttagelsen att kvinnorna hade en generellt sett lägre energiutgift än män på dansmatta. Vi 

tror dock att skillnaden beror på valet av teknik i utförandet snarare än kön. En annan faktor 

som kan ha påverkat den högre energiutgiften är männens större kroppsmassa. Detta 

undersöktes vidare och ett signifikanstest mellan könen på danspasset gjordes. Även där 

visade testet att männen har en högre energiutgift än kvinnorna, dock inte lika stor som 

skillnaden för dansmatta. Emellertid gjordes inga liknande iakttagelser av skillnad i teknik för 

danspasset. Det skulle vara intressant att beräkna energiutgiften utifrån aktivitet i förhållande 

till kroppsvikt mellan könen för att kunna avgöra om det var skillnaden i teknik eller om det 

berodde på männens större kroppsmassa.  
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Ett intresse väcktes även för hur skillnaderna mellan aktiviteterna var inom könen och ett 

signifikanstest för detta gjordes. Kvinnorna visade på en statistisk signifikant skillnad mellan 

aktiviteterna till förmån för danspasset som hade en 124 % ökning av energiutgiften. Männen 

hade en ökning på 36 %, men detta var inget signifikant resultat. Vad kvinnornas högre 

aktivitet under danspasset beror på kan diskuteras. En faktor som eventuellt skulle ha kunnat 

påverka resultatet är att kvinnornas vana av danspass kan vara större och därför vågade de ta 

ut rörelserna mer. Skillnaden i vana mellan aktiviteterna var möjligtvis inte lika stor. Detta 

skulle kunna undersökas om man med ett selektivt urval tog nybörjare av danspass och 

nybörjare på dansmatta som sedan fick ett givet antal pass med de olika aktiviteterna, för att 

undersöka hur stor inverkan vanan av de olika aktiviteterna har på resultatet.   

4.3.1 Borgskala 

Under de olika testen tillfrågades även försökspersonerna om den upplevda ansträngningen. 

Den skattade ansträngningen var högre för danspass, precis som energiutgiften visar. Däremot 

är egenskattad ansträngning ett ganska oprecist mått på fysisk aktivitet. Men vi väljer ändå att 

visa det eftersom det pekar åt samma håll som resultaten från testerna och stärker därmed 

resultatens trovärdighet.  

4.4 Pedagogisk vinkel 

Dansmattan har vi visat inte riktigt uppfyller måtten för daglig fysisk aktivitet. Dansmattan 

ligger heller inte i närheten av danspasset rent energimässigt, men fyller den en pedagogisk 

funktion? Dansmattan är rörelse till musik fast med annan ”input”, dessutom ger den via 

poängsystem omedelbar återkoppling på hur du presterat, vilket är något som Gee menar är 

viktigt i sin rapport om tv-spel och inlärning.
41

 Då dansmattan instruerar visuellt på en skärm 

med färger och pilar finns möjligheten att denna typ av aktivitet minskar informationsflödet 

och därmed kan vara lämplig som substitut till traditionell dansundervisning. 

Informationsflödet och sinnesintrycken är färre vilket gör det möjligt att eleverna kan få en 

ökad koncentration till skillnad från i verkligheten där omgivningen och andra deltagare kan 

vara störande moment. Målgruppen skulle kunna vara autistiska, barn som har svårt att vistas 

i större grupp, elever med inlärningssvårigheter etc. Vi tror inte att dansmattan skulle kunna 

ersätta hela dansundervisningen utan snarare kunna fungera som komplement för att nå fram 

till en bredare målgrupp. Trots det skulle det i undervisningssammanhang kunna vara en 
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aktivitet i helklass då vissa arkadhallar erbjuder en klassuppsättning av dansmattor.
42

 

Självklart blir det en ekonomisk fråga där varje skola får fatta sitt eget beslut om detta kan 

vara ett alternativ till deras ordinarie dansundervisning. Något som också bör nämnas är att 

dagens tv-spel har en brant inlärningskurva, vilket innebär att elever som provar någon typ av 

tv-spel snabbt anpassar sig och lär sig vad som enligt spelets grunder är rätt och fel. Dock tror 

vi det är viktigt att vara kritisk i valet av spel och att den progressiva inlärningen måste stå i 

fokus när läraren bestämmer sig för att använda sig av tv-spel som pedagogiskt hjälpmedel. 

Idag vimlar det av titlar på spelmarknaden som sägs stimulera till inlärning av den verbal-

lingvistiska förmågan, den visuellt-spatiala förmågan men också den sociala förmågan i form 

av communityspel och onlinespel. Skulle spelen sakna inlärningseffekt tror vi heller inte att 

spelen skulle vara så populära bland ungdomar, då inlärning är något som barn uppfattar som 

något roligt och utvecklande av deras karaktär.
43

 

4.5 Felkällor 

Under studiens gång fick vi från två testdeltagare på dansmattan felaktiga värden. Åtgärden 

blev då att göra om de två testerna med felaktiga värden. Övriga felkällor har vi försökt 

åtgärda redan när vi planerade metoden för studien.   
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5 Slutsats 

Energiutgiften för ett danspass var ca: 40 % högre än energiutgiften för ett pass på dansmatta. 

Trots det tror vi att dansmatta kan fungera som ett bra pedagogiskt hjälpmedel eller som 

substitut till ett danspass om utövarna inte har som mål att uppnå några dagliga 

rekommendationer för fysisk aktivitet. Eftersom teknologiska hjälpmedel är något som är 

under ständig utveckling, kommer nyare och mer avancerade hjälpmedel, som möjligtvis 

uppfyller de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet, att framträda på marknaden. Då 

utvecklingen går snabbt, kan det i framtiden finnas stora möjligheter inom detta område. Som 

blivande lärare menar vi att rädslan för denna utveckling kan hämma dessa möjligheter. 

Därför uppmanar vi lärare att själva prova användning av detta hjälpmedel i sin undervisning 

för att själva skapa sig en uppfattning om detta är ett pedagogiskt verktyg för de syften och 

mål eleverna skall uppfylla.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka energiutgiften för en dansmatta och 

ett traditionellt danspass för att ställa det mot dagliga rekommendationer för fysisk aktivitet.  

 

 Hur skiljer sig energiutgiften för ett traditionellt danspass mot ett pass 

med dansmatta?  

 Hur förhåller sig energiutgiften för de olika aktiviteterna i förhållande 

till de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet? 

Vilka sökord har du använt? 
Dance mat, Energy expenditure, Computers, Learning, Video Games, Dance Pad, Nintendo 

Wii, DDR,  
 

 

Var har du sökt? 
Pubmed, GIH, Google, FHI, Skolverket 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: Nintendo Wii 8 träffar varav 3 relevanta 

Pubmed: Dance pad 4 träffar varav 1 relevant 

Pubmed: Video games + energy expenditure 31 träffar, varav 4 relevant. 

 

Kommentarer 
Det finns inte speciellt mycket forskning om tv-spel och energiutgift. Dessutom är en del av 

det som finns på för låg akademisk nivå för att betraktas som forskning. Vi förstod att det 

skulle vara svårt att hitta svenska studier och använde oss därför till stor del av utländska 

databaser i våra sökningar. Området är ännu ej grundligt utforskat, och den forskning som 

finns är för aktuell för att kunna bekräftas då marknaden följer en hastig utveckling. 

 



 

Bilaga 2 

Effekt--->Syreupptag 0,0143 

Syreupptag--->Energi 4,8 

   

   Submax 1 
  Submax 2 
  Submax 3 
  Max 
  Dansmatta 
  Danspass 
   

Testvärden  

     Kod: Belastning Syreupptag Energiutgift 

 
Watt l/min kcal/min 

0001 54 0,7722 3,70656 

0001 103 1,4729 7,06992 

0001 154 2,2022 10,57056 

0001 173 2,4739 11,87472 

0001 40 0,572 2,7456 

0001 87 1,2441 5,97168 

0002 52 0,7436 3,56928 

0002 102 1,4586 7,00128 

0002 152 2,1736 10,43328 

0002 290 4,147 19,9056 

0002 107 1,5301 7,34448 

0002 116 1,6588 7,96224 

0003   0 0 

0003   0 0 

0003   0 0 

0003   0 0 

0003   0 0 

0003   0 0 

0004 79 1,1297 5,42256 

0004 128 1,8304 8,78592 

0004 179 2,5597 12,28656 

0004 317 4,5331 21,75888 

0004 85 1,2155 5,8344 

0004 97 1,3871 6,65808 

 

 

 

 



 

Kod: Belastning Syreupptag Energiutgift 

 
Watt l/min kcal/min 

0005 80 1,144 5,4912 

0005 129 1,8447 8,85456 

0005 179 2,5597 12,28656 

0005 306 4,3758 21,00384 

0005 63 0,9009 4,32432 

0005 135 1,9305 9,2664 

0006 116 1,6588 7,96224 

0006 145 2,0735 9,9528 

0006 177 2,5311 12,14928 

0006 199 2,8457 13,65936 

0006 38 0,5434 2,60832 

0006 79 1,1297 5,42256 

0007 78 1,1154 5,35392 

0007 129 1,8447 8,85456 

0007 180 2,574 12,3552 

0007   0 0 

0007 41 0,5863 2,81424 

0007 84 1,2012 5,76576 

0008 54 0,7722 3,70656 

0008 103 1,4729 7,06992 

0008 157 2,2451 10,77648 

0008 192 2,7456 13,17888 

0008 39 0,5577 2,67696 

0008 103 1,4729 7,06992 

0009 76 1,0868 5,21664 

0009 128 1,8304 8,78592 

0009 179 2,5597 12,28656 

0009 273 3,9039 18,73872 

0009 120 1,716 8,2368 

0009 162 2,3166 11,11968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

 

Kod: 0001 Effekt HF Kod: 0002 Effekt HF 

Vilopuls 0   Vilopuls 0   

Sub 1 54 120 Sub 1 52 108 

Sub 2 103 157 Sub 2 102 131 

Sub 3 154 180 Sub 3 152 154 

Max 173 190 Max 290 195 

Dansmatta 40 115 Dansmatta 107 132 

Danspass 87 142 Danspass 116 135 
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Kod: 0004 Effekt HF Kod: 0005 Effekt HF 

Vilopuls 0   Vilopuls 0   

Sub 1 79 96 Sub 1 80 108 

Sub 2 128 115 Sub 2 129 129 

Sub 3 179 139 Sub 3 179 152 

Max 317 177 Max 306 193 

Dansmatta 85 101 Dansmatta 63 104 

Danspass 97 105 Danspass 135 131 

 

 

 

y = 0,3381x + 72,299
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Kod: 0006 Effekt HF Kod: 0007 Effekt HF 

Vilopuls 0   Vilopuls 0   

Sub 1 54 116 Sub 1 78 124 

Sub 2 102 145 Sub 2 129 151 

Sub 3 157 177 Sub 3 180 179 

Max 227 199 Max 240 204 

Dansmatta 38 112 Dansmatta 41 104 

Danspass 79 132 Danspass 84 127 

 

 

y = 0,4845x + 93,77650
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y = 0,5087x + 84,413
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Kod: 0008 Effekt HF Kod: 0009 Effekt HF 

Vilopuls 0   Vilopuls 0   

Sub 1 54 126 Sub 1 76 120 

Sub 2 103 158 Sub 2 128 139 

Sub 3 157 179 Sub 3 179 160 

Max 192 187 Max 273 192 

Dansmatta 39 124 Dansmatta 120 137 

Danspass 103 152 Danspass 162 152 
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Bilaga 4 

Checklista dansmatta 

 Mattans utformning  

Pilar, träffytor, riktningar 

 Utgå från mitten 

För att undvika steg utanför mattan 

 Storlek på steg 

Ganska små steg, trampa inte för långt. 

 När trycker man? 

När pilarna når träffytan på skärmen 

 Pilar kommer på pulsslag 

Men ej nödvändigtvis på varje. 

 Fortsätt trots att du missar steg 

Syftet med undersökningen är INTE att klara låtar utan att genomföra de. Eftersom det 

är energiutgiften av rörelsen som mäts och inte hur väl du träffar pilar. 

 Ihållande steg 

Sekvens där pilen skall klivas på under längre tid  

 Dubbelsteg 

Sekvens där två pilar samtidigt skall klivas på. 

 Stopp 

Ett stopp i musiken, där testpersonen måste vara förberedd att starta när musiken sätts 

igång igen. 

 Avstigning mellan låtar 

För start av nästa låt samt utlåtande av borgskala. 40 s, standardiserat. 

 Vi visar stegen i en demo-låt 

Testledaren visar en låt, för att försökspersonen skall få en övergripande visuell bild 

om hur dansmatta går till. 

 Två testlåtar 

Försökspersonen får prova 2 låtar på lättare svårighetsgrad för att bekanta sig med 

mattan 

 Barfota 

Testet genomförs barfota för att undvika slitage på mattan, samt minska halkrisk 



 

Bilaga 5 

Rörelsebeskrivning 

Skriven och instruerad av Jonas Halvarsson 

 

1. The Cure – Lovecats, 180bpm, 1min 20s 

Step touch  

Dubbel Step touch 

2. Shy FX & T-Power feat. Di – Shake Ur Body, 175bpm, 1min 25s 

Fram med tå 

”salsa steg sida”  

fram bak 4  

”salsa”  

fram bak 

3. Kylie Minogue – Love at First Sight, 125bpm, 1min 20s 

Gå igång  

V-steg+Arm  

Asteg  

V-A varannan 

 Gå ut 

4. S Club Juniors – One Step Closer, 126bpm, 1min 15s 

Djupa vadlyft  

Chassé bak  

Fram bak 

 Chassé fram 

5. Christina Milian – When You Look at Me, 109bpm, 1min 20s 

Benböj  

Utfall+hopp  

Skridsko  

Benböj 

6. Elvis vs JXL – A Little Less Conversation, 115bpm, 1min 25s 

Gå igång m tryck  

Grapewine  

V-A  

Grapewine+kick 



 

7. Kid Galahad – Stealin’ Beats, 122bpm, 1min 20s 

Gå igång  

Nudda fot bak o fram 4  

Varannan fram bak på varje 

 


