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Förord 
Vi som genomfört studien går det hälsopedagogiska programmet på högskolan i Halmstad 
och har under hösten 2015 skrivit vår kandidatuppsats. Under utbildningen har kunskap och 
intresse byggts upp inom det pedagogiska fältet som har utgjort en grund i vår studie. Vi har 
båda haft ett gemensamt intresse av att fördjupa oss inom skolverksamhet i vårt 
examensarbete. Betydelsen av att utföra studien är med förhoppning om att dans som 
pausaktivitet ska kunna användas som ett hälsofrämjande redskap i skolan. Som blivande 
hälsopedagoger strävar vi efter att bidra till hälsa och välmående hos individer och vi anser att 
skolan är en viktig arena som kräver hälsofrämjande insatser. 
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Abstrakt!
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever upplever danspauser i klassrummet. 
Vi utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där interaktion mellan människor ses som en 
byggsten för utveckling. Studien tog sin grund i kvalitativa intervjuer där två lärare och fyra 
fokusgrupper med elever genomfördes. Intervjuerna utfördes efter att de under två veckors tid 
haft tillgång till två dansklipp, där de fanns två moderna danser, som en professionell 
danslärare utförde och lärde ut. Danserna applicerades varje dag då lärarna ansåg att det var 
möjligt. 
 
Analysansatsen är utifrån ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att 
vi utifrån lärarnas och barnens upplevelse och förståelse kan se hur skolor kan arbeta 
hälsofrämjande med hjälp utav danspauser. 
 
Resultatet visade att lärarna upplevde att danspauserna hade en hälsofrämjande effekt på olika 
sätt såsom förbättrad koncentrations- och inlärningsförmåga, förbättrad motorik, 
sammanhållning i grupp samt att man såg en stor glädje i gruppen. Elevernas upplevelser av 
dansen visades sig ge glädje, lycka och att dansen sågs som uppehåll i skolarbetet samt att de 
upplevde att de fick träning då de hade utfört dansen. 
 
Slutligen problematiserar vi om hur vi hade kunnat lägga upp vårt metodval annorlunda i 
studien och hur det går att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Det hade även varit 
intressant att göra en fortsättningsstudie av dans som pausaktivitet då vi ser att behovet finns 
men att det behöver mer forskning kring området.  
 
Nyckelord: Danspaus, glädje, utveckling, upplevelse, hälsofrämjande, förståelse, 
gruppgemenskap 
! %
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1.!Inledning!
Fysisk aktivitet är ett omtalat område i dagens samhälle. Rörelser och fysisk aktivitet kan ha 
en inverkan på många plan. Som Berggren och Josefsson (2010) betonar kan man genom 
fysisk aktivitet påverka exempelvis välbefinnande, humör, minne, minska stress, förbättrad 
koncentration, ökad självkänsla och andra hälsofaktorer som påverkar individens välmående. 
Ämnesområdet för denna studie kommer att ha sin grund i pausaktivitet för skolbarn som går 
i en förstaklass. På hemsidan “lärarnas nyheter” hittade vi en artikel om på vilket sätt 
motoriken kan ha en betydelse för barn i skolan. 
 
“Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska 
hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, 
självförtroende och självbild.” (Lärarnas nyheter, 2011)  
 
Med detta citat i tankarna började idéerna kring om användandet av dans som pausaktivitet i 
klassrum kan bli ett hälsofrämjande verktyg ur en pedagogisk synvinkel. Tillämpning av dans 
under en skoldag är därför något som är intressant att studera, kan lärare få en förståelse om 
barnens upplevelse av dans i klassrumsmiljö? Och hur uppfattar barnen själva dansen? 

Horwits (2003) beskriver att man i dagens samhälle börjar använda dans allt mer och att det 
nyttjas i klassrummen som ett hjälpmedel för att underlätta elevernas inlärningsförmågor. 
Dansen i sig vara en kraftkälla för att finna inspiration. På Folkhälsans hemsida kan det 
avläsas om hur fysisk aktivitet har en effekt på individers koncentrationsförmåga vilket i sin 
tur påverkar inlärningsförmågan. 
 
”Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har 
betydelse för inlärningen”(Folkhälsan, 2014) 

Det valda problemområdet i studien är att bidra till en förståelse inom det pedagogiska fältet, 
där dans appliceras som en pausaktivitet i klassrummet, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 
Det valda syftet avspeglar den tidigare forskning som finns på området, fysisk aktivitet i 
skolan i relation till vår studie som vi kopplar samman i diskussionsavsnittet. Det som vi vill 
bidra med till forskning och som gör vår studie unik är att vi se om modern dans som 
pausaktivitet kan integreras i klassrummet, som ett medel för både lärare och barn. Det vi vill 
bidra med i vår studie är att visa två dansklipp, som en lågstadieklass har fått ta del av i två 
veckor, se om dansen har tillfört barnen något och om lärarna anser att dansen kan användas 
som en fortsatt pausaktivitet. Slutligen vill vi som framtida hälsopedagoger se om dansen kan 
användas hälsopromotivt vilket är en del av studiens teoretiska utgångspunkt. 

!
!
! !
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2.!Bakgrund!
Inspirationskällan som legat till grund för studien grundar sig bland annat utifrån den bredd av 
tidigare studier som gjorts inom området, fysisk aktivitet i skolan och hur det kan användas 
som pausaktivitet för skolelever. Idén uppkom även genom ett eget intresse och engagemang 
att vilja ta reda på om dans kan användas i skolan, utifrån egna erfarenheter om att dans har 
många bidragande faktorer. Intresset rör sig både kring hur hälsan hos skolelever kan främjas, 
hur skolan och främst läraren kan arbeta med nya tillvägagångsätt i form av pausaktivitet i 
klassrummet. Det finns ett flertal studier som påvisar att dans i klassrummet är ett bra verktyg 
att använda sig av, men vi ser en forskningslucka kring hur man använder sig av 
dansaktiviteten. Traditionell dansaktivitet i klassrummet är vanligt men att använda modern 
musik och olika moderna dansstilar är inte särskilt vanligt. Genom att använda storbildsskärm 
med en professionell danslärare som håller i dansen finns det då en möjlighet att göra barnen 
mer engagerade som därigenom kan möjliggöra ett främjande av barnens hälsa. 
 
I skolans läroplan LGR11 (2011), under skolans uppdrag och värdegrund konstateras att 
skolan skall sträva efter att alla elever dagligen ska erbjudas fysisk aktivitet samt att dessa 
aktiviteter ska innehålla olika typer av uttrycksformer. Genom att kontinuerligt använda olika 
fysiska aktiviteter i undervisningen bidrar de till att eleverna utvecklar tilltro till sin fysiska 
förmåga, respekt för varandra samt en god kroppsuppfattning. I kursplan för LGR11 (2011) 
under det centrala innehållet går det att avläsa att dans, rytmik och rörelser ska användas i 
skolan.  
 
En motivering till valet av att använda dans är att vi själva har egna erfarenheter av barndans 
och har en vision om att barnen som deltar i studien kommer att tycka att det är roligt, 
givande och spännande. Vi vill även få en förståelse om dansen kan påverka barnens kropps- 
och rumsuppfattning, vilket vi har en förhoppning om utifrån egna erfarenheter samt genom 
att studerat tidigare forskning. Målet med vårt metodval är att deltagarna delar med sig av sina 
uppfattningar i fokusgruppsdiskussionerna och intervjuerna, och ger oss deras perspektiv av 
vad dansavbrotten har givit dem. 
 
En av de utgångspunkter som studien har i grund är teorin om hälsopromotion som har ett 
hälsofrämjande perspektiv. Vi som hälsopedagoger ansåg att det var av stor vikt att utgå ifrån 
en hälsofrämjande syn, då vi under utbildningens gång fått en förståelse kring betydelsen av 
bibehålla och främja hälsa. Teorin utgår ifrån det friska hos individen och hur man bibehåller 
hälsan genom ett främjande tillvägagångssätt (Hallberg, 2010). En allmän definition av 
hälsopromotion kan enligt Korp (2004) beskrivas att man “promote” (främjar) hälsa, där 
begreppet “hälsa” har alla möjliga olika definitioner, från välbefinnande till klinisk status. 
Vi avser därmed att undersöka om dans som pausaktivitet kan användas utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv där vi utgår ifrån teorin hälsopromotion för att få svar på studiens 
syfte. 
 
Då skolan är en arena som innefattar pedagogik, har vi i studien studerat hur dans som 
pausaktivitet kan integreras i skolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett pedagogiskt 
synsätt. Sociokulturellt perspektiv utgår ifrån att utveckling sker genom interaktion med en 
grupp människor (Säljö 2010). Pedagogik som vetenskapligt kunskapsområde beskriver 
Svensson (2009) utgår ifrån både begreppet pedagogik och dess innebörd, som vetenskapligt 
kunskapsområde, samt hur den praktiska pedagogiken karaktäriseras utifrån en vetenskaplig 
utgångspunkt. Ordet pedagogik har olika betydelse beroende på hur man använder det, med 
olika innebörd i olika sammanhang, som gäller både det vardagliga språket om pedagogik och 
det vetenskapliga. 
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2.1.!Dans!och!rörelser!
I studien har vi valt att använda dans som pausaktivitet för att undersöka vad barnen och 
lärarna tycker om denna form av aktivitet i skolan, som ett lektionsavbrott. Landstinget 
Uppsala län beskriver danskonsten på detta vis: 
 
“När orden inte räcker eller är ett hinder ger dansen och rörelsen unika möjligheter till 
kreativt skapande, en känsla av sammanhang och kommunikation” 
 
Citatet ovan beskriver väl den syn vi hoppas att dans som pausaktivitet kan bidra till. Vi vill 
använda dans som aktivitet för att det är en rörelseaktivitet som utövas med hjälp utav hela 
kroppen och är en uttrycksfull form av kreativitet. Utifrån vår egen erfarenhet av att själva 
utöva dans i unga åldrar har vi fått en förståelse kring vad dans kan bidra med som bland 
annat handlar om ett stärkt självförtroende och en förbättrad kroppskontroll. I vår studie 
kommer vi att använda dans som är lämpad för barn och som valts ut i två stilar. Valet att 
använda olika dansstilar var för att vi anser att barn troligtvis tycker att det är roligt att få ta 
del av olika moderna dansstilar, som skolan vanligtvis inte erbjuder. 
 
På Umeå Universitet (2010) och institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen 
beskriver man att dans och rörelse utgår ifrån grundläggande förhållningssätt som konkret 
verksamhet, teori och lärarkunskap samt hur dessa integreras. I den praktiska verksamheten 
representeras olika dans- och rörelseteoretiska moment som konstrueras på ett kreativt sätt. 
I en artikel ur Forskning & Framsteg belyser Horwits (2013) det ökade vetenskapliga intresset 
för dans. Dansterapi har utvecklats och blivit mer och mer accepterad som en 
behandlingsform inom många områden. Det har även inom skolan introducerats 
dansmatematik som en metod för att bidra till att underlätta elevers inlärningsförmågor. 
Horwits (2013) beskriver även att man i historien alltid har använt danskonstens kraftkälla 
och inspiration för att påverka individers medvetandetillstånd. Danskonsten har alltid, i alla 
tider, haft en symbol för något som människor inte alltid kunnat förstå, men förr separerade 
man inte konsten ifrån vardagliga händelser på samma sätt som vi gör idag. De konstnärliga 
var tidigare en integrerad del i livet och dess olika faser. 
 
Horwits (2013) menar vidare att en av dansens funktioner är att signalera känslor till hjärnans 
emotionella delar. Dansen som har en icke-språklig uppbyggnad kan skapa sig möjlighet att 
nå de djupare delarna av hjärnan, den så kallade känslohjärnan. En ökad känslomässig kontakt 
med medvetenhet stimulerar hjärnan och ger kroppen energi och intresse för inlärning. 
Dansrörelser som tar sig bakom hjärnans prefrontala försvarssystem kan därmed påverka 
inlärning. Tack vare känslohjärnans inblandning går det att förklara dansens verkan då våra 
mätinstrument blir bättre samt nya upptäckter av våra sinnen. Ytterligare en förklaring till att 
dans kan påverka individers hälsa hör ihop med att dans kan stärka både immuna, autonoma 
och hormonella system i kroppen vilket Horwits (2013) benämner som 
psykoneuroimmunologi. Begreppet innefattar en beskrivning om de mentala processer och 
hur dessa påverkar kroppens psykologi. 
 
Ett annat projekt som man har använt dans som utgångspunkt är “Emotions and motions” som 
är ett dansprojekt utvecklat av Ewa Aho Nyman där man ville se hur dansterapi fungerade 
genom att utvärdera detta. Man beskriver att DMT, dans och rörelseterapi, inte är något som 
är nytt men har haft svårigheter att tas del av i vården (Landstinget Uppsala län, 2010). 
 



! ! Paulina!Hjalmarsson!!&!Linnea!Klozz!
! ! Hpp12!

! 4!

“Rörelse betyder ungefär samma sak som fysisk aktivitet, men innebär att motoriken - 
samspelet mellan nerver och muskler - sätt i fokus” (folkhälsomyndigheten 2013). Rörelser 
behöver inte vara en intensiv träning som gör att pulsen går upp, utan de innefattar även 
långsamma rörelser som tillexempel balans övningar. Rörelserna som utförs oberoende på om 
de är stora eller små, har en inverkan på hjärnan vilket i sin tur har betydelse för inlärning. 
(Wolmesjö 2002). 
 
Den ovannämnda forskning inom dans och rörelser har vi haft i åtanke när vi undersökt hur 
dansaktiviteten har gått under vår studie med barn. Forskningen som låg i grund har varit en 
inspirerande utgångspunkt som vi haft nytta av i våra analyser kring vårt resultat av hur 
dansaktiviteten kan användas som pausaktivitet i skolan. Nedan kommer vi att beskriva vårt 
syfte och frågeställningar som utformats utifrån vårt valda forskningsområde. 
! !
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3.!Syfte 

Syftet med studien är att bidra till en förståelse inom det pedagogiska fältet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv där dans appliceras som pausaktivitet i klassrummet. Studien avser 
att belysa lärarnas och barnens upplevelse på vad dans som pausaktivitet bidragit till, ur ett 
hälsofrämjande perspektiv. 

3.1!Frågeställningar!
!
Hur upplever lärarna dansavbrotten som pausaktivitet? 
 
Vilka upplevelser har barnen av dansavbrotten som pausaktivitet? 
 
På vilket sätt kan dans som pausaktivitet vara ett hälsofrämjande verktyg att använda sig utav 
i skolan? 
 
! !
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4.!Tidigare!forskning!
Nedan kommer vi presentera den tidigare forskning som valts ut som en grund för studien. 
Detta är i form av forskning på fysisk aktivitet, rörelse och dans och hur man tidigare har 
studerat vad dessa aktiviteter bidragit till för barn. Det som valts ut är forskning som studerat 
utfallet av fysisk aktivitet, i olika former, och hur det påverkat barn fysiskt och psykiskt. 
Avslutningsvis har vi valt att framhäva forskning som fokuserat på studier utifrån barns 
perspektiv och utlåtande. 

4.1!Motorik!och!koordination!
Uddholm (1993) påvisar att genom rörelse till musik kan få människor att öka och utveckla 
sin kroppsmedvetenhet, koordination och motorik. Genom att anpassa musik och dans till 
barn kan de utvecklas och få bättre kontroll på sin kropp. Ericsson (2007) gjorde en studie om 
hur motoriken för barn i förskolan och skolan ser ut och hur man kan förbättra deras motorik. 
Hon påpekar att det är många barn i dag som har svårigheter med sin motorik vilket påverkar 
deras utveckling. De gjordes tester på olika grupper där barnen hade olika god förmåga med 
sina motoriska rörelser och det påvisade att barn med motoriska förhinder hade svårare i 
skolan. Det dras även slutsatsen att genom att applicera mer fysisk aktivitet och 
motorikövningar under skolgången utvecklas individernas motorik men det påverkar även 
koncentrationsförmågan.  Ericsson (2007) påpekar också att för att träna upp det 
automatiserade grovmotoriska rörelsemönstret kan tillexempel dans vara ett bra redskap. 
 
Motoriska svårigheter som tillexempel: balans, vighet och koordination kan ha en påverkan 
på barns koncentrationsförmåga (Kadesjö 2008). Ericsson (2008) gjorde en studie där elever 
på lågstadiet deltog. De blev indelade i tre grupper en, två interventions grupper och en 
kontrollgrupp. Interventionsgrupperna hade idrott tre gånger i veckan och där olika lokala 
idrottsföreningar hade fysiska aktiviteter under två lektioner i veckan, plus att under fem 
lektioner i veckan hade de planerad fysisk aktivitet och om det behövdes tillkom det till en 
extra motorikträning i veckan. Kontrollgruppen hade endast de två vanliga idrottslektionerna. 
Resultatet visade att genom att öva på motoriken och utöva fysisk aktivitet ökar barnen sin 
motorik. Det som också blev upplyft i studien var att de barn som hade bra motorik hade 
bättre uppmärksamhet. Det bevisades även att de ungdomarna som var med i 
interventionsgruppen hade lättare för att lära sig och prestera i svenska och i matematik. Så 
slutsatsen här var att det inte räcker med två timmars idrott i veckan utan det behövs fysisk 
aktivitet och motorikträning varje dag för att man ska kunna se en effekt. 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) menar att motorik ska vara ett livslångt lärande som 
skolorna ska ta vara på i undervisningen för att förbättra barnens motorik. Barn som är 
stillasittande har ofta svårighet med motoriken och detta kan leda till att de har lättare att få 
hälsoproblem i framtiden. De menar också att rörelseglädjen är en viktig byggsten i barns 
utveckling. 

I skolans läroplan LGR11 (2011) står det under skolans värdegrund och uppdrag att: 
 
”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
dagen” 
 
Där står också att eleverna ska få utvecklas genom att få prova på olika uttrycksformer, där 
dans och rytmik är en del. 
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4.2!Pedagogiska!verktyg!D!dans!och!rörelse:!
Pontifex. et al (2014) belyser i sin studie två fallstudier som gjorts på motion på barn med 
olika problematik för att undersöka om det går att minska svårigheterna i klassrummet. Den 
första studien av Etscheidt och Ayllon (1987) gav man en förfrågan till en 13-årig pojke om 
han ville delta i en studie, då pojken uppvisade hyperaktivitet och symptom på 
koncentrationssvårigheter. Experimentet gick ut på att pojken skulle utföra liten till hög 
intensiv aktivitetsnivå i ca 5-15 minuter, när han själv upplevde att hans svårigheter blev för 
höga. Det visade sig att efter aktiviteten så uppvisade pojken en högre nivå av 
uppmärksamhet i klassrummet. Azrin, Ehle och Beaumont (2006) gjorde likaså en fallstudie 
där man observerade om det fanns någon effekt med fysiska aktivitetsraster hos en pojke med 
ADHD och symptom på autism. Även här såg man positiva resultat då barnet uppvisade 
högre nivå av uppmärksamhet än innan och även minskad hyperaktivitet när tillgången till en 
lekplats, där fysisk aktivitet kunde utföras, var möjlig. 
 
Grindberg & Langol Jagtøien (2000) betonar att det är viktigt att vara fysisk aktiv både inne 
och ute och att i en inomhusmiljö kan det vara bra för barn att använda sig av dans och musik 
men även olika balansövningar. Under åldrarna 7-8 börjar balansen att förbättras och det är 
lättare att börja arbeta med koordinationen. Det tar olika lång tid för barnen att bygga upp de 
grundläggande rörelserna men ju mer barnen övar desto bättre blir de, i denna ålder har 
barnen lättare att lära sig danser än tidigare. Genom rörelser kan man finna många positiva 
effekter såsom glädje vilket leder till bättre koncentrationsförmåga och därmed en förbättrad 
inlärningsförmåga, uthållighet, får bättre kontroll på sig själv både fysiskt och psykiskt. 
 
Skoning (2010) har gjort en studie genom att observera en klass bestående av 27 elever. Nio 
utav eleverna påpekades även ha inlärningssvårigheter och speciella behov. En vanlig lektion 
där läraren undervisar visade det genom observationerna att läraren fick ägna mycket tid att 
kontrollera stämningen i klassrummet och om eleverna gjorde som det blivit tillsagda. En 
slutsats som Skoning drog av detta var att många av eleverna inte arbetade effektivt på 
lektionen och tog inte till sig av lärarens undervisning. En intervention utfördes sedan för att 
undersöka om dans under en lektion ska ha gjort någon skillnad på koncentrationen i 
klassrummet. Efter detta tillfälle såg lärarna färre problem i klassrummet. Man märkte även 
att språksvaga elever som tidigare haft svårt att återberätta en text de läst i en roman numera, 
när uppgiften var att gestalta karaktärerna i romanen med rörelser och uttrycka händelser vi 
rörelser, uppnådde en framgång i lärande, vilket lärarna även upplevde att de övriga eleverna i 
klassen fick. 
 
I en pilotstudie som Lai Keun och Hunt (2006) gjorde handlade om hur kreativ dans kan få 
barn att bli mer kreativa och underlätta för barnen att lösa problem. 39 barn i runt 7 års ålder 
var delaktiga de hade inga tidigare erfarenheter av kreativ dans. Vid tre tillfällen i veckan, 30 
min varje tillfälle utfördes kreativ dans. Resultatet visade att man kunde se att barn fick mer 
glädje, hämningarna inför varandra blev reducerade och barnen kunde under en längre tid 
fokusera på sin uppgift. Genom dansen kunde man observera att barnen blev bättre på att 
uppskatta sin och andras plats, röra sig och frysa, förbättrad balans samt gå ifrån långsamt till 
snabbt tempo. Detta utvecklade inte bara kvalitén av barnens dans utan också av det kreativa 
tänkandet. Via dansen kunde en utveckling ske av den kroppsliga intelligens men även andra 
intelligenser, så som språket, den rumsliga överblicken, relationer, musikaliteten. 
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4.3!Pedagogik!som!praktik!
Att studera pedagogik som en praktik betonar Larsson och Fagrell (2010) handlar om att 
agera i en social situation som bygger på samarbete med andra individer för att nå ett 
gemensamt mål. När man som forskare studerar hur själva praktiken ser ut i ett pedagogiskt 
syfte, undersöks hela processen: hur man som lärare väljer ut innehållet i undervisningen, hur 
läraren gör under undervisningen samt hur det pedagogiska innehållet ser ut rent konkret. Det 
är även i många pedagogiska studier av intresse att få elevernas syn på varför och vad det är 
som gör dem motiverade att bearbeta informationen de får i skolan, i lärmiljöer. Becker 
(2013) påvisar också att dans med barn har många fördelar för deras hälsa, de som påverkas 
är den kognitiva och sociala utveckling, ett engagerat lärande samt att kreativiteten 
ökar. Pedagogens uppgift blir enligt Larsson och Fagrell (2010) att underlätta för lärande och 
avgöra vilka metoder som tycks fungera bäst för detta. Lärarens ansvar är även att hålla sig 
uppdaterad av forskning inom skolutveckling som innefattar allt ifrån lärostilar till 
likabehandling samt samarbete mellan föräldrar, politiker och forskare. 
 
I LGR11 (2011) står det att “läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Becker (2013) påvisar i sin artikel att dans skulle 
vara ett bra alternativ att lägga till i läroplanen då hon anser att det är en rätt riktning och ett 
framsteg för utbildning och utveckling i lärandet. 
 
Samarbete innebär att individer ska ge och ta, att man delar med sig och är aktiv i en grupp. 
Genom att visa det man kan, och lära sig av det som visas sker utveckling och samarbete 
skapas. En social grupp är en grupp som består av minst två personer där man är beroende av 
varandra och där personerna påverkar och hjälper varandra mot ett gemensamt mål. Det är 
även av vikt att de litar på varandra för att utvecklingen ska underlättas (Stensaasen & Sletta 
2000). Att elever blir sedda och får känna sig delaktiga i en grupp är viktigt för att de ska 
kunna utveckla en självkänsla. Det är också av vikt att läraren använder sig av klassrummet 
på sådant sätt att miljön känns stödjande. Även klassrumsmiljö borde ha, frihet, utmaningar, 
respekt mellan individer, värme, framgång och att det finns en ledande figur. 

4.4!Kroppskontroll!och!självkänsla:!
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) påpekar att barn som har kontroll och på ett avslappnat 
sätt har förmågan att känna tillit till sin kropp därmed få mer tilltro till sin egen förmåga. 
Vidare betonar författarna att det har en stor betydelse för ett barn att få tillgång till kroppens 
rörelsemotorik för att kunna utveckla förståelse om förhållande till omgivning och 
medmänniskor. Om barn utvecklar ett otydligt kroppsspråk och en förvrängd uppfattning om 
andras kroppsspråk kan detta bidra till missförstånd och mobbning. När ett barn känner 
trygghet i sin kropp och kan uttrycka sig fritt, i umgänge med andra, så finns det fler 
möjligheter att göra sig delaktig i en gemenskap med andra barn. Bemötandet av nya 
situationer stärks även genom en social trygghet. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 
menar även att barn som upplever en trygghet i sin kropp och är säkrare i sig själva lättare kan 
utveckla tillit till andra människor. Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) påtalar att det 
är viktigt att ge positiv feedback och att man ska leta efter alla förbättringar som sker. Som 
lärare kan man på ett pedagogiskt sätt få barn att få bättre självkänsla genom att ge positiv 
feedback. Som även Von Rosseberg-Gempton, Dinckison, och Poole (1999) undersökt i en 
forskningsstudie var studiens syfte om svaga äldre individer och barn kan dra nytta av dans. 
Det var 55 personer som deltog i studien. Grupperna träffades 30 min två gånger i veckan och 
då var det dans på schemat. Det gjordes fältobservationer för att se om det fanns märkbara 
sociala och kreativa förändringar att notera. Resultatet av forskningsstudien blev att dans 
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skapar sammanhållning och samarbete utvecklas. Det visade sig även att genom rytm kan 
man integrera, inspirera, stimulera och reglera rörelser samt förbättra det personliga uttrycket 
och kreativitet. 
 
Connoly, Quin och Redding (2011) gjorde ett projekt i England som de benämnde “dance 4 
your life study”. Det var 45 flickor i runt 14års åldern som deltog i projektet och där modern 
dans var grunden. Dansen utfördes mellan 5 till 12 timmar i veckan under sex veckor. 
Resultatet som visade sig var att dans kan påverka olika aspekter av de fysiologiska och 
psykologiska välbefinnande hos ungdomar. Det visade sig finnas en signifikant ökning av 
flickornas självkänsla men även att det är ett bra redskap att använda sig utav när man vill öka 
den aeroba kapaciteten och kroppsstyrka. Den inre motivationen menade de också påverkades 
av dans. 

4.5!Korsrörelser!med!påverkan!på!hjärnan!och!inlärning!
Hannaford (1997) beskriver att genom att vi människor är aktiva och arbetar med rörelser 
påbörjas en naturlig inlärningsprocess. Genom att muskelaktiviteter görs, kan det leda till att 
tillväxten av nervceller och nervförbindelser till hjärnan ökar vilket leder till att lärande sker 
på ett lättare sätt. Då är det särskilt koordinerade rörelser som är bra att använda sig av. 
Storhjärnan är indelad i två halvor, höger och vänster. Känslor, syn och hörsel är högra 
hjärnans uppgift medan kroppsrörelser och balans är den vänstra hjärnans uppgift. När man 
arbetar med korsrelaterande rörelser korsar man hjärnans mittpunkt vilket är viktig för 
hjärnans utveckling och den kreativa förmågan (Wolmesjö, 2002). Detta påtalar även 
Hannaford (1997) som menar att korsrörelser som korsar kroppens mittlinje gör så att båda 
hjärnhalvorna får arbeta vilket leder till effektiv inlärning och prestationsförmåga. 
 
För att hela hjärnan ska aktiveras och för att lärande ska underlättas beskriver Wolmesjö 
(2002) att både övre och undre delarna av kroppen behöver röra sig och att rotations rörelser 
är en viktig del. Larsson och Fagrell (2010) påtalar vikten av att ge barnen grovmotorisk 
rörelseträning, där de stora muskelgrupperna får arbeta, de menar att det kan ge en möjlighet 
till att lättare kunna koncentrera sig. Men de beskriver också att forskning inte har hittat 
någon koppling mellan motorisk utveckling och svårigheter i skolan då det inte fanns något 
orsakssamband, däremot visade det sig finnas samband mellan motorik och kognitiv 
förmåga.  Kadesjö (2008) betonar att barn med koncentrationssvårigheter snabbt blir 
uttråkade och kan behöva ha ett avbrott under lektionstid för att orka med en hel lektion. Här 
är det lärarens uppgift att känna av klassrumsmiljön om ett avbrott behövs. Genom 
rörelseavbrott kan barnens uppmärksamhet öka. 

4.6!Barnens!perspektiv!och!utlåtande!
Kjørholt (2001) intresserade sig för barn och deras sociala deltagande och undersökte olika 
diskurser om området på 1990-talet. I studien analyserades diskurser om barn som deltagande 
individer i samhället som bygger på material utifrån politiska sammanhang och 
barnforskning. Vidare har Kjørholt (2001) undersökt frågan om det är möjligt att studera 
något utifrån barns perspektiv, genom deras erfarenheter och intentioner och framför allt 
undersökt frågan vad är då barns perspektiv?. Barn är sociala och agerande i kulturlivet och i 
vårt samhälle på många sätt. De är gestaltande varelser som på ett känslomässigt sätt bidrar 
till sitt egen och andras välbefinnande. Barns deltagande i en social-praxis och 
förhållningssätt tillverkar och reproducerar normer och värderingar, vilket gör att deras 
delaktighet i vissa kulturella normer är mer erkända som aktiva individer än i andra kulturella 
normers synsätt. 
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Det har idag blivit alltmer politiskt och viktigt inom en praktisk pedagogik att ha ett 
barnperspektiv (Johansson & Samuelsson, 2003). I yngre barns läroplaner samt litteratur som 
ligger i grund för lärarutbildningen är barnperspektiv vanliga begrepp, vilket även forskning 
alltmer fördjupar sig inom (Johansson & Samuelsson, 2003). Barns perspektiv handlar om, ett 
barns bidrag som de ges möjlighet att förmedla utifrån känslor, erfarenheter, tankar och 
upplevelser. Vad som krävs av vuxna för att få barn att bidra med deras inflytande analyseras 
vidare utifrån frågan om vuxna förstår om de tolkar barns tankar och intentioner rätt, utifrån 
barns perspektiv. En konklusion som tas upp gällande detta är att barnens delaktighet oftast 
inte blir en pedagogisk fråga då pedagogerna själva inte har den kunskap och de metoder som 
krävs. Ett intresse som vuxit fram är frågan om barns lärande men det pratas mer och mer om 
att låta barn ha makt och rättigheter att på sina egna villkor framträda i studier och pedagogisk 
praxis. Barn har många gånger få möjligheter, då de befinner sig i en underordnad position till 
skillnad från vuxna, att stå upp för sin integritet. Därför har forskare och pedagoger ett ansvar 
att använda sin makt genom att framhäva barns perspektiv. 
 

5.!Teoretisk!utgångspunkt!
De valda teorier som vi kommer att redogöra för nedan är de som vi anser stämmer överens 
med studiens syfte och frågeställningar och kommer att diskuteras i relation till resultatet. 

5.1!Sociokulturellt!perspektiv!
Enligt Säljö (2010) sker lärandeprocesser genom interaktion och samspel människor emellan. 
Ur det sociokulturella perspektivet uppstår kunskap genom insikter och handlingar i 
interaktion med andra människor. Det är genom att lyssna på vad andra förmedlar och hur de 
föreställer sig omvärlden som personer utvecklas och tar åt sig sådant de tycker är av intresse. 
De kunskaper människor får genom interaktion med andra förmedlar de senare till nya 
grupper. Det räcker inte att endast använda sig av en teknik eller en metod i lärandeprocessen 
utan lärandeprocesser finns överallt i samhället och sker framförallt i interaktion med 
människor. Enligt Stensmo (2007) ansåg Vygotskij att det är i de kulturella och sociala 
miljöerna som utveckling sker och kunskaper utvecklades. Han påtalar att barn har 
utvecklingszoner, vilket innebär att barn lär sig vissa saker på egen hand men utvecklar dessa 
i samspel med andra, detta kallade han den proximala utvecklingen. Motivation och intresse 
är de största drivkrafterna till ny kunskapsutveckling. Det som barnet lärt sig i samspel med 
andra barn kan det i morgon. Han talar också om att vuxna måste vara i samspel med barn, 
genom att utmana barnen så utvecklas de. Pedagoger bör se på barnen med respekt samt ge 
dem utmaningar som stimulerar barnens utveckling, och detta i samspel med sina kamrater, 
för optimal utveckling. Detta menar även Egidius (2009) som betonar att läraren har uppgiften 
att vara en handledare och leda barnen mot utveckling antingen som grupp eller som individ. 

5.2!Ett!hälsopromotivt!synsätt!
Studien har som huvudsyfte att utgå ifrån dans som aktivitet där vi sedan valt att utgå ifrån ett 
hälsopromotivt synsätt då vi anser att dans både kan förbättra och bibehålla hälsan. Vi anser 
att det är viktigt att man börjar i unga åldrar med att arbeta hälsopromotivt och därför valt att 
applicera dans i skolan. 
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Enligt korp (2004) är ett sätt att främja hälsa, så kallad hälsopromotion, som till skillnad från 
prevention, handlar om många fler faktorer än enbart förebygga sjukdom. Hälsopromotion har 
en salutogen utgångspunkt där man utgår ifrån det ”friska” hos individen och bevarandet av 
det. För att kunna nå större framgångar inom hälsopromotion krävs en samverkan med flera 
samhällsområden såsom socialpolitik, utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik. 
Skillnaden från primärprevention är att hälsopromotion inte utövas för någon utan 
tillsammans med de individer som behöver insatserna och som också förväntas arbeta aktivt 
själva till att uppnå en förändring. Denna aspekt kommer att vara viktig i vår studie då 
danspauserna kommer att vara en gruppaktivitet som vi sedan analyserar om det haft någon 
betydelse att barnen fått utföra aktiviteten i grupp, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 
 
Hälsopromotion används inte för att riktas mot specifika hälsorisker utan syftar, som Terris 
beskriver i Hallberg (2010), att utveckla hälsa och lika villkor för befolkningen. Korp (2004) 
har synliggjort hälsopromotion genom en diskursanalys och förklarar genom analysen att ett 
återkommande huvudbegrepp i hälsopromotion är den “sociala rörelsen” som beskrivs som en 
knutpunkt. Den sociala rörelsen innefattar dem som anser sig vara en del av rörelsen och 
därmed blir tillskrivna en identitet, medan de som inte anses vara en del av rörelsen får 
identiteten som motståndare. 
 
Två viktiga begrepp i hälsopromotion är empowerment och delaktighet som tillsammans 
utgör en tanke om att individer ska vara delaktiga i områden och olika frågor som berör deras 
egen hälsa och välbefinnande (Korp, 2004). Empowerment i vår studie utgår ifrån att eleverna 
ska med hjälp av pedagogerna utveckla livsfärdigheter och känna att de kan bemästra dessa. 
Som Berggren & Josefsson (2010) beskriver har empowermnt ett inflytande i 
kommunikationsförmåga och interpersonella förmåga, alltså att ha god självkänsla. Inom den 
hälsopromotiva diskursen, som tidigare nämnt, kartläggs de erfarenheter och kunskaper som 
den enskilda individen besitter och framför allt vilken betydelse dessa kunskaper har inför 
förståelsen av individens egen hälsa (Korp, 2004). 

5.3!Att!stärka!självkänslanD!Self&efficacy!
En teori som utgår ifrån social inlärningsteori är självtillit (self-efficay) som har två 
grundläggande väsentliga begrepp. Ett av begreppen, efficacy expectation, handlar om 
individens tro/tillit till den egna förmågan, att ha kontroll över en situation eller att agera på 
ett beslutsamt sätt, exempelvis att utföra ett fysiskt träningsschema. Det andra begreppet, 
outcome expectation, är tron på att individens beteende ifråga kommer att leda till ett 
genomfört resultat (Andersson, 2009). Self-efficacy teorin menar att en person, som tvivlar på 
sina egna förmågor, avstår ifrån att utföra vissa specifika handlingar då dessa även är kopplat 
till olika beteenden, som en individ med låg self-efficacy skapat sig. Denna aspekt tycker vi är 
intressant att undersöka i relation till dansaktiviteten för att skapa en förståelse kring om dans 
kan ha en påverkan på självkänslan. Vi har valt att använda self-efficacy som en del i vårt 
analytiska synsätt för att få en bredare tolkning av resultaten. I relation till self-efficacy teorin 
kommer vi att diskutera de resultat som studien har visat genom att analysera 
 
I Andersson (2009) hävdar Bandura att individens tolkning av den egna förmågan hänger ihop 
med hur bestämd och ihärdig man är inför att klara av olika hinder. Betydelsefull inlärning, 
för individer med låg self-efficacy, är sådan inlärning som är kopplat till tidigare, lyckade 
erfarenheter, och om individen ställs inför liknande erfarenhet/uppgift igen. Detta kan 
resultera i ökad självkänsla. 
 



! ! Paulina!Hjalmarsson!!&!Linnea!Klozz!
! ! Hpp12!

! 12!

5.4!Ett!barnperspektiv!och!ett!barns!perspektiv!!!
Hur betraktar man barn och dess medverkan i forskning och utveckling? Johansson och 
Karlsson (2013) belyser att barns rättighet i ett forskningsperspektiv först och främst innebär 
att forskning bör studera aspekter som främjar barnens egna intressen såsom val av ämnen 
som tar hänsyn till barns bästa. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att respektera de barn 
som man möter och använder sig utav under sitt forskningsarbete, då de ska ha samma rätt 
som vuxna individer att bemötas med respekt och tas på allvar samt få möjlighet att skapa 
inflytande på kunskapsområden som berör dem själva. Vidare belyser Johansson och Karlsson 
(2013) om hur utveckling för barn också kräver en viss kunskap om barn, vilket är en kunskap 
som utvecklats inom flera olika områden, framför allt psykologi och pedagogik. Och hur 
skiljer vi mellan ett barnperspektiv och ett barns perspektiv? Enligt Johansson och Karlsson 
(2013) innebär ett barnperspektiv att en vuxen individ använder sin kunskap för att förstå och 
sätta sig i ett barns förhållanden, de sammanhang som barn vistas i samt barns intressen. 
Genom att vi intervjuar lärare utifrån hur de uppfattar att barnen har upplevt dansaktiviteten 
kommer vi att få ett barnperspektiv på hur studien har sett ut och hur det påverkat dem. 
 
För att förstå ett barns perspektiv handlar det mer om det enskilda barnets upplevelser. Ett 
barns perspektiv uttrycks av barnet själv och det som grundas i ett relevant barnperspektiv. Då 
vi kommer att använda oss utav fokusgrupper med barn så får vi ytterligare en bredd på vårt 
resultat där barn kommer få uttrycka den upplevelse som de fått av att få använda dans som 
aktivitet. 
 
Enligt Arnér och Tellgren (2006) kan ett barnperspektiv förstås genom att en vuxen individ 
ser till “barns bästa” och har ett vuxenperspektiv på barn, där man sätter barnet i centrum. 
Förstå ett barns perspektiv är mer komplicerat för vuxna, men för att finna en väg till 
förståelsen kring barns upplevelse av något krävs det i fortsättningen kommunikation mellan 
barn och vuxna. Det krävs även att man som vuxen förstår att kunskapen utvecklas 
tillsammans med barnen genom att se dem som betydelsefulla samtalspartners och 
informanter. Arnér och Tellgren (2006) belyser även att barns perspektiv skiljer sig åt ifrån 
varandra och inte ser likadan ut hos all barn. Vi måste därmed få kunskap om vad som skiljer 
samt förenar barn och kanske även sätta ett vuxenperspektiv i förhållande till ett 
barnperspektiv och jämföra för att förstå den situation som barn vistas i. 
 

6:!Metod!
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ forskningsmetod valts 
ut. Kvalitativa metoder bygger på fältundersökning som, till skillnad från kvantitativ metod, 
inte analyseras med hjälp utav statistiska verktyg utan är en metod som bygger på 
observationer, intervjuer eller studerande av texter (Ahrne & Svensson, 2011). Valet grundar 
sig i den tidigare forskning som legat till grund samt valet av vetenskapsteori. Då studien 
utgår ifrån den Hermeneutiska spiralen innebär det att vi som forskare i studien utgår ifrån 
förståelsen kring något och dess helhet för att därefter tolka resultat som påverkar helheten till 
en djupare förståelse (Hassmén & Hassmén, 2008). Vi kommer genom vårt metodval därmed 
skapa en förståelse kring vårt valda syfte. Dans som pausaktivitet applicerade vi i empirin 
som vi sedan, under de två veckor som lärarna använde sig utav danklippen, följde med hjälp 
utav en blogg. Med hjälp utav bloggen kunde vi ta del av vad barnen och lärarna ansåg att det 
gått att använda danspauserna under de veckor som studien pågick, genom text och bilder. 
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6.1!Urval!
Ett så kallat bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval valdes ut som urvalsmetod, då en 
kontakt till en av oss arbetar på den skola där undersökningen ägt rum. Bekvämlighetsurval är 
ett sätt att få tag på deltagare relativt snabbt inför studien och är även effektivt och 
ekonomiskt (Hassmén & Hassmén, 2008). Vi kontaktade läraren via telefon för att berätta om 
vår idé och hur studien var tänkt att gå till för att sedan komma överens om praktiska 
tillvägagångsätt. Vi använde oss av en klass som går i årskurs 1, med en jämn fördelning av 
kön, där åldrarna på barnen är sju-åtta år. Valet av klass grundade sig enbart genom att 
läraren, vår kontakt, är klassföreståndare till denna klass som även delas med en annan lärare 
som medverkade i studien. Urvalet av elever som ingick i fokusgruppsdiskussionerna skedde 
genom en fördelning av fyra fokusgrupper, med fem-sex elever i varje grupp där antalet i 
varje grupp skedde slumpmässigt beroende på vilka av barnen som fanns på plats när 
diskussionerna skedde. Antalet som deltar och framför allt hur mycket information som de 
enskilda deltagarna ger påverkar slutresultatet och är något som Hassmén och Hassmén 
(2008) betonar är viktigt att ha i åtanke gällande urvalsmetoder. Detta tog vi till oss då vi ville 
ha med så många barn som möjligt i fokusgrupperna. För att skydda lärarnas integritet 
används synonymnamn, detta av etiska skäl. Fokusgrupperna med barnen valde vi att namnge 
Fokusgrupp ett-fyra, också på grund av etiska skäl. 
 
Eventuella bortfall i studien räknade vi med då det alltid finns möjlighet till att någon av 
eleverna som är hemma på grund av sjukdom eller är bortrest med mera. För att öka 
tillförlitligheten bad vi läraren till klassen att några dagar innan dansklippet skulle börja 
användas att informera elever och föräldrar, via deras veckobrev (se bilaga 3), för att väcka 
intresse hos barnen att vilja delta under dansavbrotten på lektionerna samt under 
fokusgruppsdiskussionerna. 
 
Anna - Huvudföreståndare för årskurs 1 på skolan för tillfället, men har undervisat andra 
årskurser tidigare. Varit verksam som lärare i åtta år och är utbildad som lärare i de tidiga 
åldrarna, ett-sju år. Läraren undervisar i alla grundämnen såsom svenska, matte, SO, NO och 
engelska. 
 
Sara - Lärare för samma klass som intervjuperson 1 och har även engelska undervisning för 
en klass i årskurs 6. Varit verksam som lärare i två år men har varit special lärare på andra 
ställen tidigare. Har en lärarutbildning för barn mellan sex-tolv år och är behörig i alla ämnen 
men undervisar främst i svenska och matte. 
 
Fokusgrupperna - De fyra fokusgruppsdiskussionerna bestod av fem-sex barn i varje grupp, 
som går i årskurs 1, och hade en jämn fördelning av kön. De var 22 barn som deltog i 
diskussionerna och som alla hade deltagit i danspauserna. Barnen som ställde upp i 
diskussionerna bestod av de elever som fanns på plats vid det tillfället som vi befann oss på 
skolan och hade tid att delta. Alla barn som fanns på plats valde att vara med och delta, ingen 
valde att avstå. 

6.2!Design!
Vår utformade design för att svara på syftet skedde i form av att läraren fick tillgång till två 
dansklipp. Dansklippen skapades av oss forskare genom en filminspelning där vi fick tillgång 
till Be Sporty Productions danser (http://www.besporty.se) som är lämpade för barn. Innan vi 
valde ut danserna som utlånades utgick vi ifrån tidigare forskning om betydelsen av 
korsrörelser och balans som Hannaford (1997) belyser är betydande för barns utveckling för 
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att sedan undersöka om detta ingick i danserna. Vi fick tillåtelse från en utav Be Sportys 
anställda att filma när instruktören instruerade de utvalda danserna som är inriktade på 
stilarna discodans och streetdans. Dansklippen fanns tillgängligt att använda på ett USB-
minne som är ca fem minuter långt och får användas under ett tillfälle under dagen när läraren 
hittar ett lämpligt tillfälle. Efter att läraren använt sig utav dansklippen i två veckors tid 
genomfördes en semistrukturerad intervju med de två lärarna som använt dansklippen. För att 
få svar på vad barnen ansåg om danspauserna användes fokusgruppsdiskussioner med 22 
elever, de som valde att delta och fanns på plats under den tidpunkt då diskussionerna skedde. 
Under fokusgruppsdiskussionerna fick vi tillgång till ett klassrum som inte användes vid det 
tillfälle. Vi som intervjuade var under diskussionerna själva med barnen då 
huvudföreståndaren under tiden höll i en lektion och inte hade möjlighet att medverka. Valet 
att intervjua både lärarna och eleverna grundades i ett intresse om att samla in resultat utifrån 
barnens perspektiv samt även om lärarnas perspektiv på hur de uppfattat barnens upplevelser 
av dans som pausaktivitet, som ingår i syftet och frågeställningarna. Två intervjumallar med 
olika tematisering användes i intervjuerna med lärarna samt i fokusgrupperna (se bilaga 1 och 
2). 
 
De semistrukturerade intervjuerna med lärarna utfördes under två olika tillfällen, när var och 
en hade tid i sitt schema att ställa upp på en intervju. Vår första intervju med 
huvudföreståndaren i klassen, som vi benämnde med synonymnamnet ”Anna”, intervjuades 
vid en tidpunkt som valdes ut av Anna själv, på en plats som ansågs lättillgängligt. Intervjun 
inleddes med några bakgrundsfrågor kring utbildning och rollen som lärare för att skapa en 
god och lättsam stämning att värma upp intervjun med. Därefter ställde vi som intervjuade 
varannan fråga så att båda kunde skapa en relation till Anna. Vi båda antecknade under några 
tillfällen under intervjun samtidigt som allting som sades spelades in med hjälp av 
inspelningsverktyg på en mobiltelefon. Vår andra intervju gjordes på en lärare som 
tillsammans med Anna delar klassen som provat på dansaktiviteten, som också har använt sig 
av dansklippet varje dag under pauserna. Med vår andra lärare som intervjuades, som vi 
benämnde vid synonymnamn ”Sara”, gjordes intervjun under hennes planering i skolan. 
Placeringen valdes ut av Sara själv, med riktlinjer ifrån oss om att intervjun bör ske på en 
ostörd plats, vilket slutligen blev i ett klassrum som under tiden användes av någon. Båda 
intervjuerna tog mellan 15-20 min där vi utgick ifrån samma frågor men med olika 
följdfrågor. Då intervjuerna var semistrukturerade utformat fick frågorna olika följdfrågor och 
riktlinjer beroende på vad intervjupersonen svarade. 
 
Frågorna som låg i grund inför lärarnas intervjuer var utformade med fem tematiseringar: 1. 
Introduktionsfrågor, 2. Miljön i klassrummet innan studie, 3. Uppfattning om miljön i 
klassrummet efter studie, 4. Dans som pausaktivitet i klassrummet, 5. Synpunkter om studien 
och eventuell fortsatt användning av danspauser. De olika teman som utformades låg som 
grund för att få en helhetsbild utav användandet utav dans som pausaktivitet. Vi ville även 
ställa frågor om hur klassrumsmiljön såg ut innan och sedan efter studien var genomförd för 
att kunna utvärdera användandet av danspauserna. Frågorna som låg i grund inför 
fokusgruppsdiksussionerna med barnen bestod av fyra tematiseringar, som var snarlik 
lärarnas. 1. Övergripande utvärdering om danspauserna som lektionsavbrott, 2. 
Klassrumsmiljön, 3. Dans som pausaktivitet i klassrummet, 4. Synpunkter om studien och 
eventuell fortsatt användning av danspauser. Frågorna såg lite annorlunda ut till barnen då det 
var av ännu större här, än till lärarna, att skapa öppna frågor utan påståenden för att inte 
försöka påverka dem i någon riktning. 
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6.3!Datainsamling!
Insamlingsmetoden i en kvalitativ metod kräver en högre grad av följsamhet vad gäller 
tillvägagångsätt, hur forskarna väljer att använda den information som framgår under studien 
(Hassmén & Hassmén, 2008). För att få svar på de frågeställningar som ligger till grund i 
studien valdes kvalitativa intervjuer ut som insamlingsmetod, samt fokusgruppsdiskussioner. 
Intervju handlar om att forskaren verbalt ställer frågor vilket innefattar en målinriktad 
samtalsform, som utgår ifrån en intervjuguide, till skillnad från ett vardagligt samtal. En stor 
fördel med intervju som metod är att metoden gör det möjligt att uppfatta olika uttryck som 
respondenten visar intervjuaren som utlöses i interaktionen emellan (Hassmén och Hassmén, 
2008). 
 
I studien valde vi att göra en semitrukturerad intervju med två lärare samt fyra 
fokusgrupppsdiskussioner med de elever som valde att delta och fanns på plats vid tillfället då 
diskussionerna ägde rum. En semistrukturerad intervju är enligt Johansson och Karlsson 
(2013) flexibel på så vis att informanterna har stort inflytande på ordningsföljden av frågorna 
samt följdfrågor. En halvstrukturerad intervjus fördel är att den ofta leder till intressante och 
oväntade vändningar och tar hänsyn till olika riktlinjer. Fokusgruppsdiskussioner är enligt 
Ahrne och Svensson (2011) är bra metod för att skapa “brainstorming” där ny kunskap byggs 
upp genom samspel mellan deltagarna i fokusgruppen. Fokusgrupper är även till för att 
deltagarna har gemensamt delade erfarenheter som är av intresse att undersöka av forskaren 
(Ahrne & Svensson, 2011) vilket i denna studie är deltagarnas upplevelse av dans i 
klassrummet. Den/de personer som svarade på frågorna som skedde i intervjuerna och i 
fokusgruppsdiksussionerna blir, efter att de svarat på frågorna, våra respondenter i studien då 
de gav information om sina egna tankar och känslor kring ämnet (Hassmén & Hassmén, 
2008). 
 
Intervjun utformades genom ett antal frågor, som utgick ifrån studiens syfte och 
frågeställningar, samt den analytiska utgångspunkt som legat i grund vilket innefattar den 
hermeneutiska och fenomenologiska analysteorin. De två intervjuguiderna som låg i grund för 
intervjuerna utgick ifrån en så kallad tematisering som utgick ifrån olika teman för att lättare 
hitta information, analysera resultatet och kunna besvara de frågeställningar som studien utgår 
ifrån. Enligt Hassmén och Hassmén (2008) används en så kallad tematisering för att 
identifiera och undersöka de centrala delar som ligger till grund för intervjun, vilket vi i våra 
två intervjuguider valt att dela in i fyra olika tematiseringar med olika rubriktext för lärarna 
respektive fokusgrupperna. Valet av rubriker till de två intervjuguiderna handlade främst om 
att språket och frågorna ställdes på ett annat sätt till barnen med förhoppning om att de skulle 
förstå allt vi som frågade dem för att få så mycket resultat som möjligt. 
Tillvägagångsättet inför genomförandet av intervjun och fokusgruppsdiskussionerna gick till 
genom att vi först informerade informanterna om syftet och frågeställningarna i studien, samt 
att det är frivilligt att delta och att man som deltagare har rätt att avbryta intervjun när som 
helst om det så önskas. 
 
Därefter utgick vi ifrån Hassmén och Hassmén (2008) och deras förslag till konstruerandet av 
intervjun, att börja med lite bakgrundsfrågor kring lärarnas utbildning och hur länge lärarna 
varit verksamma, för att skapa ett ömsesidigt förtroende. Bakgrundsfrågor användes endast i 
den individuella intervjuerna med lärarna och inte i fokusgrupperna då vi fokuserade mer på 
att få direkta svar på barnens upplevelse av dansen i fokusgrupperna. Intervjufrågorna som 
ställdes till fokusgrupperna och till läraren utgick således utifrån samma tematisering, med 
olika rubriker, för att få en helhet i det som studien avser att få svar på. I fokusgrupperna med 
barnen valde vi även att använda oss av ett språk som barn lätt förstår och utformade frågorna 
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på ett sätt som vi tror att de kan ge oss svar på. Vi var noga med att försöka skapa en lättsam 
stämning med barnen och att inte försöka påverka svaren, vilket är svårt att komma ifrån, men 
som enligt Hassmén och Hassmén (2008) är bra att ha i åtanke som intervjuare. 

6.4!Intervjua!barn!
Som Arnér och Tellgren (2006)beskriver är det svårt att intervjua barn då barnen ofta vill 
komma med “rätt” svar vilket kan bli ett hinder då barnen kanske inte säger vad det 
egentligen tycker och tänker. De påvisar att tillit och att de vuxna visar intresse för barnen. 
Detta tyckte vi var en viktig aspekt att tänka på innan och under fokusgrupperna. För att få 
tillit och att barnen skulle känna sig trygga valde vi att vara i en miljö som barnen var vana 
vid, vilket blev ett arbetsrum som fanns tillgängligt på skolan. Detta poängterar Arnér och 
Tellgren (2006) är bara att tänka på. De delger att det är av vilt att skilja på intervju med barn 
och samtal med barn. Ur ett forskningssyfte är det lättare att få barnens perspektiv på ett 
fenomen om utgångspunkten är att samtala med barnen, då baren får känna sig delaktiga och 
vågar säga vad de egentligen tycker, för att de har möjlighet till det. Vi utgick från en 
intervjuguide, men tanken var att eleverna skulle börja diskutera och komma med egna 
reflektioner under fokusgrupperna, så att deras perspektiv på veckorna och dansen skulle 
komma fram. Intervjuguiden var bara en grund för oss att stå på. Arnér och Tellgren (2006) 
påpekar också att samtal i mindre grupp är att uppmuntra om alla barn får komma till tals. 
Intervjuer som sker i grupp, och framför allt är könsblandade är enligt Johansson och 
Karlsson (2013) en bra metod men det finns även nackdelar med att samtala med barn i en 
större grupp. Informantgruppen som består utav fler än tre-fyra barn kan göra att barnen får 
svårare att koncentrera sig under en längre tid samt en risk att några gruppen inte kommer till 
tals. En annan aspekt som är värdefull att ha i åtanke under intervjuer med barn är var 
någonstans som intervjun äger rum. Enligt Johansson och Karlsson (2013) är det inte speciellt 
populärt att i skolsammanhang placera intervjun på en plats där barnen vanligtvis inte får 
vistas. Däremot måste behovet av att ha intervjun på en ostörd plats vägas över detta, så att 
inte obehöriga personer kommer in och stör eller distraherar informanterna. 

6.5!Analys!
För att analysera vårt empiriska material, där vi valt att utgå ifrån lärarnas och barnens 
upplevelser i våra intervjuer, valde vi att utgå ifrån både hermeneutiskt-fenomenologiskt 
perspektiv. För att kunna analysera vårt arbete utgick vi från vår teoretiska bakgrund samt de 
resultat vi fått ifrån de intervjuer som gjorts. I likhet med den hermeneutiska spiralen som 
Hassmén och Hassmén (2008) beskriver, där man utgår ifrån ett helhetsperspektiv utifrån 
förförståelsen och förståelsen som mäts mot varandra. Inom fenomelogin talar Hassmén och 
Hassmén (2008) om det direkta perspektivet där man observerar och tolkar deltagarnas 
subjektiva upplevelser genom att de reflekterar och beskriver de upplevelser de haft under 
processen. Genom att knyta samman dessa två teoretiska analyser kunde vi få fram ett resultat 
där deltagarnas upplevelser framkom. 
 
För att lättare kunna sammanställa resultatet har vi valt att utgå ifrån olika teman eller 
kategorier. Enligt Alvesson och Sköldberg är tematisering källan till en vetenskaplig grund 
utifrån en hermeneutisk synvinkel. Även inom femenologin används olika kategorier, att 
kunna se kategorierna ur kontexten av resultatet genom att ta ut det som väckt nyfikenhet och 
intresse (Hassmén & Hassmén 2008). Det blev tydligt när vi skulle sammanställa resultatet 
hur betydelsefullt det var att ta ut det som var av intresse för oss, för att sedan använda detta 
som tema eller kategorier för att tydliggöra strukturen för oss själva. 
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Vi valde att använda oss av intervjufrågor för att få fram deltagarnas upplevelser. Enligt 
fenomenologin är det är av vikt att ha öppna frågor under intervjun då individens alla 
personliga upplevelser av fenomenet ska kunna lyftas fram. (Hassmén & Hassmén 2008). 
Det material som vi hade tillgång till var de ljudinspelningar som skedde både under den 
semistrukturade intervjun med lärarna samt under fokusgruppsdiskussionerna. Under 
intervjun spelades deltagarnas svar in för att sedan transkriberas. Hassmén och Hassmén 
(2008) belyser att transkribering i ett kvalitativt tillvägagångsätt oftast bibehåller mycket av 
det som uttrycks vid sidan av det som sägs såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket vi 
även hade stor nytta av i vår analysmetod, allra helst med de deltagande barnen i 
fokusgrupperna. I transkriberingprocessen var vi noga med att få med allt som sas i 
intervjuerna då detta enligt Hassmén och Hassmén (2008) påverkar validiteten och 
reliabiliteten. Transkriberingen upptog 21 sidor i ett Worddokument som vi därefter 
analyserade genom att utgå ifrån syftet och frågeställningarna. Vi placerade därför, för att 
underlätta processen, in syftet och frågeställningarna i ett nytt dokument och placerade in 
relevanta citat under varje fråga för att skapa en tydlighet inför framställandet av resultaten. 
 
Genom att utgå ifrån den tolkande fenomenologin samt hermeneutiken fick vi en helhetsbild 
av hur barn och lärare upplever dansen som pausaktivitet i klassrummet och det resultatet vi 
fick av deras upplevelser jämfördes i relation med den tidigare forskning som låg i grund. I 
diskussionsavsnittet diskuteras vår analys av resultatet i relation till tidigare forskning och 
teorier på ämnet dans i skolan för att slutligen redovisa vårt resultat av studien. 

6.6!Etiska!ställningstaganden!
Etik är en viktig del att ta hänsyn till när en studie ska göras. Etiken handlar om att vi ska 
behandla människor med respekt och att vårt agerade ska ske på ett korrekt sätt för att inte de 
som deltar ska känna sig nertryckta. Det finns två olika etiska aspekter som bör tänkas på, det 
ena är forskaretik, vilket innebär att forskaren har ett ansvar att se till att forskningsuppgiften 
är utfört på ett säkert och bra sätt. Sen finns det forskningsetik vilket innebär att de personer 
som deltar i studien är försäkrade om att de inte kommer att komma till skada eller att 
information som inte får komma ut, kommer ut (vetenskapsrådet 2011). 
 
Inom individsskyddskravet finns det fyra krav på forskningen och är av vikt att följa för att 
inte etiken ska kunna ifrågasättas (Hassmén & hassmén 2008). När det gäller etiska principer 
där barn ingår i en studie följer man de fyra etiska ställningstaganden på samma sätt som till 
vuxna och ska ges ut så att barn förstår (Johansson & Karlsson, 2013). 
 
1: Informationskravet: Det är av vikt att deltagarna får en tydlig information om vad studien i 
fråga kommer att handla om, vilket syfte projektet har och hur tillvägagångsättet kommer att 
gå till men det är även viktigt att poängtera att de genom sitt bidragande kan göra så att ny 
kunskap kan skaffas (Vetenskapsrådet 2011) Att deltagandet är frivilligt för deltagarna är 
något som också ska framgå klart och tydligt. I vår studie gjordes det tydligt klart för 
deltagarna att deltagandet var frivilligt, då de fick information om detta i ett informationsbrev 
men det påpekades likaså när vi träffade eleverna. Det är även av vikt att man lätt kan finna 
projektets ledares kontaktuppgifter så att frågor deltagarna har kan besvaras (vetenskapsrådet 
2011), vilket vi i informationsbrevet hade med. Johansson och Karlsson (2013) påpekar att 
när skolbarn är med i en studie är frivilligheten ännu viktigare att ta hänsyn till då grupptryck 
kan påverka barnet till att vara med och styra åt det håll de flesta i gruppen vill, fast barnet 
som blir påverkad egentligen inte vill vara med. Vi försökte att påpeka flera gånger att det var 
frivilligt och det fanns något barn som valde att inte delta från början vilket båda vi och 
läraren accepterade. 
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2: Samtyckekravet: Samtyckekravet handlar om att deltagarna själv får bestämma om de vill 
vara med i studien eller inte (Hassmén & hassmén 2008). Som vetenskapsrådet(2011) påpekar 
så kan det ibland behövas underskrifter som visar att de en gång har gått med på att delta. När 
det handlar om barn under 15 behöver man föräldrars underskrift men eftersom att barnen i 
vår studie inte blev filmade eller att vi inte använde oss av någon privat information beslöts 
det för att bara ge föräldrarna och barnen information om vad som skulle ske. 
Vetenskapsrådet(2011) påvisar att om intervjufrågorna inte innefattar privata eller känsliga 
ämnen, kan samtycke ske via samtal mellan projektledare och deltagare. En förutsättning är 
då att projektet äger rum under arbetstid.  I vår studie hade vi en dialog med läraren där vi 
kom fram till ett samtycke tillsammans och eftersom projektet kommer att ske under arbetstid 
var det en bra överenskommelse. 
 
3: Konfidentiliatetskravet: Här handlar det om offentlighet och sekretess. Men detta menas att 
deltagarnas personuppgifter och andra personliga uppgifter ska bevaras på ett säkert sätt så att 
den inte når ut till allmänheten (vetenskapsrådet 2011). I vår studie kommer vi inte att be om 
några personuppgifter och ser inte heller att deltagarna på något sätt kan bli uthängda. När 
resultatet i studien ska presenteras kommer de alla att ha synonymnamn, som inte är kopplat 
till deras riktiga namn på något sätt. Detta är av hänsyn till anonymiteten som deltagarna i 
studien har rätt till, vilket även kommer att gälla vilken skola och stadsdel som studien har 
genomförts. 
 
4: Nyttjandekravet: De uppgifter som vi får från den enskilda individen får endast användas i 
vid den nuvarande forskningen (Hassmén & Hassmén 2008). De uppgifter som vi får ut av 
studien kommer inte att säljas vidare och eftersom vi inte har några personuppgifter eller talar 
om vilken skola vi är på 

6.7!Validitet!och!Reliabilitet!
Validiteten handlar om att frågorna ställs på ett sådant sätt som gör att man verkligen får svar 
på det man vill mäta i studien (Ejlertsson, 2005) och är en aspekt som låg i grund för 
tematiseringen i intervjuguiden. Reliabiliteten mäts enligt Hassmén och Hassmén (2008) 
genom att se över hur tillförlitligt mätinstrumenten är, som i vår studie är intervju och 
fokusgruppsdiskussioner. I praktiken har validitet och reliabilitet en stor samhörighet som går 
in i varandra. För att höja reliabiliteten är transkribering av materialet som samlas in en viktig 
del, då det är av stor vikt enligt Hassmén och Hassmén (2008) att få med allting som sas för 
att höja tillförlitligheten.  Efter att transkriberingen var gjord valdes de delar som var mest 
relevant för syftet och frågeställningarna ut som sedan presenteras i resultatdelen. 
Som Hassmén och Hassmén (2008) påvisar kan transferability diskuteras eftersom vi valt 
intervjuer och en direkt fenomenologisk grundsyn. Transferabilitiy är den möjlighet som finns 
till att generalisera resultatet. Här diskuteras om det är går att generalisera det resultat som 
kommer fram och jämföra det med en annan grupp och situation. Det är alltså av vikt att vår 
empiriska data är noggrant välutformat och beskrivet så att slutsatsen av resultatet går att 
generalisera. 
 
En annan aspekt som kan påverka reliabiliteten är om flera oberoende forskare gör samma 
analys av resultaten och drar samma slutsats ifrån resultaten (Hassmén & Hassmén 2008). 
Efter att vi fått fram vårt resultat hade vi denna utgångspunkt i åtanke och diskuterade med 
varandra om vad vi ansåg om resultatet samt vad tidigare forskning har visat om studier på 
dansaktiviteter för barn i skolan. 
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7.!Resultatanalys!
Nedan kommer vi att presentera de resultat som har framkommit utifrån de intervjuer som vi 
utförde. Utifrån transkriberingen har vi kunnat synliggöra olika kategorier som både lärarna 
och eleverna upplevt att dansen har medfört under de två veckor som danspauserna pågick. 
Det resultat som vi framställde har vi sedan analyserat och gjort tolkningar utifrån ett 
fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. De citat och tolkningar som redovisas har 
valts ut utifrån studiens syfte och frågeställningar och vi har därmed uteslutit mindre relevant 
empiri.  

7.1!Glädje!
I resultatanalysen kommer vi att presentera ”Glädje” som en inledning då vi fick en förståelse 
om att upplevelsen genomsyrades av glädje under studiens gång. Empiriinsamlingen kommer 
att redovisas i en egen underrubrik utifrån lärarnas respektive barnens perspektiv. 

7.1.1!Ur!lärarnas!perspektiv!
 
Något som vi snabbt kunde se när vi gick igenom vårt empiriska resultat var den glädje som 
dansen bidragit barnen under de två veckorna. Lärarna påpekade ett antal gånger att de 
upplevde att de kunde se glädjen hos barnen, och detta på olika sätt. När barnen kom till 
skolan på morgonen började de direkt tjata om att de ville dansa. En av lärarna påpekar att de 
brukar ha danser och rörelselekar under lektionstid men inte på det sätt som det hade nu. De 
menar att alla barn inte tycker om dans, men att de blev förvånade över att se att de barn som 
inte brukar tycka om dans var väldigt glada och positiva till att dansa. Sara upplevde att en 
anledning till varför barnen gillade dansen mer än den dans de vanligtvis brukar använda sig 
av i klassrummet, kan vara att de fick se en professionell danslärare på storbilds TV och blev 
mer entusiasmerade av den. Ytterligare en anledning som Sara beskrev, om varför det var så 
många barn som tyckte det var roligt att dansa de två veckorna, kan ha berott på att dansen 
hade modernare musik, att rörelserna var riktiga danssteg och mer utmanande än de danser 
som lärarna brukade utföra. Lärarna menar att barnen kan ha upplevt att deras danser kanske 
varit för “fjantiga” och att det är därför många barn inte tyckt det varit roliga att dansa. 
 
“Två kommentarer som jag har med mig från dessa veckor är när, efter dansen, en kille 
säger” Åh, mitt hjärta är så glad”, och en annan kommentar ” Jag blir lycklig i hela 
kroppen”, Då vet man att de tycker att de är kul” (Anna) 
 
Genom att ha fått kommentarer i liknelse med den ovannämnda, menade lärarna att de tydligt 
kunde se att det fanns glädje i samband med dansen. Pojken som sa att ”hjärtat är så glad” 
hade från början en distans till att vara med under dansen, läraren berättade att när han såg hur 
roligt de andra barnen tyckte det var kunde han inte låta bli att vara med. Anna berättade även 
att hon upplevde, under en viss del i dansen, att han hade haft svårigheter att förstå hur 
rörelsen skulle gå till. När han väl förstod hur rörelsen skulle utföras, upplevde läraren att han 
såg mycket nöjd och glad ut över att ha lyckats. 
 
“Dansen i sig kommer jag att använda mig av eftersom barnen tyckte att det var så roligt, den 
gav dem extra energi och glädje, vilket i sig är det absolut viktigaste för att de ska orka med 
hela skoldagar. Så ja... dans kan jag absolut använda som ett redskap i min undervisning för 
att hitta energi och glädje för eleverna." (Anna) 
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Läraren påvisar här att genom att använda sig av dansen upplever hon sig kunna se att 
eleverna känner både glädje samt att de får ny energi. Läraren påtalar vikten av att eleverna 
känner glädje i klassrummet då det är lättare för dem att orka med en hel skoldag.  
 

7.1.2!Ur!barnens!perspektiv!
Utifrån våra tolkningar av resultaten kan vi finna en röd tråd genom alla fokusgrupper då det 
är många barn som upplever att de blir glada och tycker att dansen är rolig. När vi frågar 
vilken känsla de har i kroppen efter att de har dansat får vi svar som “lycklig”, “skönt”, 
“roligt” och det var även flera barn som beskrev att de “älskar att dansa”.  “Roligt” är ett svar 
som är svårtolkat då roligt kan vara betyda så mycket. Den förståelse vi fick utav att tolka 
transkriberingen var att barnen tyckte det var roligt för att de fick lära sig något nytt, de fick 
följa någon som dansade två “riktiga” dansstilar och att de därmed blivit bättre på att dansa 
under de två veckorna. Glädjen speglade också av sig när barnen uttryckte att kunde hjälpa 
varandra och framförallt när de fick visa lärarna hur rörelserna skulle gå till. 
 
“Ja, det är ganska skönt tycker jag. Det är ju som dansstopp nästan, fast att man dansar hela 
tiden och det är så roligt att dansa..” (fokusgrupp 4). 
 
De brukar vanligtvis använda sig av dansstopp under lektionstid, det som är intressant att här 
är att barnen, utifrån våra tolkningar, jämför dansstop med de två danserna som vi erbjöd som 
danspaus. De belyser jämförelsen med att de tycker att det är roligt att de får dansa hela tiden, 
istället för att göra dansstop. De uttryckte också att de tyckte att andra klasser också borde få 
dansa, vilket vi tolkar är ett gott betyg. 

7.2!Dans!som!pausaktivitet!i!klassrummet!
Vår nästa del i resultatanalysen kommer att redovisa hur barnen och lärarna ansåg att dansen 
fungerat som en pausaktivitet, ur praktiska synvinklar. Här ser perspektiven annorlunda ut, 
utifrån lärarnas och barnens upplevelser av pausaktiviteten i klassrummet.  

7.2.1!Ur!lärarnas!perspektiv!
Då studien valt att använda dans som pausaktivitet har vi i detta avsnitt fokuserat på att 
analysera i vår empiri om hur själva aktiviteten har fungerat praktiskt utifrån läraren och 
barnens perspektiv. Genom de intervjufrågor där vi bett lärarna och barnen utvärdera hur de 
upplevt studien fick vi överlag positiv respons. Däremot framkom viss problematik, ifrån 
lärarnas synvinkel, då det gäller den praktiska aspekten att använda dans som en aktivitet i 
klassrummet. När var och hur de praktiskt skulle förlägga dansen var lärarnas ansvar, detta 
utvärderades i vår intervju. barnen ställde vi frågor om hur själva aktiviteten har gått till i 
klassrummet, hur de förhållit sig till rummet och till varandra.  
 
”Nu ska vi dansa, bort med alla bänkar” sen var de ”Nu är vi färdiga, tillbaka med alla 
bänkarna”, det gick hur snabbt som helst” (Anna) 
 
Båda lärarna hade upplevelser i intervjuerna om att de till en början ansåg att det hade kunnat 
bli stökigt att behöva flytta undan bänkarna men upptäckte snabbt att barnen skötte 
ommöbleringen förvånansvärt bra. Detta resulterade i olika tankar om möbleringen i 
klassrummet och vilka fördelar det för med sig i övrigt, utöver danspauserna. 
 
”Vi kanske ska ha mer ytor i klassrummet, dels blev det lättare att dansa och dels kanske man 
kan göra lite annat, lite andra lekar, samlingar på golvet och så.. Så tack vare dessa veckorna 



! ! Paulina!Hjalmarsson!!&!Linnea!Klozz!
! ! Hpp12!

! 21!

har jag möblerat om i mitt klassrum och ställt alla bänkar längs väggarna och det har blivit 
en jätte spännande upptäckt” (Anna) 
 
Anna upptäckte, som uttryckt i det övre citatet, att en annan möblering i klassrummet 
upptäcktes vara positivt för andra aktiviteter än bara danspauser. I intervjun påpekade Anna 
även att klassens idrottslärare hade sett en skillnad den sista tiden och berömt elevernas sätt 
att ta fram och lägga tillbaka redskap under idrottslektionerna.  
 
Det vi även intervjuade lärarna om, utifrån en praktisk synvinkel på dans som pausaktivitet, 
var under vilken tid på dagen som det passat bäst att använda danspausen. Vi frågade även om 
det gick att få in på schemat varje dag, eller om de hade missat någon dag och om de därmed 
såg något problem i att få in pausaktiviteten varje dag i planeringen. 
 
“Jag tycker att det även bra att bryta av när vi har långa pass på en och en halv timme, då 
kan vi först ha till exempel svenska och så tar vi dans och därefter matte” (Anna) 
 
Vi tolkar citat ovan med att Anna såg att dansen var som mest betydande efter långa lektioner 
som barnen fått sitta stilla under en längre tid. Efter sådana pass var dansen ett bra verktyg att 
bryta av med så att barnen kunde göra av med lite energi och sedan hitta tillbaka till 
koncentrationen under lektionerna. 
 
“Vi har gjort det varje dag, jag vet inte om vi missade det en dag men då tog vi igen det 
dagen därpå. Så jag ser inga problem att få in det under dagen. Är det en vanlig dag så går 
det absolut och få in” (Sara) 
 
Sara uttryckte med citat ovan att det inte varit något problem att få in danspauserna på 
schemat. Om det någon dag missade att använda danserna, tog de igen det dagen efter och 
utförde danserna två gånger istället för en.  Förståelsen vi fått utav att få in danspauser i 
schemat är att det inte krävs så mycket ansträngning eller planering att använda sig av varje 
dag. När vi i intervjuerna med lärarna ställde ytterligare frågor om hur det praktiskt fungerade 
att använda dans som aktivitet frågade vi också om det hade fungerat att använda dans för alla 
åldrar, rent praktiskt. 
 
“Men de som kan vara svårare är typ som när jag är hos 6:orna, där är det mer 
ämnesundervisning, då kan det nog vara svårt att få in, när ska det ske och vem av lärarna 
som ska göra det” (Sara) 
 
Nackdelen med att använda dans som aktivitet, som Sara upplevde, är att den kan vara svår att 
applicera hos en ämnesundervisad klass som exempelvis årskurs 6 som hon själv undervisar i. 
Sara beskrev att problemet med att ha dans till en ämnesundervisad klass är att de oftast har 
olika lärare till varje ämne och att det därför blir ett större och krångligare projekt att få ihop 
tillsammans med alla lärare till klassen. Sara beskrev att hon upplevde att det vore 
genomförbart, men krångligare för äldre åldrar och ett lättare projekt att utföra på yngre barn 
som endast undervisas av en och samma lärare och oftast även i samma klassrum. Därmed 
fick vi en förståelse om att det är lättare att applicera danspauser för yngre åldrar då de endast 
använder sig utav en och samma lärare i alla ämnen och att det därför, rent praktiskt, är mer 
genomförbart.  
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7.2.2!Ur!barnens!perspektiv!
Intervjufrågorna till barnen som handlade om dans i praktiken var formulerade med ett annat 
syfte än till lärarna, där vår önskan var att de skulle utvärdera mer kring hur dansen har gått 
att använda i klassrummet och framför allt hur de har förhållit sig till varandra under 
danspauserna. 
 
“Det har gått fort, vi hjälps åt” (Fokusgrupp 1) 
 
I alla grupperna tolkade vi det som att barnen var ganska överens om att dansen inte var något 
problem att använda i klassrummet då det fanns tillräckligt med plats men att de i utförandet, 
under vissa rörelser, kunde ha problem med att de gick in i varandra. Då dansen var utformad 
mot barnen, där instruktören sa “höger” när hon åt barnens håll gick åt vänster förstod vi att 
det blev något komplicerat för dem till en början, vilket de beskrev i intervjuerna. 
 
“Men när man ska gå i kors och gå, då är det några som går på fel håll.. några går dit och 
några går dit..så det blir lite konstigt” (Fokusgrupp 3) 
 
De förklarade att de upplevde att några hade lättare än andra att följa med åt samma håll som 
instruktören medan andra lyssnade på instruktionen “höger” och följde instruktörens tal 
istället för själva rörelsen. Detta gjorde att vi fick en förståelse om varför de gick in i 
varandra, vilket vi då frågade med följdfrågan om det hjälptes åt och tog hjälp utav varandra. 
 
“Ja, Sara hjälpte mig när jag gick fel, då sa hon till mig att, det är fel.. då ändrade jag och då 
gick det bättre” (Fokusgrupp 1) 
 
I Fokusgrupp 1 upplevde många i gruppen att dansen var väldigt rolig men att det hade blivit 
problem när instruktören hade sagt höger och i deras ögon gått åt vänster. Vi förstod sedan att 
de trots detta var väldigt positiva i denna fokusgrupp och skapade istället lösningar på hur 
problemen kunde lösas genom att ge varandra riktlinjer om vilket håll som var “rätt”, så att 
alla till slut gick åt samma håll. 

7.3!Danspausernas!bidragande!faktorer!
I detta avsnitt presenteras det, återigen utifrån både lärarna och elevernas perspektiv, kring 
danspausernas bidragande faktorer som visade sig vara ett flertal olika upplevelser.  

7.3.1!Ur!lärarnas!perspektiv!
När vi analyserar lärarnas upplevelser av dansen i klassrummet kan vi på ett tydligt avläsa att 
dansen kan bidra till flera utvecklingsområden. 
 
“Genom att använda rörelse, och i det här fallet dans, får barnen möjlighet att dels lära sig 
nya rörelser vilket är viktigt för deras motoriska utveckling, men det är även viktigt för att 
utveckla deras förmåga att läsa och skriva.” (Anna) 
 
“Framförallt om man tänker motorik. Och det är bra att det kommer redan nu, vi har ju barn 
som behöver öva motorik nu och finmotorik. Och att få in det i vardagen ser jag som något 
jätte positivt. Man upptänker ganska snabbt att vilka som har lite problem” (Sara) 
 
Utifrån de ovannämnda citat har vi fått en insikt om hur lärarna upplever att danspauserna 
bidrar till en utveckling för barnen att skapa sig nya kunskaper. De förklarar att barnen genom 
dans kan öva på sin motorik utan att de egentligen tänker på det. Anna påtalar att när barn 
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tränar motorik kan de utveckla sina läs-och skrivförmågor. Sara upplever att det är bra att ha 
just dans i klassrummet då det är lätt att se vilka som behöver öva mer på sin motorik. Efter 
dessa två veckor med dansen, tolkar vi det som att lärarna anser att dans är ett bra hjälpmedel 
för barnen att utveckla sina förmågor. Därför upplever lärarna att danspauser borde användas 
av många andra lärare i klassrummet. 
 
“Efter att de har dansat är det inte nöjda, utan de vill dansa en gång till. De rör sig och tar i 
som bara den under dansen, vilket barn idag gör för sällan.”(Anna) 
 
Lärarna förklarar att de upplever att barnen idag är väldigt stillasittande och behöver röra på 
sig. Genom att applicera dans i klassrummet rör alla barn på sig, även de som kanske inte är 
så aktiva. 
 
“För barn med koncentrationssvårigheter är det extra viktigt att röra på sig därför att efter 
ett rörelsepass får de ny energi och orkar arbeta lite till” (Anna) 
 
Här upplever vi att lärarna drar kopplingar till att man igenom rörelser, speciellt barn som har 
koncentrationssvårigheter, får mer energi och ork till att klara av en hel skoldag. 
 
“….de är i behov av pausen, sen om de jobbar bättre eller sämre kan jag inte svara på. Men 
för helheten tror jag absolut att det gör mycket att de rör på sig”(Sara) 
 
Sara påpekar att hon inte kan se om dansen har någon koppling till att barnen arbetar bättre i 
klassrummet, men däremot att barnen är i behov av att röra på sig om de har lektion under en 
längre tid. 
 
Lärarna belyser att de har en förståelse om att det är viktigt att barnen får känna sig duktiga 
eftersom det stärker deras självförtroende. När de gjorde streetdansen, som var en av de två 
danserna som lärarna upplevde kunde vara lite svårare, så upplevde eleverna att de visst 
kunde den. Lärarna upplevde också att barnen gärna ville visa sin lärare hur dansen gick till 
för att känna sig duktiga. De betonar även att de har en förståelse över att det är av vikt att 
eleverna ska känna att klassrumsmiljön är öppen och högt i tak, där det är okej att göra fel. De 
berättar att de har regler på väggarna i klassrummet där de står att man har rätt att göra fel och 
att det är okej. Reglerna påvisar att klassrummet ska ha en öppen miljö där eleverna visar att 
de respekterar varandra. 

7.3.2!Ur!barns!perspektiv 
Utifrån den information vi fick av barnen kunde vi få en förståelse kring olika faktorer som 
barn upplever att dansen bidragit till. 
 
“Det var bra träning..”, “För att man lär sig nya danser” (Fokusgrupp 2) 
“Att jag har blivit bättre på att dansa”, “Lycklig”(Fokusgrupp1) 
 
Barnen ser dansen som en träningsaktivitet där de blir bättre på att dansa och att de får röra på 
sig. Barnen upplevde att de lärde sig dansen bättre och bättre för varje dag som gick och att 
det i sin tur gjorde att de blev mer säkra på vad de gjorde. 
 
“Jag brukar svettas väldigt mycket” (Fokusgrupp 1) 
“-Jag blir lite trött i benen, när man hållit på och såå” (Fokusgrupp 4) 
 



! ! Paulina!Hjalmarsson!!&!Linnea!Klozz!
! ! Hpp12!

! 24!

Att barnen fått ett ordentligt rörelsepass framgår tydligt, då de uttrycker att de svettas och att 
de blir trötta i benen, men även som man kan tolka i tidigare citat om att hjärtat är glad vilket 
kan påvisa att hjärtat slår mer än vanligt. 
 
Som kan avläsas tidigare i resultatet, hjälpte barnen varandra i dansen, genom att visa och 
säga till varandra om det var någon som gjorde fel. De visade även läraren hur de skulle göra 
för att utföra de rörelserna som de ansåg var svåra. Vi tolkar det som att barnen upplevde att 
de fick visa och lära en vuxen hur det skulle gå till. Läraren blev “eleven” och barnen 
upplevde det som roligt för att de kunde något som inte läraren kunde. 
 
“Nej, men alltså, i slutet av dansen brukar hon alltid säga hur gör ni? och då brukar typ 
många visa hur man ska göra” (Fokusgrupp 1) 
 
Något som också framgick i fokusgruppsdiskussionerna var att barnen fick en upplevelse om att 
dansen gjorde så att de ”slapp jobba” vilket vi förstår handlade om att barnen tyckte att dansen var 
ett skönt avbrott i lektionen, då de ägnade sig åt annat än skolarbete. Citatet nedan beskriver hur 
det upplevde att dansen gjorde så att de slapp jobba och var även uttryckt på snarlika sätt i de 
andra fokusgrupperna. 
 
“För att man blir glad av att dansa och då slipper man att jobba också.. “ (Fokusgrupp 2) 

7.4!Danspauser!i!fortsättningen!
Sista delen i resultatanalysen beskriver den tolkning som vi fått av lärarna och barnens 
upplevelser kring användandet av dans som pausaktivitet i fortsättningen, vilka fördelar och 
eventuella hinder som kan uppstå av ett fortsatt användande.  

7.4.1!Utifrån!lärarnas!perspektiv!
Vi frågade lärarna om de ville fortsätta med dansen, vilket vi tolkar Vilket vi tolkar av deras 
utlåtande att de var positiva till. De båda lärarna påpekade tydligt att de båda upplevde att 
dansen kommer att användas i fortsättningen. De ansåg också att barnen behöver olika former 
av rörelsepauser för att inte tröttna på dem. Vi fick en förståelse om att lärarna var införstådda 
med att barn behöver röra på sig för att orka koncentrera sig en hel skoldag och att dansen är 
ett bra hjälpmedel att använda under pauserna. 
 
Jag tycker att det har varit bra med en gång om dagen, än så länge har barnen inte tröttnat 
på dansen. Så länge de tycker att de är kul kommer jag att fortsätta en gång om dagen. 
Kanske har ett uppehåll för att senare ta upp det igen. Barn behöver förnyelse, så en ny dans 
då och då hade inte varit fel.. Haha (Anna) 
 
“Jag kanske inte använder det varje dag men jag kommer absolut att använda mig av det när 
jag känner att eleverna behöver en paus. Jag tycker det är bra att använda mig av flera olika 
rörelseaktiviteter, så jag kommer helt klart att blanda dansen med de rörelser som jag brukar 
använda” (Sara) 
 
Utifrån båda lärarnas kommentarer kring danspauser i fortsättningen har vi tolkat att de anser 
att dansen i fortsättningen behöver förnyas för att inte barnen ska tappa intresset. De förklarar 
att de fått en uppfattning om att dans är roligt för barnen men att det även kan vara bra att 
prova på olika aktiviteter för omväxlings skull.  
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7.4.2!Utifrån!barnens!perspektiv!
Vi kunde avläsa i barnens svar, om de ville fortsätta med dansen, att de var många som 
upplevde dansen som en rolig pausaktivitet och ville fortsätta med danspauser. Barnen hade 
en diskussion i en av fokusgrupperna där en av eleverna dansar på fritiden. 
 
” Ja, fast inte på tisdagar då jag har dans, då blir det jätte jobbigt” (Fokusgrupp 3) 
 
 Denne elev tyckte att de dagar hon hade dans på fritiden behövde de inte dansa på skolan, 
som är uttryckt i citatet nedan. Vi tolkade att hon genast fick mothugg av ett annat barn som 
bestämt ansåg att den ville ha dans i skolan varje dag. 
 
Under de två veckorna med dans valde lärarna att fokusera mest på discodansen till att börja 
med för att eleverna skulle komma in i det. Det var först de sista dagarna som de hade fått 
prova den andra dansen, streetdansen. Utifrån våra tolkningar upplevde vi att eleverna ville ha 
fler olika danser och utmaningar istället för att bara ha en och samma dans och stil. 

8!Diskussion!!
      Det övergripande syftet i studien är att få en överblick kring hur lärare och elever upplever att 

det är att applicera dans i klassrummet samt om lärarna anser att de kan använda dans som ett 
hälsofrämjande och pedagogiskt verktyg. I diskussionen kommer vi att dra kopplingar mellan 
tidigare forskning, lärarnas och elevernas upplevelser men även belysa våra egna tankar kring 
de resultat som presenterats. Metodkritik och förslag på fortsatt forskning redovisas i slutet av 
diskussionen.  

8.1!Glädje!
Det har varit intressant att höra vad lärare och barn har haft för upplevelse av dansen och vad 
den har bidragit med. En känsla som alla upplever att de har känt är den glädje som de 
upplevt över att fått dansa. Vi är väldigt glada över att vi fått ett sådant resultat då vi själva 
älskar att dansa och röra oss till musik och nu har vi även fått besvarat att det inte bara är vi 
som blir glada av dans utan att det faktiskt har en glädjande effekt. Något som fastnade i våra 
tankar var när en utav lärarna berättade för oss vad en elev sagt efter att de hade dansat 
färdigt. ”Mitt hjärta är så glad” denna kommentar tycker vi står för mycket av den glädjen 
som vi ser med dansen. 
 
Som vi kan avläsa i resultatet fanns det barn som till en början inte ville vara med under 
dansen men som snabbt ändrade sig när de insåg hur roligt de andra barnen tyckte att det var. 
Som Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) säger är rörelseglädjen en viktig byggsten i 
barns utveckling. Att barnen upplevde så mycket glädje menade Anna kunde påverka barnens 
skoldagar. Anna upplever att barn får energi av den glädje som uppstår och därför orkar 
barnen med att vara aktiva en hel skoldag. Att barnens glädje och energi var så påtaglig var 
något som vi såg som intressant. Vi hade förhoppningar om att resultatet skulle visa glädje för 
danspauserna men att lärarna tydligt kunde se glädjen och energin när barnen fick dansa har 
gjort att vi fått ännu starkare förhoppning om att danspauser kan användas i klassrummet som 
pausaktivitet, i fortsättningen. Lai Keun och Hunt (2006) gjorde en studie där de använde sig 
av dans och där resultatet visade att glädje uppstod och att barnen orkade fokusera på en 
uppgift under en längre tid. Detta stödjer även Grindberg och Langol Jagtøien (2000) som 
påvisar att om rörelser utförs kommer individer att känna glädje vilket leder till att 
inlärningsförmågan ökar, eftersom att koncentrationsförmågan ökar genom att glädje upplevs.  
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Det var svårt för oss att tolka hur barnen upplevde om hur glädjen påverkade deras skoldag, 
om de hade mer energi och om koncentrationsförmågan ökade, vilket inte var något som de 
uttryckte sig om. Det som de däremot uttryckte sig om, och var lätt att finna i resultatet, var 
hur lyckliga och glada de kände sig när de dansade. Om vi kopplar samman lärarna och 
elevernas upplevelser av dansen ser vi att glädjen till dansen är tydligt och att danspauserna 
har en påverkan på barnens koncentration. Det som är svårt att säga är varför barnen tyckte att 
det var så roligt och glädjande med dansen, men det Sara antydde var att det kan ha berott på 
att det var en professionell danslärare som visade dansen och att det var modernare dans och 
musik än den de brukar använda sig av, vilket kunde ha fått barnen lite extra entusiastiska. Vi 
tror också att detta kan vara en bidragande orsak till att de tyckte det var kul. Vi har själva 
erfarenhet om att skolor idag använder sig av äldre musik och dans, som lärare känner till och 
kan relatera till. De vet hur dansen fungerar och det är oftast en lättare dans som vi tror inte 
blir någon utmaning för barnen. Detta kan sättas i relation med att barnens upplevelse av att 
det var kul att dansa under denna studie hör ihop med att det fanns utmaningar i de båda 
danserna.  Då danserna vi gav till lärarna, egentligen var utformade för barn i åldrarna nio-
elva, innebar det att danserna egentligen var lite svår för dem. Men i detta fall blev det bara en 
rolig utmaning för eleverna. Här tog vi en liten risk, det hade kunnat bli så att barnen hade 
upplevt dansen alldeles för svår, därmed blivit uttråkade och inte funnit någon motivation till 
att lära sig. Var dansen verkligen bra för alla? Kan man som pedagog utgå ifrån att alla mår 
bra och blir glada när de ska ha danspauser? I resultatet visade det sig att det fanns elever som 
inte alltid tyckte att det var bra med dans, de tyckte att de inte orkade för att de hade andra 
aktiviteter på fritiden. För att pedagogerna ska kunna individanpassa sin undervisning måste 
de kanske också individanpassa för de elever som inte är i behov av rörelse för att kunna 
koncentrera sig, eller för de elever som faktiskt är fysiskt aktiva på sin fritid och på så sätt 
behöver vila emellanåt. Detta stödjer LGR11 (2011) där det står att “läraren ska ta hänsyn till 
varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” 

8.2!Hälsofrämjande!arbete!
En del av vårt syfte är belysa om och hur dansaktivitet kan användas i skolor utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. De upplevelser som lärare och elever erfarit under studien som 
kan ses som hälsofrämjande, kommer vi att belysa under denna rubrik. 
 
Utifrån barnens och lärarnas förståelse och upplevelser om vad dans bidragit till har vi fått 
olika resultat, detta tycker vi är en intressant del i vårt arbete och där vi kan se att 
pausaktiviteten kan bidra till mycket, men att barn och lärare ser olika kring vad det bidrar till. 
Barnen ser dansen som en paus i skolarbetet, där de främst ser danspauserna som en 
träningsform där de blir svettiga och trötta i kroppen och att de dessutom lär sig hur man 
dansar olika dansstilar. Lärarna och andra sidan ser danspauserna mer som en 
utvecklingsmöjlighet i olika former, såsom inlärningsförmåga, koncentrationsförmåga, 
motorik och utveckling genom att utöva nya rörelser. En intressant tanke som slog oss när vi 
läste igenom vårt resultat var är att barnen kanske tycker att användandet av danspauserna är 
roligt för att de inte vill arbeta och att de i fortsättningen finns en risk att de kommer att tjata 
om att få dansa bara för att slippa utföra skolarbete. Det som kan diskuteras är att om det nu 
skulle vara så att barnen tyckte om att danspauserna för att slippa undan skolarbetet, uppfyllde 
ändå danspauserna ett syfte då lärarna upplevde att barnen fick mer energi efteråt. Därför 
kanske det inte spelar någon roll om barnen tycker om att dansa för att slippa annat.  
 
Maria Nöjd beskriver betydelsen av rörelse i citatet nedan, som vi anser är en bra beskrivning 
över det som kan vara en betydande utveckling som sker genom dans. 
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“Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska 
hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, 
självförtroende och självbild.” Maria Nöjd Från Förskolan 2011-09-13 14:57 
 
Uddholm (1993) belyser att utveckling av motoriska rörelser förbättras genom att använda 
dans. Utifrån den tidigare forskningen kan vi koppla ihop det som lärarna upplever sig ha sett, 
när de påpekar att de kan se att barn behöver extra motorikträning. Som vi ser det använder 
lärare motorikövningar i den vardagliga undervisningen, men med vår idé om att ha 
danspauser, som ger motorikträning i klassrummet, kommer det nya infallsvinklar på hur man 
kan arbeta med dans i klassrummet och vad det sedan medför. Hannaford (1997) påvisar att vi 
människor är aktiva varelser och behöver rörelser för att inlärningsprocessen ska bli optimal 
och genom rörelser utvecklar hjärnan nervcellsförbindelsen och där av blir lärandet lättare.  
 
Ericsson (2007) belyser att det hade varit bra att applicera mer fysisk aktivitet och 
motorikövningar i skolan då det kan utveckla deras motoriska färdigheter, vilket leder till 
förbättrad koncentrationsförmåga. Anna betonar, som även vi anser, att det är av vikt att barn 
får röra på sig, då hon upplever att när hon använt sig utav danspauserna har barnen fått mer 
energi samt ökad koncentrationsförmåga. Anna anser även att hon fått en förståelse om att 
barn med koncentrationssvårigheter i ännu större utsträckning är i behov av att röra sig under 
dagen då de snabbt tappar koncentrationen. Här kan vi dra koppling mellan Annas förståelse 
och Kadesjö (2008) som menar att barn med koncentrationssvårigheter snabbt blir uttråkade 
och behöver en paus i skolarbetet. Pontifex. et al (2014) som undersökte två fallstudier, 
Etscheidt och Ayllon (1987) och Azrin, Ehle och Beaumont (2006) betonar vikten av fysisk 
aktivitet, de gjorde olika studier på barn som hade svårt att koncentrera sig och använde sig av 
fysisk aktivitet och fick där resultatet att uppmärksamhetsförmågan förbättrades efter att det 
hade fått röra på sig. Kadesjö (2008) betonar att det är av vikt att läraren känner av när 
eleverna behöver pauser vilket lärarna kunde bestyrka när de sa att det var viktigt att ta 
pauserna när eleverna behövde det som mest. Skoning (2010) utförde en intervention, för 
elever med koncentrationssvårigheter, där dans och rörelse var en del för att se skillnad på 
koncentrationen i klassrummet. Där framkom att dans under lektionstid faktiskt gjorde 
skillnad på koncentrationen i klassrummet. Allt detta påvisar att vår teori om att danspauser 
kan användas som ett hälsofrämjande och pedagogiskt redskap i den vardagliga 
undervisningen, har stöd av tidigare forskning och nu även med vår studie som visat liknande 
resultat.  
 
Att rörelse ska ses som ett livslångt lärande i skolor, dels för att utveckla barns motorik och 
dels ur en hälsoaspekt då många barn idag är stillasittande under lång tid utav dagen och kan 
få problem i framtiden (Sjöstedt Edelholm och Wigert 2005). Detta påtalar Anna då hon säger 
att barn idag inte rör sig så mycket som de borde. Utifrån den här aspekten ser vi en koppling 
till vårt syfte, att undersöka om dans kan användas som en hälsofrämjande aktivitet i 
klassrummet. I LGR11 (2011) Står det tydligt att ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela dagen”. Detta påvisar Becker (2013) som 
påpekar i sin artikel att dans borde läggas till i läroplanen och att dans är bra för barns hälsa, 
kognitiva och sociala utveckling. Enligt Ericsson (2008) är det av vikt att ha rörelse dagligen 
och inte endast vi något tillfälle i veckan, då de som var med i studien visade att de 
utvecklade sina förmågor i matematik och svenska under den tiden de hade interventionen. 
Lärarna påpekar i intervjun att det är viktigt att använda rörelser som utvecklar motoriken och 
då även barns utveckling för övrigt. De tycker att dansen var ett bra verktyg för det var olika 
rörelser som är nyttiga för motoriska färdigheter. Ericsson (2007) belyser att ett bra sätt att 
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träna upp den grovmotoriska färdigheten och att dans ett bra sätt att göra detta. Dansen som 
användes i studien använde de stora muskelgrupperna med stora rörelser, detta menar Larsson 
och Fragrell (2010) är bra att använda sig av då om man använder de stora muskelgrupperna 
kan påverka elevernas koncentration. Som både Hannaford (1997)och Wolmesjö (2002) 
påpekar så är det av vikt att man gör korsrörelser för att inlärningsprocessen ska komma 
igång, med detta i åtanke hade vi danser där vi hade mycket korsrörelser, men även rörelser 
där både överdelen och underdelen av kroppen rörde sig i en rotation vilket också Wolmesjö 
(2002) påpekar är viktigt. I vår discodans la vi även in en sekvens med balans, för att få in 
många olika rörelse som utvecklar barnens motorik. Vikten av balans tar även Grindberg & 
Langol Jatøien (2000)  upp när de säger att det är i åldrarna sju till åtta som balansen börjar 
förbättras och koordinationen blir lättare att arbeta med. Utifrån alla dessa motoriska aspekter, 
med forskningen och lärarnas upplevelser som bakgrund känner vi att genom våra danser får 
vi in alla delar. Som hälsopedagoger ser vi en möjlighet att använda detta som ett 
hälsofrämjande verktyg samtidigt som det är utvecklande för bars motoriska utveckling. En 
vision som vi har med danspauserna är att kunna applicera dansen på flera olika skolor då vi 
ser vinsterna hos eleverna. Problemet kan vara att få lärare att våga testa, då det kan finnas en 
risk att många lärare har svårt att se möjligheterna till att dansa under skoldagen och ser mer 
problematiken kring det än fördelarna.  
 
Dansen var enligt eleverna ganska jobbig, de blev svettiga av att dansa, pulsen gick upp och 
därmed blev det som ett träningspass. Det var något som pedagogerna däremot upplevde 
kunde vara lite svårt. Eftersom att eleverna fick upp pulsen och där med gick upp i varv, 
kunde det ibland vara svårt att få eleverna att varva ner. Här upplevde lärarna att de behövde 
planera in när de skulle använda danspauserna så att de kunde ha en liten samling innan de 
började arbeta igen. Detta valde de att göra för att barnen skulle få tid att hinna varva ner 
innan de skulle påbörja skolarbetet. Vi anser att detta kan vara ett problem med danspauserna, 
då de är svårt för lärarna att vara spontana och implicera danspauserna under de tillfällen som 
de upplever att eleverna behöver de. Som Larsson och Fagrell (2010) påpekar är det av vikt 
att läraren underlättar för eleverna för att ett lärande ska ske och därför anser även vi att det 
bra om pausaktiviteten kan appliceras när barnen behöver det och har nytta av det. Det kan 
vara en nackdel att lärarna upplever att de är svårt att få eleverna att komma ner i varv efter 
att de har fått upp pulsen, men där ser vi en fördel utifrån ett hälsofrämjande perspektiv då 
barnen får upp puls. Vi anser att en del barn idag inte är så aktiva som de kanske borde för 
deras hälsas skull och därmed sällan får upp ett flås som är bidragande för hjärtat. En 
möjlighet som vi tror kan underlätta för barnen och hitta tillbaka till lugnet efter dansen, kan 
vara olika avslappningsövningar såsom mental träning exempelvis.   
 
Vi tycker oss se en koppling mellan dans och self-efficacy . Som Andersson (2009) belyser 
kan personer med lågt self-efficacy ha svårt att lita och tro på sin egen förmåga att kan klara 
av olika handlingar. Det var ett barn, som läraren beskrev, som inte ville vara med och dansa 
när de startade upp med dansen i klassrummet. Skulle det kunna vara så att han inte litade på 
sig själv och inte trodde sig klara av att följa dansen. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 
påvisar att om känslan av kroppskontroll finns, kan man lättare utveckla tillit till andra 
människor. Det skulle kunna vara så att detta barn var orolig för vad de andra skulle säga? 
Om barnet kände att han inte hade kontroll på sin kropp skulle detta ha kunnat leda till 
osäkerhet i klassrumsmiljön. Det som var intressant här är att läraren berättade att barnet, som 
hade svårigheter med dansens olika rörelser, visade en stor stolthet och glädje när koden 
knäcktes och han klarade av att utföra rörelsen på ett mer korrekt sätt. Så ju mer han fick öva 
desto bättre visade det sig att han blev och han litade mer på att sin egen förmåga att klara av 
de olika dansrörelserna. Detta kan vi koppla ihop med Uddholm (1993) som menar att 
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rörelser till musik kan utveckla kroppsmedvetenhet, så genom övning fick eleverna bättre 
kroppskontroll. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) påvisar att om barn har kontroll på sin 
kropp och rörelser, känner att situationen är under kontroll, kan tilltron till sin egen förmåga 
stärkas och därmed vågar man testa sig fram mer. I detta fall kan vi se att kontrollen på sin 
kropp har en stor betydelse för hur man vågar sig på olika utmaningar. Intressant hade varit 
att göra en uppföljning, om lärarna bestämmer sig för att fortsätta med dans i klassrummet 
och att olika danser appliceras. Kommer då pojken känna att han faktiskt kan få bättre 
kontroll på kroppsrörelser, bara genom övning och tron på sig själv? Med denna 
utgångspunkt, skulle det kunna leda till att kontroll på kroppsrörelser samt tillit till sin egen 
förmåga, i det här fallet i dansen, visar sig under andra situationer i livet? Kan det stärkta self-
efficacy påverka barnen så mycket att de känner att de klarar av skolarbetet lättare och vågar 
tro att de kan mer än vad de trodde innan? 
 
En annan koppling när det gäller self-efficacy kan man dra utifrån hur barnen upplevde 
dansen under veckorna. Barnen påpekar att de vid ett flertal tillfälle fick visa lärarna och sina 
kamrater hur vissa rörelser skulle gå till. De hade tillit till sin egen förmåga att utföra dansen 
och ville därför hjälpa de som hade svårigheter. Genom att de hade det kunde de visa de andra 
hur det skulle gå till och på så vis stärktes deras självförtroende och självkänslan. Connoly, 
Quin och Reddning (2011) visade i sitt projekt att flickors självkänsla och den inre 
motivationen stärktes utav att använda sig av dans. Barnen påvisade att de hade blivit bättre 
och bättre på att dansa och här kan vi dra ännu en koppling till det lärarna upplevde. De 
menade att ju längre tiden gick desto självsäkrare blev barnen på sig själva och vågade ta ut 
rörelserna mer. Här kan vi se att empowerment är en viktig del, att man har makt över sin 
situation (Korp 2005). Om man får makt över sin situation, i detta fall makt över sin kropp 
och sina rörelser kan det bidra till att självförtroendet och självkänslan ökar. Berggren & 
Josefsson (2010) betonar att empowerment kan stärka individens självkänsla genom att få 
stöd och hjälp av andra, i detta fall är det pedagogerna som ger barnen en möjlighet till att 
utveckla självkänsla genom att använda dansen. Som vi tolkar vår studie så blev barnen under 
studiens gång allt säkrare på sig själva och detta stärkte gruppen som helhet. De vågade gå in 
och hjälpa varandra, vågade göra fel och därmed växte deras tillit till gruppen. Detta stödjer 
även Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) som menar att barn som upplever en trygghet i 
sin kropp blir säkrare i sig själva och lättare kan utveckla tillit till andra människor.  Även 
Von Rossberg-Gempton, Dinckison och Poole (1999) kom fram till detta i sin 
forskningsstudie då de menar att dans har en påverkan på samarbete och sammanhållning i en 
grupp. Detta kan vi koppla till barnen i studien, dels då lärarna upplevde att när bänkarna 
skulle undan och fram, hjälptes alla åt, vilket kan bero på att alla hade samma mål med att 
hjälpa till och ju snabbare de fick undan desto fortare fick de dansa. Barnen upplevde, som 
sagt, också att de kunde hjälpa och stötta varandra när dansen var svår. Som Stensaasen och 
Sletta (200) påpekar lär eleverna varandra genom att visa vad de kan och därmed kan de andra 
ta efter, det leder till en lärande process vilket förbättrar sammanhållning i gruppen. Eftersom 
vår studie utgår ifrån hälsopromotion och där är enligt Korp (2005) delaktighet en viktig del, 
ser vi kopplingen mellan vår studie och hälsa. Även Hallberg (2010) beskriver att alla ska ha 
samma rättigheter till hälsa samt att utgå ifrån det friska. Genom att de hade en gemenskap 
och ville hjälpa varandra skapades en gruppsammanhållning och en miljö där det var okej att 
göra fel. Lai Keun och Hunt (2006) menar att genom att använda sig av dans kan man få en 
bättre sammanhållning i en grupp då hämningar inför andra reduceras. Här ser vi ett samband 
med eleverna upplevelse då de säger att under dansen gick in i varandra eftersom det var 
trångt. För att få en sammanhållengrupp i dansen måste man lära av varandra, ta hänsyn till 
andra, ha en god rumsuppfattning samt egen kroppskontroll. Anna beskriver att de har regler i 
klassrummet som påvisar att det är okej att göra fel. Så det skulle kunna vara så att eleverna 
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redan innan vår studie hade skapat en trygg miljö och därför kände att de kunde hjälpa 
varandra om det var någon som gjorde fel. Detta påstår även Stensaasen och Sletta (2000) 
som menar att i en klassrumsmiljö bör det finnas värme, respekt och utmaningar. Finns en 
rofylld atmosfär i ett klassrum kan eleverna känna sig mer trygga och avslappnade och detta 
kan leda till ett hälsofrämjande arbete. Som också Horwits (2013) menar vidare är en av 
dansens funktioner att signalera känslor till hjärnans emotionella delar. Detta är en aspekt som 
vi även anser är hälsofrämjande, att barn får möjlighet att visa känslor som vi också tror att 
dansen kan bidra till. Vi tror även att om barn ska kunna visa känslor är det viktigt, som 
tidigare nämnt, att lärare och elever tar hänsyn till varandra och förstår att alla barn är olika 
och har sin egen unika personlighet. 

8.2!Danspauser!i!klassrummet 
En användning utav dans som en pausaktivitet i klassrum framstod i intervjuerna med barn 
och lärare överlag har varit en uppskattad pausaktivitet, under de två veckorna som 
danspauserna pågick. Som Larsson och Fagrell (2010) anser så är pedagogens uppgift att 
underlätta för lärande och avgöra vilka metoder som tycks fungera bäst för detta, vilket vi i 
studien avsåg att undersöka. Då vi fått en förståelse om är att dans som pausaktivitet fick flera 
positiva utfall, kommer vi i detta avsnitt att diskutera hur dansen praktiskt fungerade i 
klassrummet och hur lärare och barn ser olika på dans i praktiken och vad detta kan bero på. 
 
Anna som är huvudföreståndare i klassen upptäckte att dans förde med sig fördelar om hur 
läraren kunde arbeta mer med rummet. Detta medförde en annan syn på hur man i 
fortsättningen kunde använda sig utav mer öppna ytor i klassrummet, för att kunna utföra 
andra aktiviteter med barnen. Som också Larsson och Fagrell (2010) betonar studerar man 
som forskare hur själva praktiken ser ut i ett pedagogiskt syfte och undersöker hela processen, 
hur läraren gör under undervisningen samt hur innehållet ser ut i praktiken. Vi anser att dans 
som pausaktivitet inte kräver allt för mycket praktiska synvinklar att ta hänsyn till då det 
egentligen endast behövs en större yta för barnen att röra sig på. Som Anna beskrev så fick 
hon en förståelse kring hur rummet kunde utnyttjas när bänkarna placerades utmed sidorna 
och öppnade upp för mer yta i klassrummet. Denna aspekt anser vi är mycket givande för oss 
att veta då det bidrog till en förståelse kring hur den rumsliga aspekten har en betydande roll i 
ett pedagogiskt sammanhang. Det är något som kan diskuteras vidare, hur rummet i ett 
klassrum kan utnyttjas för att skapa möjligheter att använda fler aktiviteter i lärandesyfte. 
Som det också går att avläsa i LGR11 (2011) “läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” så anser vi att detta är något att lägga mer 
vikt vid som lärare, då dans om pausaktivitet är en utav många aktiviteter som kan användas i 
ett klassrum. Att man med hjälp utav rummet i ett klassrum öppnar upp till fler förslag från 
elever och ser till alla barns behov och förutsättningar tror vi är ett vinnande koncept både 
utifrån lärare och barns olika behov.   
 
Fortsättningsvis, som tidigare nämnt studerade vi, hur lärarna och eleverna ansåg att dansen 
kan integreras i skolan som ett medel. På Umeå Universitet (2010) och institutionen för 
estetiska ämnen i lärarutbildningen beskriver, utgår dans och rörelse ifrån grundläggande 
förhållningssätt som konkret verksamhet, teori och lärarkunskap samt hur dessa integreras. Då 
vår utgångspunkt i studien var att fokusera på dans som pausaktivitet och vilka aspekter det 
för med sig för lärare och barn, hade vi en liknande utgångspunkt som Umeå universitet, men 
att vi i studien valde att göra dansen till en pausaktivitet. Vårt mål var att studera hur lärarna 
integrerade dansen i klassrummet, och på vilket sätt de förhållit sig till danspauserna. Anna 
uttryckte under intervjun att danspauserna var som mest givande när de kunde ta pausen efter 
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ett längre lektionspass. När barnen blev rastlösa så var dansen ett bra sätt att avvända sig av 
för att få utlopp för den energi som de kände efter en lång tid av koncentration och 
stillasittande inaktivitet. Denna aspekt ville vi åstadkomma med pausaktiviteten då vi, utifrån 
bådas egna erfarenheter, vet att man som barn behöver röra sig emellanåt för att få tillbaka ny 
energi som behövs för att återfå koncentrationen igen och orka med en hel skoldag. Utifrån 
vårt sökande efter att förstå hur lärarna integrerat dansen i klassrummet, har vi fått en 
förståelse om att danspauserna främst är till nytta att använda som ett medel för barnen ska få 
utlopp för en rastlöshet. Resultatet blev inte helt oväntat från vår sida, då vi gjorde ett val att 
erbjuda just danspauser och därmed gjorde att lärarna utgick ifrån användandet av dansen som 
en pausaktivitet och heller inte fick möjlighet att integrera dansen under själva 
undervisningen. I fortsättningen är vår förhoppning att studera mer kring hur lärare ser på att 
göra dansaktiviteten som en del i skolundervisningen, istället för att använda det som en 
pausaktivitet. På så vis hade barnen kunnat få inblick i vad dansen bidrar till på ett annat sätt 
än att bara genom att vara en rolig pausaktivitet som inte har med skolundervisningen att 
göra. I resultatdelen som handlar om vilka faktorer som dansen bidrog till uttryckte ett barn 
att dansen var bra för att man slapp jobba. Med det citatet i tankarna börja vi fundera kring 
hur man kunnat använda dansen mer som en integrering i undervisningen vilket vi tror kan 
vara en utveckling av det vi undersökt i vår studie. 
 
För att återgå till hur gick till danspauserna gick till ur en praktisk synvinkel, utifrån barnens 
perspektiv, så fick vi svaren att de inte hade haft några problem utan att de mest hade varit 
roligt att få prova på. Vi förväntade oss inte att barnen skulle komma med en massvis av 
utlåtanden kring hur aktiviteten gått till rent praktiskt, utan att de antagligen också skulle 
tycka att det mest varit roligt att få prova på något nytt, utöver det vanliga som sker i 
klassrummet. Barnen berättade att de hjälpts åt att flytta undan bänkarna och att de också, 
enligt Anna, blev bättre på att samarbeta och vara snabba på att ta fram och undan bänkarna. 
Detta resultat hade vi inte i första hand förväntat oss men var intressant att ta del av då 
danspauserna därmed utgjorde en typ av samarbetsövning. Som Becker (2013) anser har dans 
många fördelar för barn och deras hälsa, den kognitiva och sociala utvecklingen främjas samt 
ett engagerat och kreativt lärande. Den sociala aspekten är även något som barnen uttryckte 
ha tagit form under danspauserna på så vis att de har hjälpt varandra under själva aktiviteten, 
med de olika rörelserna. Larsson och Fagrell (2010) menar också att studera pedagogik som 
en praktik handlar om att agera i en social situation som bygger på samarbete med andra 
individer för att nå ett gemensamt mål. 
 
Slutligen, gällande praktiska synvinklar i fortsättningen, frågade även i intervjuerna med 
lärarna om de tror att dansen kan vara en fortsatt pausaktivitet att använda sig utav i skolan 
och hur det ansåg kring det. Anna berättade att dansen absolut kommer att användas igen och 
att de båda lärarna inte ser några problem kring detta då det visat sig vara givande för både 
eleverna och lärarna. Som Becker (2013) också påvisar, skulle dans vara ett bra alternativ att 
lägga till i läroplanen då det är en rätt riktning och ett framsteg för utbildning och utveckling i 
lärandet. Något som bör påpekas är att de trots allt bara fick prova på danspauserna i två 
veckor vilket också många andra barn och lärare säkerligen hade tyckt varit ett roligt och 
omväxlande avbrott i vardagen. Om de under längre tid hade använt dansen som pausaktivitet 
anser vi att det finns en stor risk att barnen hade tröttnat på danspauserna och därmed medfört 
att läraren slutat att använda dans som pausaktivitet. Alla människor tröttnar någon gång på 
det mesta tror vi trots allt och nästan alla individer behöver variation i vardagen. Som 
blivande hälsopedagoger anser vi att variation är sunt för människan, både för barn och 
vuxna, för att kunna utveckla färdigheter och skapa sig fler erfarenheter.   
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8.3 Pedagogiken i dansen 
Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket påtalar att kunskap, 
handling och interaktion i sociala sammanhang ger förståelse och engagemang (Säljö 2010). 
Själva ordet pedagogik menar Svensson (2009) kan betyda olika beroende i vilket 
sammanhang det förekommer i. I vårt avseende handlar det om social kommunikation. Av vår 
studie kunde vi dra slutsatsen om att eleverna blev engagerade och kunde dela med sig av sina 
erfarenheter av dansen till varandra. Detta visade sig på många sätt till exempel när de ville 
visa varandra och sina lärare hur rörelserna skulle genomföras. De var en grupp som utförde 
något gemensamt och hade samma mål, att lära sig dansen. Dansen upplevdes som en 
gemenskap, att barnen bildade en grupp som genom rörelser och interaktion kunde de hjälpa 
och lära utav varandra. Stensaasen och sletta (2000) är en social grupp när personer är 
beroende av varandra för att utveckling ska ske. Utifrån en pedagogisk synvinkel är 
danspauserna ett bra sätt att få eleverna att lära av varandra vilket vi anser kan leda till en 
bättre gruppdynamik och därav en bättre klassrumsmiljö.  Eleverna säger också att de tyckte 
att det var roligt att dansa och lärarna påpekade att de kunde se hur positivt inställda eleverna 
var till dansen samt att de fick extra energi av den. Som Stensmo (2007) uttrycker det så är 
det motivation och intresse som är en stor drivkraft för att utvecklas. Vi upplevde även att 
lärarna gav utrymme för dansen och där igenom utmanade de barnen. När barnen får 
utmaningar samt ser dem med respekt, kan en optimal utveckling ske (Stensmo 2007). Filmen 
på dansen ledde barngruppen, de fick höra hur de skulle göra samtidigt som de såg rörelserna. 
Detta kan kopplas till Egidius (2009) som menar att barnen behöver ha någon som handleder 
dem mot en utveckling i grupp eller som individ. Vi tycker det är intressant att interaktion kan 
ske på så många olika sätt och eftersom att vi valde att använda oss av filmklipp där dansen 
visades kunde vi få barn att lyssna, tolka och testa sig fram. På ett pedagogiskt sätt kan vi få 
barn att använda sig av flera sinnen och vi anser även att deras motivation ökar. Något 
negativt som vi ser med att följa en film är att vissa kanske kan få svårigheter med att följa 
danserna då de har går i ett snabbt tempo och uppmärksamhet för nya rörelser krävs. 

8.4!Barnperspektiv!i!relation!till!studien!
Vi har valt att belysa vikten av barnperspektiv i diskussionen då vi anser att perspektivet har 
en betydelse i vår studie som bidragit till förståelse för barnens utlåtande i forskning.  
 
Det har idag blivit alltmer politiskt och viktigt inom en praktisk pedagogik att ha ett 
barnperspektiv (Johansson & Samuelsson, 2003). Som Johansson och Samuelsson (2003) 
belyser är yngre barns läroplaner samt litteratur som ligger i grund för lärarutbildningen är 
barnperspektiv vanliga begrepp, vilket även forskning alltmer fördjupar sig inom. I vår studie 
upplevde vi att det är av stor vikt att få ett barns perspektiv och också ett barnperspektiv i 
relation till det vi valt att undersöka. Att barn blir mer och mer involverade i något som rör 
dem själva och deras utveckling i skolan anser vi är något som vi vill framhäva i vår studie 
som vi också beskriver i vårt syfte. Som Johansson och Karlsson (2013) förklarar så handlar 
barns perspektiv om ett barns bidrag som de ges möjlighet att förmedla utifrån känslor, 
erfarenheter, tankar och upplevelser. Dessa aspekter tog vi oss an under 
fokusgruppsdiskussionerna med barnen då de beskrev deras känslor kring hur de hade upplevt 
dansen som pausaktivitet, men de hade också lätt för att sväva iväg i annat. Det var många 
gånger svårt för oss som intervjuade att få barnen att hålla sig till våra frågor om dansen och 
samtidigt skapa en bra relation genom att vara lyhörd om allt de sa, även om saker som inte 
hörde till frågorna. Detta diskuterar också Johansson och Karlsson (2013), om vad som krävs 
av vuxna för att få barn att bidra med deras inflytande vilket analyseras vidare utifrån frågan 
om vuxna förstår om de tolkar barns tankar och intentioner rätt, utifrån barns perspektiv. Vi 
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tänkte mycket på detta, hur man tolkar barnens svar kring något och om vi tolkade deras svar 
rätt? Många barn kan ju ha svårt att öppna upp sig ordentligt i grupp och även vara styrda av 
de normer som råder i klassen. Därför tror vi att det finns en chans att barnen hade svarat 
annorlunda i andra sammanhang än med sina klasskamrater och att de resultat vi fick 
egentligen var svar baserade på endast några barn i klassen och inte utifrån allas upplevelser. 
Detta är en svår aspekt som säkerligen kunnat utföras på ett annat sätt, där alla barn fått 
chansen att berätta mer om sina upplevelser.  
 
Trots att vi kunnat få mer resultat av barnen anser vi att fokusgruppsdiskussionerna gav 
många intressanta kommentarer och utan barnens kommentarer i vår studie hade vi inte 
kunnat utvärdera hur dansen uppfattades utifrån ett barns perspektiv kring dans som 
pausaktivitet i skolan. Det ingick även i vårt syfte att besvara hur danspauserna gått utifrån 
barnens perspektiv. För att därefter förstå ett barnperspektiv utifrån en vuxens perspektiv kan 
detta förstås enligt Arnér och Tellgren (2006) att en vuxen individ ser till “barns bästa” och 
har ett vuxenperspektiv på barn, där man sätter barnet i centrum. Vi anser, gällande lärarnas 
sätt att se till barnens bästa, att detta varit en framträdande utgångspunkt genom hela studien, 
både utifrån lärarnas tolkningar och samt våra egna. Något som är av vikt att diskutera är om 
lärarna kunnat utgå mer ifrån deras egen personliga uppfattning av dans som pausaktivitet, 
inom undervisningen i klassrummet och hur de ser på det. Då de mest utgått ifrån barnens 
upplevelser finns det en risk att de glömt bort sig själva och deras syn på vad dans som 
pausaktivitet har gjort för dem som lärare, på vilket sätt aktiviteten bidragit eller inte till deras 
yrkesroll. 
 
Kjørholt (2001) menar att barn är deltagande i en social-praxis där de tillverkar och 
reproducerar normer och värderingar, och är mer erkända i vissa kulturella normer än andra 
som aktiva individer, vilket beror på olika kulturella synsätt. Med detta vill vi påpeka att vi 
tror att man i vår kultur utifrån normer, tar sig an barns perspektiv med stor respekt till 
skillnad från många andra kulturer som vi bör fortsätta med och även försöka introducera mer 
i forskning som rör barn och utveckling i skolan. Som Larsson och Fagrell (2010) också anser 
är det av intresse i många pedagogiska studier att få elevernas syn på varför och vad det är 
som gör dem motiverade att bearbeta informationen de får i skolan, i lärmiljöer. 
!
8.5!Metodkritik 
Under avsnittet metodkritik kommer ett flertal punkter att beskrivas som angår våra metodval 
och som vi under studiens gång har diskuterat. Metodval är en komplicerad process som vi 
upptäckt att man som forskare lär sig hantera längs vägen då man upptäcker för-och nackdelar 
med de val man gjort och vilka utfall de sedan får. 
 
Fokusgrupper med barn har för och nackdelar, där nackdelarna blir betydligt fler desto större 
grupp som fokusgruppen består utav (Johansson och Karlsson, 2013). Detta var något som vi 
kunde ha tänkt mer på innan vi bad läraren att sätta ihop grupperna. Vi bad om fem-sex elever 
i varje fokusgrupp vilket vi sedan upplevde var för mycket då inte alla barn kom till tals. Om 
vi istället hade använt oss utav endast två-tre elever och istället använt oss av en 
gruppintervju, så hade vi troligtvis fått mer resultat, samtidigt som det hade krävt mer arbete 
för oss och för läraren då det hade tagit mer tid. I transkriberingsprocessen upplevde vi att 
vårt resultat av fokusgruppsdiskussionerna inte gav så mycket som vi hade önskat vilket kan 
ha att göra med att vi inte var tillräckligt pålästa i hur man förhåller sig till barn under en 
intervjusituation. Under diskussionerna var det vanligt att någon i gruppen tog över och 
eftersom vi inte ville avbryta eller agera ”sträng lärare” så blev det oftast att vi lät barnet prata 
på vilket inte gav utrymme för de andra barnen att kommentera. En annan aspekt som har 
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med etik att göra är som enligt Johansson och Karlsson (2013) anser är betydande är 
frivilligheten när skolbarn deltar i en studie, som är ännu viktigare för forskaren att påpeka än 
i en studie där vuxna deltar. Grupptryck kan nämligen vara att styra barnet till att delta även 
fast de egentligen inte vill. Detta var vi noga med att informera om till lärarna och i 
informationsbrevet till föräldrarna men hade möjligtvis kunnat vara bättre på att även till 
barnen säga att deltagandet är frivilligt. Det fanns dock ingen av barnen som såg tvekande ut 
till att delta och de flesta verkade tycka att det var roligt att få medverka i studien.  
 
Något som vi kommit fram till i efterhand angående hur resultatet blev, utifrån de metodval vi 
gjorde, var att vårt bekvämlighetsurval kan haft en del att göra med att vi nästan bara fick 
positiv respons i vår studie. Då vi tidigare hade varit i kontakt med en av lärarna som vi valde 
att kontakta, kan detta ha lett till att läraren från början var positiva till oss som personer och 
haft en redan positiv bild av studien, innan den tog form i skolan. Trots att vi nu är medvetna 
om detta nu i efterhand tror vi samtidigt att studien hade varit svår att genomföra om det inte 
hade varit för att en av oss var bekant med läraren (Anna) då det krävde en del engagemang 
och planering för att kunna använda dansaktiviteten varje dag i två veckors tid. Så trots att 
vårt utfall av studien blev övergripande positivt anser vi att det var viktigt för oss att kunna 
utföra denna studie precis så som vi tänkt oss, vilket vår kontaktperson hjälpte oss att 
möjliggöra. 
 
En annan aspekt som kan ha påverkat hur vårt resultat blev har att göra med intervjufrågorna, 
som givetvis är betydande i en kvalitativ studie. Då intervjufrågorna var semistrukturerade 
och följt utav följdfrågor påverkades svaren av hur vi ställde frågorna eller på vilket sätt vi 
utvecklade frågan om vi endast fick ja/nej svar. Detta märkte vi var svårt framför allt i 
fokusgruppsdiskussionerna då barnen var svarade kort och hade svårt att utveckla svaren. Det 
ställdes höga krav på oss, som heller inte har intervjuat barn tidigare, men vet att barn oftast 
har svårt att motivera varför de tycker som de gör. Vi anser att fokusgrupperna absolut gav 
svar på vissa av våra frågor men anser att ett kvantitativt tillvägagångssätt med enkäter hade 
varit ett bättre metodval, i form av smileys som symboliserat ja/nej/neutral så att barnen hade 
förstått. Om barnen hade fått sitta ner i lugn och ro och svara på en enkät enskilt så tror vi att 
det hade varit lättare för dem att få sagt hur de upplevde och framför allt så hade alla barn fått 
sin ”röst hörd”, vilket inte alla var bekväma med i fokusgrupperna. 
 
För att höja studiens generaliserbarhet hade vi kunnat vända oss till ytterligare en skola och 
framför allt till fler klasser för att få en större bredd på resultatet. Om vi hade använt oss av 
barn som är några år äldre än sju – åtta åringar hade vi kunnat undersöka om det finns en 
betydelse för vilken åldersgrupp som använder sig utav dans som pausaktivitet. Detta var 
något som vi hade tänkt oss från början men fick dessvärre på grund utav tidsbrist och 
resurser skära ner på i vårt urval. Då vår kontaktperson som vi använde oss utav i vårt 
bekvämlighetsurval arbetar på en skola som är placerad två timmar ifrån där vi själva bor 
behövde vi resa dit ett par dagar för att kunna genomföra intervjuerna och 
fokusgruppsdiskussionerna. Om vi inte hade behövt ägna den tid som det tog att ta sig till 
denna stad hade vi haft mer tid att utföra ytterligare insamling på en annan skola eller klass, 
vilket hade varit intressant och även höjt kvalitén på studien. Trots att vi endast använde oss 
utav en klass fick vi samtidigt mer tid till att vara med i klassrummet med barnen och 
utveckla en sammanhållning med dem, då vi till exempel lät dem visa upp dansen för oss 
vilket det var mycket angelägna om att göra. Om vi hade använt oss utav en annan skola som 
ovan nämnt hade vi kunnat jämföra många aspekter om hur dans kan användas som 
pausaktivitet utifrån flera synvinklar. Då vi anser att skolkulturer ser så olika ut från skola till 
skola hade det varit intressant att se hur lärare och elever förhåller sig till aktiviteten på olika 
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skolor och på vilket sätt man omfamnar det med syftet att det ska bidra till en hälsofrämjande 
aktivitet för elever. 
!
När vi utgår ifrån ett barnperspektiv, som både ingår i vår analysmetod och tidigare forskning 
i studien, har vi kommit fram till några synpunkter kring detta i relation till vår studie. Som 
Johansson och Samuelsson (2003) belyser har det idag blivit alltmer politiskt och viktigt inom 
en praktisk pedagogik att ha ett barnperspektiv, vilket även forskning alltmer fördjupar sig i. 
Vad gäller ett barnperspektiv frågade vi i intervjuerna med lärarna många frågor kring deras 
uppfattningar utifrån barnens perspektiv, hur de har analyserat barnens förhållningssätt till 
dansaktiviteten och hur barnen har uttryckt sig om aktiviteten. Det vi upptäckte var att 
resultatet av dessa frågor nästan bara var positiva utlåtanden ifrån lärarna och även ifrån 
barnen vilket vi tror beror på att barnen faktiskt tyckt att det nästan bara var roligt och inget 
annat. Då dansen inte upplevs som en ”jobbig” aktivitet som exempelvis matte kanske hade, 
fick de göra något utöver det vanliga som troligtvis påverkade hur resultatet blev. Dans är och 
andra sidan inte något som alla barn tycker är roligt så det kan även vara så att vi hamnade i 
en klass där dans var extra mottagligt bland barnen vilket kan ha gjort alla var så positiva till 
aktiviteten. Valet att använda dans som aktivitet har för och nackdelar som allt annat men var 
ändå något som vi ansåg intressant att undersöka och vi var inte beredda på att få så pass 
positiv respons som vi fick. 

8.6!Förslag!till!framtida!forskning!
Då vår studie syftar till att undersöka om dans kan användas som pausaktivitet i klassrum har 
vi fått svar på om själva aktiviteten kan användas, som pausaktivitet. Inom framtida forskning 
anser vi att det vore intressant att ta reda på mer om dansen kan integreras inom 
skolundervisningen, inte bara som en pausaktivitet. För att undersöka detta hade man som 
forskare kunnat studera mer kring lärares pedagogiska hjälpmedel, hur det ser ut idag samt 
kring läroplaner och om det finns utrymme att integrera dans i undervisningen. På längre sikt, 
hade barnen även kunnat få möjlighet att utvärdera dansverktyget för att få ett barns 
perspektiv. Om barnen fick utvärdera dansaktiviteten efter en längre period utav dans som 
aktivitet i klassrummet, inom skolundervisningen, hade det kunnat få ett annat perspektiv på 
aktiviteten samt mer tid att utvärdera den. 
 
Som blivande hälsopedagoger anser vi att det finns ett stort behov av att ägna mer tid och 
resurser på hur man inom skolan kan arbeta mer hälsopromotivt genom olika metoder. Detta 
är bara en liten del i allt man som hälsopedagog kunnat bidra med till barn och lärares hälsa 
men är en liten bit på vägen. Hälsa är ett begrepp som innefattar så många delar, vilket inte 
bara handlar om att vara fysiskt aktiv. Därför hade man i fortsatta studier inom skolan med en 
hälsopromotiv utgångspunkt exempelvis kunnat studera mer om gruppsammanhållning. Både 
genom att använda dansaktivitet eller andra verktyg. Detta var något som vi tyckte var 
intressant i vår studie som barnen berättade om, hur de hjälpte varandra under danspauserna, 
vilket ät något som varit intressant att fördjupa sig i. 
 
Ytterligare en metod som vi själva övervägde att använda i vår studie som vi sedan valde bort 
är att använda ett experiment kring effekterna av danspauser i klassrum. Denna metod hade 
man kunnat använda för att undersöka mer kring danspausernas hälsoeffekter på barnen, 
genom utgå ifrån för-och efter resultat, för att sedan undersöka vidare om vilka hälsoeffekter 
som blir mest påtagliga genom danspauserna. 
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9.!Slutsats!
De resultat som framkommit i vår studie, ser vi som mycket givande. Att dansen skulle 
upplevas som något bra och roligt var något vi hoppades på, men ville undersöka närmre 
kring. Det intressanta med vårt resultat var att dansen endast inte bidrog till glädje, utan att 
lärarna fick en förståelse om att dansen kan appliceras i klassrummet, där den kan användas 
som ett redskap, som i sin tur leder till något hälsosamt. Vi har fått en förståelse om att lärarna 
kan använda dansen utifrån en pedagogisk synvinkel eftersom att rörelser stärker 
koncentrationen, motivationen samt inlärningsprocesserna. Efter danspausen kan eleverna 
arbeta mer aktivt i klassrummet. Lärarna behöver känna av när danspausen ska användas så 
att dansen inte får ett motsatt syfte, vilket kan leda till att barnen får svårt att varva ner efter 
danspausen. Lärarna upplevde att elevgruppen fick en bättre gemenskap och sammanhållning 
i klassrummet vilket vi anser är viktigt ur en pedagogisk synvinkel samt ur ett sociokulturellt 
perspektiv då interaktion är en utvecklande faktor. Motorik, glädje, självförtroende samt 
självkänsla är delar som också framkom i resultatet vilket leder till ett hälsofrämjande arbete i 
skolan, som vi tror är något som kan vidareutvecklas inom framtida forskning. Genom att ge 
barn möjligheter att utvecklas och stärka deras självförtroende kommer det i framtiden 
förhoppningsvis göra dem till starkare individer. Vi som blivande hälsopedagoger ser dansen 
som ett nytt tillvägagångsätt för att främja hälsan, att komma ut i skolor och arbeta med 
modern dans och andra hälsofrämjande aktiviteter är något som vi ser i vårt framtida yrke. 
Som vi även diskuterat hade vi kunnat göra andra metodval för att få ut mer resultat än vad vi 
fick, för att kunna utvärdera danspauserna mer utförligt. Detta är något som framtida forskare 
kan använda, för att undersöka mer kring dans som pausaktivitet ur andra synvinklar. Genom 
andra metodval kan de sedan problematiseras mot det resultat som vi fått fram i vår studie. Ge 
Danspauser kan vi som hälsopedagoger utveckla och därmed skapa kreativitet hos barn, detta 
gör oss förväntansfulla. 

!

! !
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11.!Bilagor!

11.1!Bilaga!1.!
Intervjuguide: Intervju med lärare IP1 och IP2 
 
Introduktionsfrågor 
1. Hur länge har du varit verksam som lärare? 
2. Vad har du för utbildning?  
3. Vilka ämnen undervisar du i?  
4. Vilken årskurs undervisar du i? 
 
Miljön i klassrummet innan studie 
1: Kan du känna av när dina elever behöver en paus? I så fall hur? 
2: Vad brukar du göra för att få barnen att tycka att skolarbetet är rolig? 
3. Hur aktiva är barnen under en skoldag vanligtvis? 
 
Uppfattning om miljön i klassrummet efter studie 
1.  Såg du någon skillnad på barnen efter de två veckorna med dans som lektionsavbrott 
jämfört med innan studien? Motivera! 
2. Hur upplevde du att barnen betedde sig efter ett dansavbrott när de skulle återgå till 
skolarbetet? 
3. Hur upplevde du att barnen betedde sig i övrigt under de två veckor de fick utföra dans som 
lektionsavbrott? Hur var deras humör? 
 
Dans som pausaktivitet i klassrummet 
1. Har du några erfarenheter av att arbeta med fysisk aktivitet i form av paus/rörelseaktiviteter 
i klassrummet? 
2. Hur ser du på det? Behövs det? Varför/varför inte? 
3. Finns det möjlighet att använda dans som ett lektionsavbrott på er skola? Varför/varför 
inte? 
4. Hur spenderar eleverna större delen utav dagen gällande aktivitet? 
5. Hur viktigt/oviktigt tror du som lärare att det är att eleverna får röra på sig i klassrummet? 
6. Har ni rätt förutsättningar att kunna ha pausaktiviteter på er skola?  
7. Hur ser du på dans som aktivitet som ett pedagogiskt verktyg? 
 
Synpunkter om studien och eventuell fortsatt användning av danspauser 
1. Hur har det gått de senaste veckorna? Vad har gått bra/mindre bra? 
2. Har det varit möjligt att dansa varje dag som studien avsåg? 
3. Har det varit tillräckligt med utrymme för att utföra dansavbrotten? 
4. Tror du att det är möjligt att använda er av dans som lektionsavbrott i fortsättningen i 
klassrummet? 
5. Tror du att det är möjligt att hela skolan använder sig av dans som lektionsavbrott i 
framtiden? 
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11.2!Bilaga!2.!
Intervjuguide: Fokusgruppsdiskussioner med barnen 
 
Övergripande utvärdering om danspauser som lektionsavbrott 
1. Hur tycker ni det har varit att prova på dans i pauserna dessa två veckor? Varför/ varför 
inte? 
2. Hur tycker ni att dansvideon varit? 
3. Tycker ni att dans kan användas som en paus i klassrummet? Varför/ varför inte? 
 
Klassrumsmiljön 
1. Hur brukar det vara i klassrummet en vanlig lektion? 
2. Vad brukar läraren göra om det är mycket bus och stök i klassrummet? 
3. Hur har det varit i klassrummet, efter att ni fått ha dans som en paus, tycker ni? 
 
Dans som pausaktivitet i klassrummet 
1. Har dansen varit lätt, svår eller lagom? Varför? 
2. Hur har rörelserna varit att följa, vad tycker ni? 
3. Lärde ni er dansen? Varför/ varför inte? 
4. Vad tycker ni att dansen har hjälpt er/ eller inte hjälpt er med? 
 
Synpunkter om studien och eventuell fortsatt användning av danspauser 
1. Skulle ni vilja fortsätta med danspauser? Varför? varför inte? 
2. Vad tror ni att dansen kan göra som är bra för alla elever i klassrummet? 
3. Tror ni att andra barn hade kunnat använda sig utav dansklippet också? Varför/varför inte? 
 

 
 

 
! !
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11.3!Bilaga!3. 
#
Hej!!
!
Vi!är!två!tjejer,!Linnea!Klozz!och!Paulina!Hjalmarsson,!som!läser!till!Hälsopedagoger!på!
Högskolan! i!Halmstad.!Vi! ska!nu!påbörja!vår!C\uppsats!där!vi! vill! undersöka!om!dans!
och! musik! kan! användas! som! ett! verktyg! i! skolor! under! lektionstid.! Vi! kommer! att!
inrikta!oss!till!barn!som!går!på!lågstadiet!och!söker!därför!klasser!runt!om!i!Karlshamn.!
!
Vi! vill! därför! informera! er! föräldrar! att! vi! kommer! att! applicera!dans!och!musik! i! era!
barns! klassrum!under! 2! veckors! tid.! ! Lärarna! kommer! en! gång! om!dagen! sätta! på! en!
dansfilm!som!barnen!ska!följa.!Vi!kommer!inte!att!tvinga!något!barn!att!vara!med,!men!
vi!är!glada!om!så!många!som!möjligt!vill!vara!med!och!dansa!loss.!
!
När! de! två! veckorna! har! gått! kommer! vi! att,! gruppvis,! intervjua! era! barn! om! hur! de!
upplevt! projektet.! Vi! kommer! då! att! spela! in! barnens! röster! för! att! underlätta! i! vårt!
skrivande.!Alla!som!deltar!kommer!att!vara!helt!anonyma.!
!
!
Har!ni!några!frågor!kan!ni!kontakta!oss!på!mailen:!
klozzen@hotmail.com!
!
Tack!på!förhand!!
!
Vänligen!Linnea!Klozz!och!Paulina!Hjalmarsson!
!
!
!
!
!
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