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Abstrakt 
 
Kunskap om kroppen samt även kännedom och medvetande om den egna kroppen är viktigt 
för att sjukgymnaster ska få en helhetssyn i patientarbetet. Kroppsmedvetande innehåller flera 
olika aspekter såsom mentala, emotionella och perceptuella förmågor. Syftet med denna 
studie var att undersöka sjukgymnaststudenters upplevelse av kroppsmedvetande i början 
respektive i slutet av sjukgymnastutbildningen. Två män och två kvinnor vardera ur termin ett 
respektive termin sex i åldersgruppen 23-31 år intervjuades utifrån begreppen förankring, 
mittlinje, centrum, andning och flöde. Vid kvalitativ innehållsanalys återfanns tre 
huvudkategorier, vilka var: kroppskontroll, kvalité i kroppsupplevelser och uppmärksamhet 
och mental närvaro. Vår konklusion av studien är att det hos samtliga respondenter skett en 
förändring avseende kroppsmedvetande. Bidragande orsaker till dessa förändringar uppgavs 
vara utbildning och fysisk aktivitet/idrottsutövande. Skillnader framkom mellan respondenter 
ur de olika terminerna. Respondenter ur termin sex uppvisade en förståelse av sammanhang 
och en förmåga att dra paralleller mellan fysiska, emotionella och kognitiva faktorer.  
 
 
Nyckelord: kroppsmedvetande, kroppskännedom, kroppsupplevelse, sjukgymnaststudent, 
sjukgymnastutbildning, fysisk aktivitet 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den traditionella människosynen inom medicinen han länge varit sjukdoms- eller 

symtominriktad, vilket innebär att man riktar sina insatser mot det sjuka organet eller den 

skadade kroppsdelen och inte till personen som är sjuk eller skadad. När den symtominriktade 

människosynens arbetssätt inte gett tillfredställande resultat har man använt sig av den 

psykosomatiska förklaringsmodellen, där man ser människors symtom och sjukdomar, deras 

orsaker och konsekvenser i såväl ett medicinskt som i ett psykologiskt och socialt perspektiv. 

Båda dessa behandlingsmodeller har egentligen varit ”syn på sjukdom” mer än ”syn på 

människan”. Enligt Roxendal bör man i sitt arbete som sjukgymnast bedöma och behandla 

människan ur ett helhetsperspektiv, som utgår från hälsobegreppet där man ser till den friska 

kärnan hos människan. Helheten innefattar i detta perspektiv kroppen med fysiska 

beståndsdelar och fysiologiska processer, kroppsliga upplevelser, kroppsliga handlingar, 

tankeliv, känsloliv, existentiella villkor och motivationella faktorer. Först när detta tagits i 

beaktande kan man tala om människosyn och inte sjukdomssyn. Det sjukgymnastiska 

arbetssättet bör baseras på interaktion. Denna syn leder till att sjukgymnasten utreder 

funktionskapaciteten mer än funktionsbristen hos patienten (Roxendal, 1987).  

Att fördjupa förståelsen av det nära samspelet mellan kropp och liv är ett sätt att utveckla och 

höja kvalitén i vår egen profession och förhindra att människor blir behandlade som 

sjukdomsdiagnoser (Ekenberg & Mattsson 1997).  

 

I en fenomenologisk studie gjord av Skjaerven, Gard och Kristoffersen (2003) studerades 

sambandet mellan yttre uttryck och inre upplevda erfarenheter. Tre nyckelord, postural 

kontroll, fri andning och medvetande, definierades för att skapa kvalité i rörelser och bidra till 

ökad hälsa samt välmående. Dessa tre begrepp har en lika viktig roll och bör integreras i den 

sjukgymnastiska träningen. De ses även för sjukgymnasten, som nyckeln i behandlingen för 

att kunna nå hela människan i hennes helhet.  

 

I Rosbergs doktorsavhandling (2000) var syftet att vidga perspektiven på kroppen vid 

sjukgymnastisk rehabilitering av patienter med svårdefinierade smärt- och spänningsproblem. 

Resultatet visade att genom förståelsen av kroppen som existens, relation, och mening, kan 

den sjukgymnastiska behandlingen ses som en möjlighet att överbrygga den åtskillnad som i 

rehabiliteringen idag görs mellan medicinska och psykoterapeutiska behandlingsalternativ. 

Författarens tanke bakom detta var att genom att hjälpa patienten att förankra sig i sin kropp, 

får patienten möjlighet att erfara och skapa mening i relationen mellan kropp och liv och 

därigenom vidga sina möjligheter att förhålla sig till sin livssituation.  
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Sjukgymnast och patient arbetar i kroppslig samhandling genom olika former av kropps-

kännedomsträning, vilket syftar till att utveckla patientens förmåga att erfara sin kropp  

(Rosberg, 2000).  

 

Vår kropp i samspel med vårt medvetande och vår person är vår förutsättning att agera och 

handla i världen. Kroppen utgör basen för våra upplevelser och våra känslor, med både en 

upplevelsedimension och en rörelsedimension. Termen kroppskännedom omfattar båda dessa 

dimensioner och även flera andra kroppsinriktade begrepp. Erfarenheter och upplevelser i 

kroppen liksom kunskap och medvetande om kroppen ingår i upplevelsedimensionen, medan 

vår förmåga att styra och behärska kroppen samt våra rörelsemönster innefattar 

rörelsedimensionen. (Roxendal & Winberg, 2002) 

 

Inom sjukgymnastiken används Basal Kroppskännedom, fysisk träning, olika 

avspänningstekniker, autogen träning och Feldenkraisterapi för att uppnå ökad 

kroppskännedom (personlig kommunikation, Tommy Calner, LTU, 2006-04-12) 

 

Kroppskännedom är det överordnade begreppet för kroppsinriktade begrepp. Detta innehåller 

kroppsmedvetande, kroppsbehärskning och rörelsemönster. Kroppsmedvetande är den 

kroppsliga aspekten på en persons totala medvetande om sig själv. Begreppet 

kroppsmedvetande innefattar tre olika aspekter:  

-Mentala förmågor med kunskap om kroppen, hur den är uppbyggd och fungerar.  

-Emotionella förmågor i form av insikt om bland annat muskelspänning och blockering av 

andning, vilka kan tänkas uppkomma vid kroppsliga reaktioner på känslomässiga upplevelser.  

-Perceptuella förmågor av hållning och rörelser samt kunskap om förutsättningar för 

kroppsrörelser. 

Personers olika inställning till rörelse samt den egna fysiska förmågan är också en väsentlig 

del i definitionen av kroppsmedvetande (Roxendal, 1987). 

 

Kroppskännedomsträning är en behandlingsform som utgår från hela patienten och syftet är 

att hitta en god kroppslig spänningsbalans, minska fysiska och psykiska blockeringar, stärka 

kroppskänslan och öka koncentrationen. Behandlingsformen bygger på att kroppsmedvetande 

har stor betydelse för identitet, självkänsla och välbefinnande (Roxendal & Winberg 2002).  
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Kroppskännedomsträning är avsedd i första hand för de personer där brister i 

kroppsuppfattningen är avgörande för sjukdomsbilden. Det innebär att patienter både från det 

somatiska och psykiatriska vårdområdet kan ha behov av denna behandling (Roxendal 1984). 

Från början utvecklades kroppskännedomsträning inom psykiatrin och började användas som 

behandlingsform i Sverige i slutet av 1970-talet (Roxendal & Winberg 2002).  

 

Kroppskännedom och kroppskännedomsträning som behandlingsform har många olika 

benämningar. En av behandlingsformerna som ingår är Basal Kroppskännedom (Roxendal & 

Winberg, 2002).  Basal Kroppskännedom innebär att man genom olika rörelseövningar syftar 

till att ge frihet och styrka i leder och muskler och finna det mest harmoniska och effektiva 

sättet att röra sin kropp. Övningarna är anpassade till människans anatomi och genom att rikta 

hela sin uppmärksamhet mot kroppen och mot den aktuella rörelsen blir det samtidigt en 

övning i mental närvaro och koncentration. Man ska efter träning i Basal Kroppskännedom 

kunna integrera medvetet agerande med omedvetna processer i kroppen. Syftet är att utveckla 

förmågan att vara, både i rörelse och i vila samt ensam och i relation med andra. Att vara blir 

då en förutsättning för att handla (Roxendal & Winberg, 2002).  I en studie av Andersson och 

Olsson (2005) beskrivs vikten av att se hela människan, hur Basal Kroppskännedom fokuserar 

på att hitta personens kärna och är en del av den sjukgymnastiska blicken. 

 

Kroppsmedvetande är en sammantagen uppfattning av kroppen och ett resultat av upplevelser 

och utveckling sedan tidig barndom (Roxendal, 1987). För att stärka en persons 

kroppsmedvetande kan flera förmågor behöva förbättras. En av dem är förmågan att känna 

kroppen, vilket innebär att man ska lära sig känna vilken hållning man har samt exempelvis 

kunna uppmärksamma avvikelser från mittlinjen och låsningar i leder. Man bör även kunna 

uppmärksamma musklernas olika spänningstillstånd både medvetet och i vardagliga 

situationer. En annan viktig aspekt är förmågan att kunna identifiera kroppens signaler om 

illabefinnande och kunna tolka dessa innan de blir för starka och leder till smärta eller annat. 

För att uppnå detta är det en nödvändighet att känna sina gränser och vara uppmärksam på när 

kroppen mår väl. Medvetandet om kroppsliga förmågor, uppleva stunder av ”jag kan” är 

viktigt för att stärka individen och hennes kroppsmedvetande. Även den egna personliga stilen 

i rörelsemönstret är viktigt att identifiera och vara medveten om (Roxendal, 1987).  
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För att uppnå ökat kroppsmedvetande krävs handledning och regelbunden träning (Roxendal 

& Winberg, 2002). Genom träning, kompletterad med sjukgymnastens undervisning kan  

patienten lära sig att känna igen och förstå sin kropp på ett nytt sätt (Rosberg, 2000). 

 

I en intervjustudie av Lundvik-Gyllensten (2001) framkom att intervjuade sjukgymnaster 

upplever att sjukgymnastens egen kroppskännedom och patientens resurser är de viktigaste 

förutsättningarna för en bra interaktion.  

 

För att kunna ge en bra behandling och handledning i kroppskännedom för att öka patienters 

kroppsmedvetande krävs bra eget kroppsmedvetande hos sjukgymnasten  

(Lundvik Gyllensten, Gard, Hansson, Ekdahl, 2000).  För att kunna instruera en patient kan 

det underlätta om sjukgymnasten vet hur det känns i den egna kroppen. Detta kräver visst eget 

kroppsmedvetande hos den behandlande sjukgymnasten (Sandelin 2004). Medvetandet om sig 

själv och sin kropp är en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna lägga sin uppmärksamhet 

på någon annan. (Andersson & Olsson, 2005) 

 

Sjukgymnastutbildningen i Sverige är sex terminer lång, 120 poäng och resulterar i en 

kandidatexamen i sjukgymnastik. Utbildningens grund är ämnet sjukgymnastik där man 

belyser människan utifrån ett helhetsperspektiv med fysisk, psykisk och social infallsvinkel. 

Ämnet sjukgymnastik innebär teorier och praktiska metoder för träning och behandling, för 

att undersöka och behandla rörelseproblem, och för att utforma och leda 

gruppträningsprogram.  

Utbildningen innehåller förutom sjukgymnastik anatomi, fysiologi, psykologi, medicinsk 

vetenskap och pedagogik som syftar till att studenten ska få bra grundkunskaper.  

(Luleå Tekniska Universitet - Utbildningsplan Sjukgymnastutbildningen URL, 2006-05-04) 

 

Utbildning i kroppskännedomsträning som ingår i sjukgymnastutbildningen vid Luleå 

Tekniska Universitet är Basal Kroppskännedom, kroppsmedvetandeträning, fysisk aktivitet, 

avspänningstekniker och autogen träning (personlig kommunikation, Tommy Calner, LTU, 

2006-04-12). Under termin ett får studenterna både teoretisk och praktisk undervisning i Basal 

Kroppskännedom (BK) samt eget övande under en fyraveckors period med avslutande 

rapportinlämning.  
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Ämnet återkopplas i termin fem med praktisk färdighet, enskilt övande, seminarium, tillfälle 

att guida studenter i termin ett samt behandling av en patient med BK i primärvårdspraktiken 

och inlämning av en rapport med reflektioner kring detta (Johansson, Petersson & Smedberg, 

2005). 

  

Anledningen till att vi valde att göra denna studie är att vi erfarit att vi som 

sjukgymnaststudenter utvecklats i fråga om kroppsmedvetande under 

sjukgymnastutbildningens gång. Vår intention är att få inblick i var studenter befinner sig 

avseende kroppsmedvetande i termin ett respektive termin sex. Vi vill genom detta även 

stimulera kliniskt verksamma sjukgymnaster till reflektion om vilket kroppsmedvetande de 

faktiskt besitter, och hur sjukgymnastutbildningen kan ha påverkat deras kroppsmedvetande. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sjukgymnaststudenters upplevelse av 

kroppsmedvetande i termin ett respektive termin sex. 

 

Frågeställningar  

• Hur beskriver studenterna sitt kroppsmedvetande utifrån begreppen förankring, 

mittlinje, centrum, andning och flöde? 

• Har studenternas upplevelse av kroppsmedvetande förändrats sedan de började på 

sjukgymnastutbildningen och vad anser de i så fall detta bero på? 

 

Metod 

Procedur 

Med hänsyn till studiens storlek blev åtta respondenter utvalda, två män och två kvinnor ur 

termin ett respektive termin sex. Ytterligare en person i termin sex rekryterades till en 

provintervju. Inklusionskriterier i studien var att respondenten skall kunna uttrycka sig och 

förstå svenska språket, samt vara registrerad i första respektive sista termin vid Luleå 

Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap. Respondenterna rekryterades via 

brevutlämning i berörd termin. Intresseanmälan gjordes på plats på Institutionen för 

Hälsovetenskap och då intresset var stort bland studenter i termin ett, lottades fyra 

respondenter ut. Ur termin sex fick vi endast fyra intresseanmälningar och därför fick 

samtliga av dessa medverka i studien. Tid för intervju avtalades per telefon.  
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En intervjumall utformades utifrån våra frågeställningar, samt med inspiration från Roxendal 

och Nordwall (1997). Frågor ställdes kring uppfattning om kroppsmedvetande i form av 

förankring, mittlinje, centrum, andning och flöde. Frågorna var precisa och innehöll 

standardiserade begrepp från basal kroppskännedom, vilka samtliga studenter var införstådda 

med.  

 

Innan intervjustart skickades denna frågemall för synpunkter till två kliniskt verksamma 

sjukgymnaster, en man och en kvinna, med kunskap och erfarenhet inom området 

kroppskännedom. Efter inkomna synpunkter och provintervju bearbetades frågorna och 

intervjumallen utökades. Intervjuerna ägde rum i lokalerna på Institutionen för 

Hälsovetenskap i Boden, en timme avsattes för varje intervju och inspelning gjordes med en 

MP3-spelare. Respondenterna fick intervjufrågorna via mejl i god tid innan intervjutillfället. 

Vid varje intervjutillfälle var två av författarna till studien närvarande. Intervjuare varierade 

mellan gångerna men denna person var alltid någon av författarna. Efter varje genomförd 

intervju transkriberades denna. En intervju fick göras om på grund av tekniska problem.  

 

Etiska aspekter 

All data behandlades konfidentiellt genom kodning av intervjuerna med en siffra, och endast 

författare samt handledare hade tillgång till materialet. Respondenterna informerades om sin 

möjlighet att neka till, samt avbryta sitt deltagande i vår studie. Resultatet presenteras utan 

möjlighet att identifiera individerna.  

 

Analys 

Analys av data skedde med utgångspunkt från frågeställningar och begrepp ur Basal 

Kroppskännedom såsom förankring, mittlinje, centrum, andning och flöde. En kvalitativ 

innehållsanalys användes med utgångspunkt från artiklarna av Graneheim & Lundman (2003) 

och Burnard (1991).  

 

1 Analysprocessen påbörjades efter transkribering med att författarna var och en för sig 

läste igenom alla intervjuer för att få ett helhetsperspektiv av materialet.  

2 Därefter lästes varje intervju för sig och information utan relevans för 

frågeställningarna klipptes bort. 

3 Meningsbärande enheter kopplade till frågeställningarna urskiljdes och markerades. 

Detta skedde först individuellt och därefter av författarna gemensamt.  
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4 Nästa steg i analysen var kondensering av materialet, vilket även det först skedde 

individuellt och därefter gemensamt.  

5 Slutligen identifierades tre huvudkategorier, utifrån det samlade materialet och 

frågeställningarna.  

 

 

För att undvika feltolkningar återgick vi under hela processen till det ursprungliga 

intervjumaterialet.  

 

Resultat  

Sammanfattningsvis beskrev respondenterna sitt kroppsmedvetande utifrån följande begrepp: 

förankring, mittlinje, centrum, andning och flöde. Utifrån dessa begrepp beskrev samtliga 

respondenter förändringar i deras kroppsmedvetande och det framkom tydligt vad de anser 

dessa förändringar bero på. Dessa bidragande faktorer visade sig vara fysisk aktivitet och 

idrottsutövande samt utbildning på sjukgymnastprogrammet. Specifikt nämndes Basal 

Kroppskännedom, men även andra grundläggande kunskaper såsom anatomi och fysiologi. 

Kontinuerlig fysisk aktivitet beskrevs kunna förändra kroppsmedvetandet och samtliga 

respondenter tog även hjälp av fysisk aktivitet för att ge exempel på och beskriva sitt 

medvetande om kroppen. Från materialet har även skillnader i kroppsmedvetande mellan 

respondenter ur termin ett och termin sex kunnat utläsas. Ur det samlade materialet har tre 

huvudkategorier kunnat lyftas fram:  

 

1 Kroppskontroll 

2 Kvalité i kroppsupplevelse 

3 Uppmärksamhet och mental närvaro  

 

I respektive kategori återfinns aspekter av frågeställningarna. Vi har valt att presentera 

resultatet utifrån huvudkategorierna och citat, skrivna i kursiv stil, används för att tydliggöra 

resultatet.  

 

Kroppskontroll 

Inom ramarna för denna kategori redovisas respondenternas beskrivningar om hur de kan 

kontrollera och styra sin kropp, sin hållning och sina rörelser utifrån begreppen förankring 

mittlinje, andning, flöde och centrum.  
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Förändringar avseende denna förmåga förekom hos de flesta respondenter, och de kan även 

identifiera vad dessa förändringar beror på. Även skillnader mellan respondenter i termin ett 

och termin sex avseende kroppskontroll framkom och redovisas.  

 

Förankring 

Generellt uppgav respondenterna att de har tillräckligt bra balans och god förankring för att 

klara av vardagliga situationer. En respondent uppgav att förankring och balans är beroende 

av varandra.  

”Att jag känner mig stabil, det måste jag ju säga att jag tycker eftersom jag sa att jag hade 

ganska bra balans, ... och då tycker jag att jag känner att jag har inga problem med den 

(stabil förankring) heller” 

Balans och även förankringen uppgavs av vissa respondenter vara svår att bibehålla i mer 

krävande situationer, såsom tunga lyft eller träningssituationer. Överlag var respondenterna 

medvetna om i vilka situationer de klarar av att hålla balansen och en god förankring. En 

respondent uppgav att hon känner att kontroll över förankring sitter inbyggd och sker 

automatiskt, vid exempelvis tunga lyft.  

 

Mittlinje 

De flesta respondenter uppgav att de har kontroll nog över sin kropp för att hitta en god 

hållning i förhållande till mittlinjen. Alla respondenter beskrev att de klarar av att göra 

hållningsjusteringar vid eventuella avvikelser från mittlinjen. Flera respondenter uppgav 

exempel på olika situationer då de tar hjälp av mittlinjen för att återfå en god hållning. Några 

gav exempel på situationer då de tvingas stå eller sitta länge, tenderar att sjunka ihop eller 

tappa hållningen, och att de då kan korrigera detta och räta upp sig utefter mittlinjen. De flesta 

respondenterna uppgav att de klarar av att behålla lederna i ett fritt läge vid stående, däremot 

uppgav många att de efter en längre tids stillastående kan falla ut i ytterläge, exempelvis i 

knäleden. Detta är dock något de kan korrigera.  

”…när man står upp väldigt länge…då blir man ju ganska trött och då varierar man ju… och 

står väldigt långt ut i ytterläget i knäled…och även i ländryggen, då får man försöka att 

variera de lägen och komma mer in i mittlägen…” 
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Andning 

Ett instrument många av respondenterna uppgett sig använda för att underlätta i olika 

situationer är andningen, och flera uppgav att deras idrottande hjälper dem att hitta och stärka 

denna förmåga. De uppgav att de kan både integrera andningen i olika rörelser och ta hjälp av 

andningen för att underlätta i olika situationer. Dessa situationer kan vara vid träning, då de 

använder andningen för att få ut mer kraft vid olika rörelser och vid stretching, för att 

underlätta i övningen. 

”…bara senast när jag skulle göra armhävningar och fokuserade bra på andningen så gick 

det mycket lättare…”  

Vid stressiga eller nervösa situationer använder de andningen för att lugna ner sig och slappna 

av.  

”…om man liksom är nervös eller…man blir arg eller uppstressad…att man liksom försöker 

ta några djupa andetag…ja det funkar faktiskt jättebra…om man kanske behöver slappna 

av…”  

 

Flöde 

Några respondenter uppgav att de kan utnyttja flödet i kroppen för att underlätta i vardagliga 

rörelser, på det sätt att rörelser inte blir hackiga och oregelbundna. Några respondenter klarar 

det själva utan verktyg och en tar hjälp av musik för att hitta flödet i rörelserna. 

Respondenterna beskrev att det blir lättare och smidigare att utföra rörelser om de använder 

sig av flödet. 

 

Centrum 

Respondenterna upplever svårigheter med att utföra vissa rörelser genom kroppens centrum. 

Några uppgav att de inte kan eller har svårigheter med att utföra övningar som kräver detta. 

Exempel på en övning de angav sig ha svårigheter med att utföra är koordination av armar 

och ben genom kroppens rörelsecentrum.  

”Ja, jag upplever det som en svår övning i varje fall för att känna sig helt lugn och fri i den 

övningen...”  

Några förklarade att de har lättare att utföra övningen, och förstå hur de skulle gå till väga, om 

de relaterar till träningssituationer, än om de skulle försöka integrera övningarna i vardagliga 

aktiviteter. 
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”… specifikt kan det ju va´ om man går på exempelvis core-träning som är en 

bålstabilitetsträning, det är ju specifika övningar som just berör rörelsecentrum och 

bålstabilitet, så då fokuserar man ju extra när man utför de där övningarna. Annars i 

vardagen så gör man ju inte det…”.  

Andra specifika exempel respondenterna nämnde inom idrott som hjälper dem att koordinera 

arm- och benrörelser genom sitt rörelsecentrum är stavgång, längdskidåkning och 

styrketräning. Några tyckte att övningarna skulle vara lätta att utföra, men de utövar dem 

endast vid fysisk aktivitet. 

 

Förändringar i kroppsmedvetande och bidragande orsaker till dessa 

Några respondenter uppgav att kontrollen på kroppen i fråga om balans förändrats till det 

sämre på grund av skador inom idrotten, vilket märks vid mer påfrestande situationer. I 

motsats uppgav många andra att de har fått en förändring till det bättre gällande balansen tack 

vare idrottande, såsom Yoga, gymnastik och innebandy.  

Någon respondent beskrev att träning och idrottande hjälper henne att tänka på förankringen 

och därigenom stärka kontrollen över sin kropp.  

 

Många respondenter uppgav att kontrollen att kunna stå med lederna i ett fritt läge är något 

som förändrats under utbildningens gång, specifikt nämnde de då Basal Kroppskännedom 

som en bidragande orsak. Konkreta hållningsjusteringar respondenterna uppgav att de gjort 

sedan de börjat på sjukgymnastutbildningen är stabilisering av bålen, viktfördelning på 

fötterna, justering av hållningen från ytterläge till fritt läge i leder samt hållningskorrigering i 

förhållande till mittlinje. Någon förklarade att hon gjort dessa justeringar mycket på grund av 

att hon nu genom utbildningen fått grundläggande kunskap om kroppen och vilken hållning 

som är optimal. 

”…man har haft BK…så man har fått olika verktyg till hur man kan förbättra det och 

varför…man har fått lite grundläggande om varför det gör ont och hur man kan få till en 

bättre hållning…man har läst mycket mer omkring kroppen i utbildningen så man kan mycket 

mer omkring det.” 

 

Skillnader mellan respondenter i termin ett och termin sex 

Avseende kroppskontroll, kontroll av rörelser och hållning framkom skillnader i svaren 

mellan respondenter i de olika terminerna.  
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Samtliga respondenter uppgav att de gjort hållningsjusteringar sedan de började på 

sjukgymnastutbildningen, men däremot beskrev respondenter i termin sex fler 

hållningsjusteringar. De uppgav även konkreta exempel på orsaker och konsekvenser till 

dessa hållningsjusteringar, samt förklarade att de genom utbildningen ser tydligare hur allt 

hänger ihop. 

”…Det är väl mycket ett samband med alla kunskaper man har fått med anatomi, fysiologi 

och vad som händer…det känns som att det här är en del i det…en kväll slog det mig att jag 

stod och hängde i ländryggen mycket och fick då ökad thorakalkyfos och att det var något jag 

borde försöka jobba med mer.. jag är mer medveten om vad det beror på nu…”  

Respondenter ur termin sex beskrev även att de lärt sig att hitta sin optimala hållning och kan 

kontrollera den så att de inte hamnar utanför mittlinjen. Många av respondenterna ur termin 

sex beskrev även till skillnad från respondenterna ur termin ett att en god hållning sitter 

inbyggd och faller sig naturligt. En annan skillnad mellan respondenter ur de olika terminerna 

som utlästs ur beskrivningarna är att respondenter ur termin sex uppgav sig lätt kunna 

bibehålla en god hållning i vardagliga situationer.  

 

Kvalité i kroppsupplevelser 

Respondenternas beskrivning av kvalité i kroppsupplevelse presenteras utifrån vad som 

känns- och på vilket sätt det känns i kroppen i olika situationer. Detta förklaras utifrån 

begreppen förankring, centrum, andning och flöde. Även i denna kategori presenteras 

förändringar som skett hos respondenterna avseende kvalité i kroppsupplevelse, bidragande 

orsaker till dessa förändringar, samt skillnader i kvalitén i kroppsupplevelser mellan 

respondenter ur termin ett och termin sex. . 

  

Förankring 

Gällande symmetri mellan höger och vänster sida i kroppen, upplevde hälften av 

respondenterna en symmetri, medan resterande uppgav en känsla av en dominerande sida.  

”…jag är lite starkare på vänster sida när jag tränar mer specifikt… ingen stor skillnad, för 

jag märker det inte i vardagliga situationer…” 

Exempel på situationer då skillnader i symmetri känns tydligt är olika mellan respondenterna, 

men angavs vara vid stående, liggande och vid träningstillfällen.  
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Centrum 

De flesta beskrev att de har en känsla av ett rörelsecentrum i kroppen, att detta återfinns i 

bålen, i mitten av kroppen, och många upplever att det är där kraften kommer ifrån likväl som 

att det är där de initierar rörelser. Flera tar hjälp av idrottande och träningssammanhang för att 

hitta och stärka upplevelsen av sitt rörelsecentrum. Två av respondenterna upplever det som 

att det finns olika rörelsecentrum i kroppen beroende på vilka rörelser som utförs.  

”…I stort så blir ju det också utifrån bålen men sen så är det ju lite olika beroende vilka delar 

av kroppen man ska röra på. Lite grann sådär att det finns ett rörelsecentrum för armbågen 

och ett för armen…”  

De flesta respondenter beskrev även en känsla av tyngdcentrum i kroppen. 

”Tyngdcentrum för mig är ju…centrum är ju bålen, ja men överkroppen och bålen…det 

känns som att det är där…”  

 

Andning 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de kan uppleva hur andningsrörelsen sprider sig i 

kroppen; i magen, upp i bröstregionen och i vissa fall även ut i extremiteterna. 

”…speciellt när man tränar och får igång andningen.. då känner man hur andningen fyller 

kroppen…”  

Övervägande tyckte respondenterna att de upplever en förändring i kvalitén på sin andning 

vid olika situationer. Situationer de beskrev att andningen förändras är vid stress, då den ökar 

och andhämtningen blir snabbare med kortare andetag. Även vid träning uppgavs av flera att 

andningen förändras.  

 

Flöde 

De flesta av respondenterna känner ett flöde i vardagliga rörelser.  

”…flöde då tänker jag på harmoni och musik och att allt fungerar i ett sammanhang,…det 

känns inte oregelbundet…men om man hamnar i stressade situationer då kan man ju känna 

att det blir lite oregelbundet för då har man ju inte den harmonin eller det flödet…”  

En respondent uppgav däremot att flöde inte är något han kan känna eller få en upplevelse av 

och att han aldrig riktigt förstått vad begreppet flöde innebär eller hur det skulle kännas.  Flera 

beskrev att upplevelsen av flödet är något som varierar från dag till dag och mellan olika 

situationer, att det ibland flyter på och att det ibland inte finns något flyt i rörelserna.  
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Samtliga respondenter beskrev skillnader i kvalitén i upplevelse av kroppen beroende på olika 

känslotillstånd.  

”Det är ju klart att det känns väldigt olika om man är väldigt nere eller väldigt glad. Det 

märks av väldigt tydligt.”  

Någon respondent förklarade att det känns lätt i kroppen när hon är glad och att hon då lättare 

kan bortse ifrån smärta, är hon däremot ledsen känns kroppen tung och hon är känsligare för 

smärtsignaler.  

 

Förändringar i kroppsmedvetande och bidragande orsaker till dessa  

Generellt upplever respondenterna sin kropp som en helhet och kan följa kroppen från 

huvudet till fötterna utan att känna någon blockering. Detta uppgavs av flera respondenter 

vara något som förändrats, då vissa blockeringar tidigare upplevts. Förändringen förklarades 

bero på dels Basal Kroppskännedom, då detta uppgetts bidra till att kunna känna kroppen som 

en helhet, men även idrottsutövande nämndes som en bidragande orsak.  

”…man har kontroll på kroppen och känner den som en enhet när man håller sig tränad, till 

skillnad från om man har haft uppehåll från träningen…det kan vara i stressade situationer… 

då kan andningen kännas som en blockering”  

 

Respondenterna uppgav att de alla mer eller mindre tydligt känner av sin tyngdpunkt på 

fötterna och upplever en tyngdkänsla i liggande och stående. Flera respondenter tyckte att 

denna upplevelse förändrats och att de nu har en tydligare känsla av detta, vilket de förklarade 

med att de tränat basal kroppskännedom.  

 

De flesta respondenter har en upplevelse om var kraften kommer från i olika rörelser, och 

beskrev den komma från centrum. En respondent förklarade att hon genom idrottande, 

exempelvis löpning blivit mer uppmärksam på detta. En annan beskrev att hon efter övande i 

Basal Kroppskännedom börjat tänka mer och mer på var kraften kommer ifrån i olika rörelser. 

 

Många respondenter upplever att de på grund av utbildningen fått en känsla av sammanhang 

runt kroppen. Respondenterna beskrev hur teoretisk upplevd kunskap bidrar till hur de 

upplever kroppen. 
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Flera respondenter beskrev att det som händer i deras kropp kan hjälpa dem att förstå sina 

känslor. 

”…om man tänker som att man kan vara väldigt spänd och kan vakna upp och vara nästan 

öm i käkarna för att man har gnisslat tänderna så mycket, det kan vara en indikation på att ja 

du har mycket omkring dig… det ger ju en tydlig signal på att man blir faktiskt påverkad av 

det som sker runt omkring en, att det ter sig fysiskt…” 

Flera respondenter beskrev en förändring i förmågan att dra paralleller mellan fysiska, 

emotionella och kognitiva faktorer sedan de började på sjukgymnastutbildningen.  

 
Skillnader mellan respondenter i termin ett och termin sex  

En skillnad mellan respondenterna ur de olika terminerna var att respondenter ur termin sex 

beskrev en känsla av sammanhang i det avseende att de förklarade att de ser ett samband 

mellan kvalitén på kroppsupplevelser och händelser i omgivningen, någon respondent beskrev 

svårigheter med att hitta flödet i stressiga situationer. Respondenter ur termin sex förklarade 

även sambandet mellan känsloliv och kroppsupplevelse, exempelvis att kroppen känns lätt när 

man är på gott humör.  

Många respondenter ur termin sex uttryckte att de utifrån de grundläggande kunskaper de fått 

i utbildningen nu erhållit en mer omfattande bild av hur allting hänger ihop.  

 

Många respondenter ur termin sex beskrev att de nu kan förstå och tolka orsaker till 

kroppsupplevelser samt har en förståelse för hur de ska reagera på dem. Någon beskrev det 

som att hon lärt känna sin kropp väl och att hon nu känner vad som behövs för att hon ska må 

bra.  

 

En annan skillnad mellan respondenterna i de olika terminerna var att respondenter ur termin 

sex beskrev och använde sig av begreppen flöde, andning, centrum, förankring och mittlinje 

för att förklara och ge konkreta exempel på sitt kroppsmedvetande.  

 

Fler kvinnliga än manliga respondenter oavsett termin drog paralleller mellan emotionella och 

kroppsliga faktorer samt beskrev hur kroppen påverkas av deras känsloliv.  
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Uppmärksamhet och mental närvaro 

Inom denna kategori beskrev respondenterna sin uppmärksamhet på kroppen och mentala 

närvaro i olika vardagliga situationer, de beskrev hur mycket och hur ofta de tänker på och är 

uppmärksamma på kroppen. Detta beskrevs av respondenterna utifrån begreppen flöde, 

mittlinje och andning. Förändringar hos respondenterna och skillnader mellan respondenterna 

i de olika terminerna framkom även i denna kategori . 

 

Flöde  

Här beskrev respondenterna hur ofta och hur mycket de uppmärksammar hur det känns i 

kroppen, om de är uppmärksamma på energinivån i kroppen, om de uppmärksammar 

skillnader i spänd och avspänd muskulatur samt beskrivningar om kroppens signaler.  

 

Många av respondenterna berättade att de i vissa situationer, främst träning och stressiga 

situationer, försöker undvika att känna efter hur det känns i kroppen. 

”…jag tror inte att jag känner efter så mycket när jag är igång, men det är när man väl sätter 

sig ner och slappnar av som man kanske känner efter…när man sitter upp länge eller står upp 

länge att man till slut känner efter…men det är inte alltid att man går runt och tänker på det 

utan saker sker ju automatiskt…” 

 

Majoriteten av respondenterna är uppmärksamma på sin energinivå i kroppen och relaterar det 

till om de har sovit och ätit ordentligt. Samtliga respondenter känner lätt av om de sovit och 

ätit tillräckligt.  

 

”…jag vet ju att går jag upp vid sju/åtta så vet jag att när klockan blir tolv så är jag hungrig 

och behöver så lunch, så så mycket vet jag, att energin räcker inte mycket längre än dit 

bort…”   

Någon respondent beskrev att det ibland kan vara svårt att avgöra hur mycket energi hon har i 

avseendet att hon ibland tror sig orka mer än hon gör.  

 

De flesta respondenterna är överlag lyhörda på sin kropps signaler, beroende på hur starka och 

allvarliga signalerna är.  

”…jag är nog ganska lyhörd på min kropp överhuvudtaget, men det är väl liksom att man är 

van att träna och läser det här och det hela tiden är mycket fokus på kroppen…” 
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Signaler som de flesta uppmärksammar uppgavs vara till exempel hunger, törst, 

aktivitetssignaler, smärta och sjukdom. Skillnader fanns hos respondenterna i fråga om hur 

ofta de uppmärksammar kroppens signaler, och hur starka signalerna måste vara för att 

uppmärksammas. De flesta angav att de uppmärksammar kroppens signaler dagligen, men att 

de ibland väljer att ignorera dem för de mindre allvarliga signalerna. Flera beskrev att de kan 

känna av signaler från kroppen i form av trötthet eller liknande, men att de trotsar dessa 

signaler och exempelvis tränar ändå. Majoriteten av respondenterna uppgav att de är lyhörda 

till kroppens signaler olika mycket och på olika sätt beroende på om det är träningstillfälle 

eller i vardagliga situationer. Några respondenter uppgav att de uppmärksammar kroppens 

signaler mer till vardags än vid träning, eftersom de vid träning vill tänja på sina gränser.  

”Jag lyssnar kanske mer på den till vardags tror jag, för då vill man ju vara bekväm i sig 

själv, mer än när man tränar…” 

Andra menade att de är mer lyhörda till kroppen vid träning eftersom de då specifikt fokuserar 

på den.  

 

De flesta respondenter upplever att de kan förstå och tolka de signaler de får från sin kropp. 

Tolkning av signaler kan ibland vara lättare att göra efteråt när man får perspektiv på en 

period, men det kan vara svårare då man är mitt uppe i en stressig period, menade flera 

respondenter. Respondenterna berättade att det är lite olika om de hinner tolka kroppens 

signaler innan det är för sent, innan de får smärta eller andra symtom.  

Detta kan variera beroende på situation såsom stress, om signalerna tolkas vara allvarliga 

samt om de väljer att inte ta hänsyn till signalerna. 

”…man vill inte lyssna först kanske. Man lyssnar inte på kroppen förrän man har ont 

oftast…”  

 

Mittlinje 

Hälften av respondenterna uppgav att de ofta tänker på sin hållning i förhållande till mittlinjen 

och är uppmärksamma på den i vardagliga situationer. 

”…i och med att jag har en ganska dålig hållning så tänker jag på det mycket…” 

Den andra hälften är inte uppmärksam på sin hållning till vardags, men två av respondenterna 

beskrev att idrottande hjälper dem att uppmärksamma och tänka på hållningen. En respondent 

berättade att anledningen till att hon inte uppmärksammar sin hållning är på grund av att den 

faller sig naturligt, däremot om hållningen förändras uppmärksammar hon och fokuserar på 

detta.  
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Förändring i kroppsmedvetande och bidragande orsaker till dessa  

Uppmärksamhet på hur det känns i kroppen samt uppmärksamhet på hur mycket energi som 

finns i kroppen är något som enligt de flesta respondenter förändrats på grund av 

sjukgymnastutbildningen. Förklaringar som uppgetts till detta är att det är mycket fokus på 

kroppen och att man genom sjukgymnastutbildningen får en större kunskap om kroppen och 

vad som är bra för den.  

 

Många uppmärksammar sin mittlinje i vardagliga situationer och de känner också av ifall de 

hamnar utanför mittlinjen. Flera respondenter uppgav här att det skett en förändring i deras 

uppmärksamhet på mittlinjen, och då efter utbildning, specifikt nämner de Basal 

Kroppskännedom.  

”…mer och mer efter BK´n kan man säga… man tänker liksom på hur man sitter och så… om 

jag sitter och pluggar till exempel…”   

Några förklarade att genom att de jobbat med begreppet och nu vet mer om hur kroppen ser ut 

och fungerar, så kan de lättare uppmärksamma mittlinjen.  

”…jag vet som i termin ett när vi inte hade haft Basal Kroppskännedom och det där…då så 

kopplade jag det till att jag kanske kan korrigera det när jag står och får ont där, men nu 

kommer det mycket snabbare och jag tänker på det ganska så snabbt, så när jag stått still ett 

tag så ställer jag in mig så jag inte får ont. Så nu kan jag korrigera det även när det gör ont 

och kanske före…” 

Många respondenter menade att de på grund av utbildningen blivit mer uppmärksamma på sin 

hållning och även på hållningen hos människor i deras omgivning.  

 

Respondenterna uppgav alla att de ganska lätt klarar av att uppmärksamma skillnader på 

spänd och avspänd muskulatur i kroppen, men att denna förmåga förändrats av olika 

anledningar. 

”…om man går en period utan att träna så kan jag känna att det är svårare att känna in just 

det här… man kan uppleva däremot att har man tränat mage eller rygg, eller bara ren 

styrketräning om det så är ett pass i veckan så är det mycket lättare att känna in…” 

På grund av skador uppmärksammar två respondenter spänningar lättare då spänd respektive 

avspänd muskulatur påverkar smärta i deras skadade kroppsdel. Respondenterna upplever alla 

att de någon gång haft muskelspänningar och att de då kan uppmärksamma dessa, men att det 

kan vara svårt i vissa situationer, exempelvis vid stress. De berättade att de ibland kan gå 

länge med spänningar men att de till slut uppmärksammar det.  
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Vissa klarar av att uppmärksamma muskelspänningar innan de får symtom, medan andra 

uppmärksammar det först vid symtom i form av smärta eller annat.  

”…den här terminen har jag upptäckt att jag biter ihop mina käkar väldigt hårt när man 

sitter och pluggar…jag kommer på att jag gör det nu, men det har jag aldrig gjort förut…” 

 

Skillnader mellan respondenter i termin ett och termin sex 

Avseende uppmärksamhet och mental närvaro finns skillnader mellan respondenter i termin 

sex och respondenter i termin ett, då respondenter i termin sex beskrev en förmåga att på 

grund av erhållen kunskap kunna förstå vad som händer i kroppen. De beskrev även en 

förmåga att kunna tolka kroppens signaler, förstå varför dessa signaler uppkommer och hur de 

ska reagera på dem. 

Samtliga respondenter förklarade att de uppmärksammar sin hållning och avvikelser från 

mittlinjen.  

Skillnader föreligger mellan terminerna då respondenter ur termin sex snabbare upptäcker 

hållningsavvikelser, samt att de även uppgav sig kunna förebygga att de får besvär från dessa 

hållningsavvikelser.  Fler respondenter ur termin sex än ur termin ett beskrev att de 

uppmärksammar avvikelser från mittlinjen innan de får signaler om det i form av smärta eller 

annat.  

 

Metoddiskussion  

Inklusionskriterier vid rekrytering av respondenter var att personerna skulle förstå och kunna 

uttrycka sig i svenska språket för att undvika feltolkningar och missförstånd i ett senare skede 

då intervjuerna skulle transkriberas. Stor vikt lades vid att rekrytera både kvinnliga och 

manliga studenter för att få ett brett material. Däremot var det svårt att få en spridning 

avseende ålder hos respondenterna, vilket kan bero på att sjukgymnaststudenterna i sig var en 

ganska homogen åldersgrupp (23-31 år). Det tillvägagångssätt vi använt vid rekrytering anser 

vi är en bra metod för att hitta adekvata respondenter. 

Då vi utarbetade intervjufrågeguiden valde vi att använda oss av begrepp inom Basal 

Kroppskännedom då alla respondenter genomgått grundutbildning inom detta och var 

införstådda med begreppen. Vi anser även att det underlättade för oss att använda 

standardiserade begrepp, för att de täcker flera aspekter av kroppsmedvetande och för att 

därigenom få en så tydlig bild av respondenternas kroppsmedvetande som möjligt. Vi 

använde oss av preciserade intervjufrågor rörande standardiserade begrepp.  
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Det faktum att standardiserade och precisa begrepp användes kan eventuellt ha styrt 

respondenternas svar och därigenom kan vi möjligtvis ha undgått aspekter på deras 

kroppsmedvetande. Däremot anser vi att det underlättade för respondenterna att svara på 

denna typ av frågor och eftersom vi hade många frågor täckte vi ett stort område av deras 

kroppsmedvetande. Det var viktigt att respondenterna fick tala så fritt som möjligt. För att 

undvika korta svar måste den som intervjuar vara medveten om hur frågorna formuleras och 

även vara villig att omformulera frågan så att respondenten förstår den rätta innebörden 

(Kvale, 1997). Respondenter ur termin sex var klasskamrater till författarna, medan 

respondenterna ur termin ett var okända för författarna. Detta kan eventuellt ha påverkat 

benägenheten för respondenterna att utlämna personlig information, antingen kan de ha känt 

sig obekväma med att lämna ut information till sina klasskompisar eller så kan de ha känt sig 

tryggare i det på grund av relationen med författarna. Det mänskliga samspelet under 

intervjun är en väsentlig del av intervjusituationen (Kvale, 1997). Intervjuerna utfördes från 

gång till gång av olika författare, men alla författare var noviser i att intervjua och har 

likvärdiga bakgrundskunskaper i ämnet kroppskännedom. Intervjuer gjorda av olika 

intervjuare som använder samma intervjuguide kan ge olika resultat beroende på deras 

skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun. (Kvale, 1997). Vid varje 

intervjutillfälle närvarade två författare, varvid en intervjuade och den andra var uppmärksam 

på hur intervjun utfördes och om något gick fel. En av intervjuerna fick göras om på grund av 

tekniska problem. Respondenten fick då längre tid på sig att reflektera över sina svar och 

övning i att berätta om sitt kroppsmedvetande och sin livsvärld. Vi uppfattade dock att svaren 

var likvärdiga vid båda intervjutillfällena och anser därför att resultatet inte påverkats i någon 

större utsträckning av detta.  

Vid transkribering av intervjuerna kan tolkningar ha förekommit om vad respondenterna sagt 

vid enstaka tillfällen, då det varit svårt att tyda den inspelade informationen. Att skriva ut från 

en inspelning är förbundet med en rad tekniska och tolkningsmässiga problem som det inte 

finns några standardiserade lösningar på, utan ständigt kräver nya avgöranden (Kvale, 1997). 

Vid tolkning av materialet gjordes detta till en början individuellt för att sedan diskuteras 

gemensamt, vilket borde stärka tillförlitligheten i studien (Kvale, 1997). Då vi var tre 

författare i denna studie har detta ytterligare förstärkt trovärdigheten i våra tolkningar och 

även bidragit till förförståelse att olika personliga erfarenheter och synsätt tagits i beaktande 

vid tolkning. Detta faktum har också gett en möjlighet att få ett rikare material. Författarnas 

diskussioner i samband med analysarbete bidrog till att ge studien ökad kvalitet och 

trovärdighet. 
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Resultatdiskussion 

Förändringar i kroppsmedvetande  

Förändringar i kroppsmedvetande utifrån begreppen förankring, mittlinje, flöde, centrum och 

andning fanns genomgående hos alla respondenter oavsett vilken termin de går i. Samtliga 

respondenter upplevde sig ha uppmärksammat en förändring i sitt kroppsmedvetande och 

gjort nya upptäckter som de inte tidigare uppmärksammat i sin kropp, sedan de började på 

sjukgymnastprogrammet. Samtliga respondenter upptäckte exempelvis att de har låsta leder 

och därigenom medvetet förändrat sin hållning. Detta överensstämmer med Ekenberg & 

Mattssons (1997) studie som visade på att sjukgymnaststudenter i grundutbildningen gjort nya 

upptäckter i sitt kroppsmedvetande.  

 

Rörande bidragande faktorer till respondenternas förändring i kroppsmedvetande, fann 

författarna att samtliga respondenter kunde identifiera orsaker till vad som bidragit till dessa 

förändringar. Däremot såg vi en tendens till att respondenter i termin sex hade lättare att 

identifiera och förklara dessa bidragande faktorer.   

 

Utbildning som bidragande faktor till förändring i kroppsmedvetande 

En bidragande faktor till förändrat kroppsmedvetande som respondenterna uppgav är 

utbildning, vilket stärks av Rosberg (2000) som i sin studie beskrivit att utbildning kan 

påverka förmågan att känna igen och förstå sin kropp på ett nytt sätt. Inom denna bidragande 

aspekt, utbildning, har stora skillnader, men även gemensamheter kunnat uppmärksammas i 

svaren vi fått av respondenterna i termin ett respektive termin sex.  

 

De flesta respondenter upplevde att utbildning i Basal Kroppskännedom varit en stor 

bidragande orsak till deras förändring i kroppsmedvetande. I Ekenberg & Mattsons (1997) 

studie beskrevs även där förändringar hos studenterna, som skett efter övande i 

kroppskännedomsträning. De anser vidare att det är viktigt att sjukgymnaststudenter i sin 

utbildning får en förståelse för den nära samverkan mellan kropp och liv samt egna 

erfarenheter inom kroppskännedom för att kunna se helheten hos patienter. Roxendal & 

Winberg (2002) beskrev att det krävs regelbunden träning för att uppnå förändring i 

kroppsmedvetande. Detta kan överensstämma med resultatet av vår studie då eget övande 

ingår som moment i kursen Basal Kroppskännedom, vilken samtliga respondenter genomgått.  
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Sandelin (2004) menade även hon att en sjukgymnaststudent måste själv få känna, pröva och 

uppleva i egna kroppen, vilket kan ge både insikt och aha-upplevelser. De flesta respondenter 

beskrev, i enighet med Roxendal & Winberg (2002) och Ekenberg & Mattsson (1997), att de 

upplevt en förändring i sitt kroppsmedvetande efter övande i Basal Kroppskännedom. 

 

Skillnader mellan respondenter i termin ett och termin sex 

Av det samlade materialet har författarna kunnat utläsa att det generellt finns skillnader 

avseende kroppsmedvetande mellan respondenter i termin ett och termin sex. Respondenterna 

i termin sex beskrev att de förändrats avseende hållning, att de snabbare och lättare kan 

uppmärksamma, korrigera och förebygga dålig hållning. Vidare beskrev de att de blivit 

bekväma med att hålla en god hållning. De behöver inte tänka på den lika mycket, utan 

förklarar att den sitter inbyggd och faller sig naturligt. Förmågan att känna igen avvikelser 

från en god hållning sitter inte lika förankrad hos respondenter i termin ett som hos 

respondenter i termin sex. Av materialet har utlästs att respondenter i termin sex förändrat sitt 

kroppsmedvetande i ett vidare perspektiv, de uppvisade en mer omfattande bild av 

kroppsmedvetande och därmed en förståelse av sammanhang. Detta förklarades bero på eget 

övande, patientkontakt och mycket utbildning. Ett sammanhang kring kroppsliga och 

teoretiska aspekter beskrevs. Respondenter ur termin ett uppgav även de att de fått en ny bild 

av vad som är bra för kroppen, men de beskrev främst kroppsliga faktorer och relaterade 

framförallt till kunskap erhållen från utbildningen i Basal Kroppskännedom. Det blev tydligt 

att det krävs en större uppmärksamhet på sin kropp och sitt kroppsmedvetande av 

respondenter i termin ett, innan dessa aspekter av kroppsmedvetande blir så naturligt och 

förankrat hos dem som hos respondenterna i termin sex. Skillnader förelåg mellan terminerna 

då respondenter i termin ett verkar vara i början av denna medvetandeprocess. Övergripande 

uppvisade även respondenter i termin sex en förmåga att ge specifika exempel på olika 

aspekter avseende kroppsmedvetande. Sandelin (2004) fann i sin studie liknande resultat 

avseende skillnader mellan studenter i termin ett och sex, rörande frågor om självskattad 

kroppsuppfattning/kroppsmedvetande. Vi anser i enighet med Sandelin att detta inte är 

förvånande med tanke på att studenter i termin sex snart genomfört tre års studier i 

sjukgymnastik och därigenom tränat sig att vara uppmärksam på såväl den egna som andra 

människors kropp och kroppsmedvetande.  
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Skillnader föreligger även mellan terminerna avseende begrepp inom Basal Kroppskännedom. 

Vi har kunnat uppmärksamma att begreppen som förankring, mittlinje, centrum, andning och 

flöde, är mer förankrade hos respondenter i termin sex, då de förstår dem och uppvisar en 

förmåga att kunna ge olika konkreta exempel på dessa begrepp och på situationer där de 

använder sig av dem. Detta kan vi tänka oss bero på att respondenterna i termin sex 

genomgått fortsatt utbildning i Basal Kroppskännedom, medan studenterna i termin ett endast 

genomgått den första introduktionen. Vi har uppmärksammat att respondenter från termin ett 

främst relaterar till utbildningen i Basal Kroppskännedom då de talade om förändringar i 

kroppsmedvetande. I motsats visade det sig att respondenter i termin sex relaterar till hela 

utbildningen och de erfarenheter de fått genom den. Författarna är eniga med Johansson et al. 

(2005) som menade att i slutet av utbildningen kan antas att all kunskap som respondenterna 

fått från tidigare terminer har satts ihop till en helhet och en djupare förståelse för de moment 

som ingår i lägre terminer infinner sig. Genom praktik, eget övande och fördjupade kunskaper 

om kroppen, inspektion, undersökning och bedömning, upplevde sig respondenter i termin 

sex ha fått en förändring i sitt kroppsmedvetande, då de uppgav sig kunna se ett större 

sammanhang kring kroppsliga och teoretiska aspekter. Någon respondent beskrev praktik och 

patientkontakt som en viktig utlösande faktor till denna förändring i kroppsmedvetandet. 

Johansson et al. (2005) har i sin studie sett liknande resultat där de visar att kontakt med 

patienter i klinisk praktik är viktig då den hos majoriteten hos studenterna gett ökade 

kunskaper kring bakomliggande teorier. 

 

Av resultatet framkom att respondenterna i termin sex i större grad upplever att deras 

känsloliv påverkar det som händer i kroppen. Detta anser vi kan bero på det faktum att 

respondenter i termin sex allmänt beskrivit sig i stort ha fått en känsla av sammanhang 

gällande kroppen. I enighet med Sandelin (2004) framkom det i vår studie att det även finns 

könsskillnader rörande denna förmåga. De kvinnliga respondenterna är mer uppmärksamma 

på detta samband och drar oftare dessa paralleller än de manliga. I en studie av Johansson et 

al. (2005) framkom tydliga attitydskillnader till kroppskännedom mellan kvinnor och män. 

Kvinnor var mer positivt inställda och tenderade att ha ett större intresse för att gå vidare 

inom området.   

 

Fysisk aktivitet som bidragande faktor till förändring i kroppsmedvetande 

Alla respondenter upplevde sig ha blivit påverkade av fysisk aktivitet och idrottande i 

framförallt positiv men även i negativ bemärkelse avseende kroppsmedvetande.  
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Flera respondenter förklarade att de på grund av skador, förvärvade inom idrotten, påverkats 

avseende kroppsmedvetande. Några respondenter beskrev att de påverkats negativt 

exempelvis i fråga om sin balans, men även positivt då en skada fått dem att uppmärksamma 

muskelspänningar och dylikt. Detta faktum stärks av Watson (2000) som menade att skador 

eller sjukdomar påverkar personers upplevelse av kroppen. Däremot är det fler respondenter 

som uppgav positiva effekter på deras kroppsmedvetande tack vare fysisk aktivitet. Exempel 

som respondenterna nämnt är styrketräning, Yoga, gymnastik och allmän idrott. Det framkom 

tydligt ur respondenternas svar att idrottande hjälpt dem att bli mer uppmärksamma på 

kroppen, de har fått en starkare upplevelse i kroppen och bättre kontroll över den. I vissa fall 

kunde utläsas att några få respondenter har idrotten som den absolut största bidragande 

faktorn till deras förändring i kroppsmedvetande, och det blir tydligt att utan idrotten skulle de 

troligen inte ha förändrats i den utsträckning de nu har gjort. Detta var något vi framförallt 

kunde uppmärksamma hos manliga studenter som tränade styrketräning. Vad detta kan bero 

på vet vi inte, men vi tänker att det även här kan röra sig om de attitydskillnader mellan kön i 

fråga om kroppskännedom som nämnts ovan att Johansson et al. (2005) talar om.  

 

Författarna har uppfattningen, som även stärks av Watsons (2000) studie, att fysisk aktivitet 

har en stor påverkan på personers kroppsmedvetande och kroppsuppfattning, då man inom 

idrott och fysisk aktivitet använder sig av och lär känna sin kropp. I en studie om manliga 

sjukgymnaststudenters kroppsmedvetande diskuterade Calner (2004) att kroppsmedvetande 

avseende bilden av kroppen och upplevelser i kroppen påverkas i samband med träning, idrott 

eller annan fysisk aktivitet. Författarna tänker att det också kan hända att man genom att 

använda sin kropp, uppskattar den mer och är mer lyhörd på kroppens signaler. Däremot syns 

det i vårt resultat att flera av respondenterna tar mer hänsyn till sin kropp till vardags än vid 

träning, då de vid träning vill tänja på sina gränser och därmed medvetet ignorerar kroppens 

signaler. Författarna anser dock inte att detta har en negativ inverkan på kroppsmedvetandet 

då de ändå är medvetna om kroppens signaler under träningen, men väljer att ignorera dem. 

Vår uppfattning är också att detta gör att de blir mer uppmärksamma på kroppen efter 

träningstillfällen då flera uppgett att de vill känna sig bekväma i kroppen till vardags och efter 

träning. Nilsson & Sandberg (2005) diskuterade i sin studie om sjukgymnastik i skolan att 

personer i och med sitt idrottsutövande fått en bättre kroppsuppfattning. Genom fysisk 

aktivitet, exempelvis styrketräning, verkar det som att man erhåller en fördjupad kunskap i 

kroppens uppbyggnad och hur den fungerar. Författarna anser också att man genom fysisk 

aktivitet lär sig känna kroppens begränsningar.  
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Sandelin (2004) diskuterar i sin studie att en student som ges möjlighet att emotionellt och 

kognitivt erfara den egna kroppens rörelsemöjligheter och begränsningar kan få ökat 

kroppsmedvetande. Detta ämne, hur fysisk aktivitet påverkar kroppsmedvetande, tycker vi är 

väldigt intressant men det verkar vara en brist på tidigare utförda studier inom detta ämne. 

Samtliga respondenter i vår studie beskrev ett samband mellan kroppsmedvetande och fysisk 

aktivitet. Ett tydligt exempel vi sett i vår studie är att de respondenter som tränat Yoga 

regelbundet upplever sig blivit mer kroppsmedvetna på grund av sin träning. De uppgav sig 

ha blivit mer uppmärksamma på andning och hur de kan ta hjälp av denna för att exempelvis 

slappna av. Även Sandelin (2004) diskuterade att förmågan att observera sin egen andning 

kan vara ett led till ökat kroppsmedvetande. Författarna förmodar att Yoga verkar kunna 

stärka personers kroppsmedvetande då man genom träning i Yoga lär sig att fokusera på 

kroppen och lyssna till den. 

 

För att styrka och utveckla vår iakttagelse om hur idrott påverkar kroppsmedvetande, skulle 

författarna gärna se att fler studier görs inom detta område. Vissa studier finns angående 

fysisk aktivitet och dess påverkan på kroppsbild (Loland, 1998 och Watson, 2000). Däremot 

hade vi svårt att hitta studier om sambandet mellan fysisk aktivitet och kroppsmedvetande 

avseende uppmärksamhet, kroppskontroll och upplevelse i kroppen.  

 

För att ytterligare klargöra att det sker en förändring i kroppsmedvetande hos studenter på 

sjukgymnastutbildningen, skulle mer forskning krävas även inom det området. Det skulle vara 

önskvärt med en studie som följer ett antal sjukgymnaststudenter kontinuerligt under hela 

deras studietid, och därmed kunna tydliggöra utvecklingen av deras kroppsmedvetande från 

termin ett till termin sex.  

 

Vi vill slutligen poängtera att vi med denna studie visar på att sjukgymnastutbildningen 

påverkar den enskilde sjukgymnaststudentens kroppsmedvetande. Vi önskar även att vår 

studie ska stimulera kliniskt verksamma sjukgymnaster till reflektion över sitt eget 

kroppsmedvetande och hur detta utvecklats genom utbildning och fysisk aktivitet. 
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Konklusion  

Denna studie visar att det hos samtliga respondenter skett förändringar avseende deras 

kroppsmedvetande. Bidragande faktorer till dessa förändringar är fysisk 

aktivitet/idrottsutövande och utbildning. Generellt föreligger skillnader i dessa förändringar 

mellan respondenter i termin ett och respondenter i termin sex. Genomgående har 

respondenter i termin sex mer utförligt beskrivit sitt kroppsmedvetande rörande olika aspekter 

samt visat på en förmåga att kunna ge konkreta exempel på kroppsmedvetande i olika 

situationer. Respondenter ur termin sex beskriver en mer omfattande bild av 

kroppsmedvetande med hänsyn tagen till fler aspekter. De uppvisar även en förståelse av 

sammanhang med en förmåga att dra  

paralleller mellan fysiska, emotionella och kognitiva faktorer. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 
Temat vi har valt för vår C-uppsats är att undersöka sjukgymnaststudenters syn på sitt eget 
kroppsmedvetande i början respektive i slutet av sjukgymnastutbildningen.  
Därför har vi valt att vända oss till er. 
 
Vi söker två kvinnliga och två manliga studenter på sjukgymnastprogrammet termin 1 och 6. 
Uppsatta kriterier för att få deltaga är att ni skall förstå och kunna uttrycka er i svenska 
språket. 
Vi kommer att välja ut deltagare slumpmässigt. 
  
Er medverkan kommer att innebära att vi tar kontakt med er och bestämmer en tid för 
intervju. Under intervjun kommer ni få besvara ett antal frågor kring ämnet 
kroppsmedvetande. Intervjun, som sker vid ett tillfälle, kommer att spelas in och avsatt tid är 
ca en timma. Intervjun kommer att genomföras i någon lokal vid Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden.  
 
De data vi får in, det vill säga den intervju som spelas in, kommer endast vi som gör 
examensarbetet och vår handledare att ha tillgång till. För att i största möjliga mån behålla 
anonymitet kommer de som deltar endast identifieras med kön och ett kodnummer. Efter 
avslutat arbete kommer de inspelade banden att förstöras.  
Resultaten kommer att presenteras så att ingen individ skall kunna identifieras.  
 
Ert deltagande kommer inte att påverka något gällande betyg, skolgång eller dylikt. Ni har rätt 
till att när som helst, utan att ange skäl, avbryta ert deltagande i studien.  
 
Studien kommer, när den är färdig, att finnas tillgänglig för allmänheten via LTU:s hemsida 
(www.ltu.se) under länken http://epubl.luth.se/index.shtml 
 
Med vänliga hälsningar 
 
------------------------------------  ---------------------------------------- 
Terese Andersson   Handledare: 
Sjukgymnaststuderande, termin 6  Tommy Calner 
070-836 80 75   Magister i Sjukgymnastik/Univ. Adj. 
    Institutionen för Hälsovetenskap 
-----------------------------------  Hedenbrovägen 
Sofia Jarlbring   961 36 Boden 
Sjukgymnaststuderande, termin 6  Tel: 0921-75800 
070-597 57 56 
 
------------------------------------    
     
Astrid Nordström    
Sjukgymnaststuderande, termin 6 
070-566 84 62 
 

 

http://www.ltu.se
http://epubl.luth.se/index.shtml


 
Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 
(kön) 
Hur gammal är du?  
Vilken termin går du i? 
Är du fysisk aktiv? 
Hur många gånger i veckan tränar du? Vad? Hur länge har du hållit på med någon idrott? 
 
Förankring  
Upplever du dig ha god balans?  
Känner du att du vid stående klarar av att behålla lederna i ett fritt läge eller känner du dig låst 
i lederna?  
Känner du av var du har din tyngdpunkt?  
Känner du vart du har din tyngdkänsla i liggande och stående?  
Uppfattar du fötternas kontakt med marken i stående och kroppens kontakt med marken i 
liggande? 
Har du en stabil förankring?  
Klarar du av att hålla denna i vardagliga situationer, lyft eller träningssituationer?  
Känner du att du har en symmetri mellan vänster och höger sida i kroppen?  
(allmänt i liggande och stående).   
Kan du rikta uppmärksamheten på kroppen som en sammanhängande enhet från fötterna till 
huvudet och kan du följa denna hela vägen, eller finns det en blockering någonstans?
  
 
Mittlinje 
Tänker du ofta på din hållning? 
Hur medveten är du om din hållning i vardagliga situationer? 
Är du medveten om din mittlinje som går rakt genom kroppen?  
Känner du av i vardagliga situationer om du ”hamnar utanför” mittlinjen, och kan du då 
korrigera detta? 
Vilka konkreta hållningsjusteringar har du gjort sedan du började på 
sjukgymnastutbildningen? 
 
Centrum 
Är du medveten om var ditt tyngdcentrum finns? 
Är du medveten om var ditt rörelsecentrum finns?  
Är du medveten om hur du i liggande och stående orienterar dig och drar ihop dig kring ditt 
centrum?  
Är du medveten om hur du koordinerar arm och ben rörelser genom kroppens rörelsecentrum, 
exempelvis vid armpendling med knäsvikt? 
Är du medveten om var kraften kommer ifrån I olika vardagliga rörelser?   
Tänker du på var du initierar dina rörelser? (perifert eller centralt). 
 
Andning 
Tänker du på hur du andas? 
Är du uppmärksam på din andning i olika situationer?  
När och hur förändras den? (exempelvis stress) 
Kan du styra din andning?  

 



Kan du ta hjälp av din andning i olika situationer? (exempelvis träningssituationer)  
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Kan du integrera andningen i olika rörelser? 
Kan du uppmärksamma din andning utan att påverka den? 
Kan du uppleva hur andningsrörelsen sprider sig i kroppen?  
 
Flöde 
Känner du att du har ett flöde i vardagliga rörelser?  
Kan du utnyttja flödet för att underlätta i olika vardagliga situationer? 
Känner du av om du går och spänner dig i muskulaturen, ex. vid stress?  
Känner du av om du har konstanta muskelspänningar? Vilka symtom kan dessa i så fall ge? 
Kan du känna skillnad på spänd/avspänd muskulatur i din kropp i vardagssituationer?  
Känner du efter hur det känns i din kropp?   
Försöker du undvika att känna efter hur det känns i din kropp?  
Biter du ihop käkarna under dagen och hinner du i så fall uppmärksamma detta innan du får 
problem från det (exempelvis smärta)? 
Gnisslar du tänderna under natten? 
Lyssnar du till din kropps signaler? (om ja, när, hur mycket och hur ofta). 
Vad kan detta vara för slags signaler? I vilka situationer, känslotillstånd eller dylikt 
uppkommer de?  
Har du lätt eller svårt för att känna om du är exempelvis hungrig eller törstig?  
Kan det som händer i din kropp hjälpa dig att förstå dina känslor? 
Känner du att du kan förstå och tolka dessa signaler?  
Hur bra är du på detta? (exempelvis trötthet/hunger/stress).  
Hinner du tolka kroppens signaler innan det är för sent? (Innan du får smärta eller annat).  
Kan det hända att du exempelvis inte känner att du är trött förrän du är helt utmattad?  
Är du medveten om hur mycket energi du har i kroppen?  
Kan du medvetandegöra om du inte har ätit eller sovit ordentligt? 
Är du medveten om hur det känns i kroppen vid olika känslotillstånd?  
Kan du viljemässigt slappna av i kroppen?  
Är du medveten om hur du viljemässigt spänner muskulaturen i olika delar av din kropp?  
 
Hur känns det i din kropp vid fysisk aktivitet?  
Är du medveten om hur träning och fysisk aktivitet påverkar dig? 
Lyssnar du mer, mindre eller lika mycket på din kropp när du tränar än till vardags? 
Är du medveten om hur du med ditt kroppsspråk uttrycker dig gentemot din omgivning?  
Tycker du att du har blivit mer medveten om din kropp på grund av BK´n? (om ja, på vilket 
sätt?). 
Tycker du att undervisning i kroppskännedom allmänt har ökat ditt kroppsmedvetande? 
Vad anser du har förändrats i ditt kroppsmedvetande från det att du började på 
sjukgymnastutbildningen? 
 

 
 
 

 


