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”Som ´rörelsens´ kännare och ackompanjatörer professionaliserar sjukgymnasterna ett 

kärnområde i det allmänmänskliga. Att dansare intar viktiga platser i sjukgymnastikens 

historia är naturligtvis ingen slump. Men där dansaren i sin överdådiga rörelsefrihet vänder 

sig mot publiken, vänder sig den psykosomatiska arbetande sjukgymnasten in mot patientens 

vånda och vilja till vardaglig rörelsefrihet. I denna jämförelse finns ingen motsättning. 

Friheten förenar och den är i båda fallen underordnad gravitationen och ledspelens ytter 

lägen.  Dansaren skapar en illusion av det tyngdlösa och obegränsade och planterar en 

längtan och glädje i publikens kroppar. Sjukgymnasten sprider inga illusioner, men med hjälp 

att uthärda motståndet i det egna kroppsliga livet kan patienten också känna glädjen spira 

och våga, om inte språng, så åtminstone nya rörelser” 

Carl Edvard Rudebeck, Professor i allmänmedicin, Att förstå kroppens budskap – 

sjukgymnastiska perspektiv (Biguet m.fl., 2012, s.14). 

  



 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Basal kroppskännedom(BK) är en erkänd kroppsbaserad terapi som används 

inom fysioterapin. BK kan ge bättre kroppsmedvetenhet, självkänsla, upplevd känsla av att 

vara hel och ett med sin kropp. Forskning visar att fysisk aktivitet är viktig för hälsan. Dans är 

en fysisk aktivitet som har visat sig ha egenskaper som berör en persons kroppsmedvetenhet 

och aspekter av självet och kan vara ett alternativ till traditionell fysisk aktivitet. Dansen 

skulle kunna vara ett komplement till BK och fysioterapi och ge utökad möjlighet till fysisk 

aktivitet på recept.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur dansens effekter på kroppsmedvetenhet och 

självuppfattning beskrevs i litteraturen 

Metod: Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl och resulterade i 13 

inkluderade studier. Studierna granskades med PEDro skalan och Fribergs kvalitetsanalys. 

Resultatet under varje forskningsfråga grupperades utifrån återkommande teman och specifika 

fynd som var värdefulla ur ett fysioterapeutiskt perspektiv förtydligades. 

Resultat: Sex artiklar fann positiv effekt på aspekter relaterade till självuppfattning och fem 

artiklar relaterade till kroppsmedvetenhet och två artiklar kunde inte visa på någon effekt. Sju 

dansformer var representerade, varav Creative dance i sex artiklar. Fria rörelser, 

grupptillhörighet, acceptans och trygghet var betydelsefulla fynd i dansinterventionerna. 

Konklusion: Dans kan vara en värdefull aktivitet till att lära känna sig själv och sin kropp 

både för unga, vuxna och äldre. I studien framkom ett styrkt resonemang kring sambandet 

kropp och psyke och att om terapeuten ger individen möjlighet att tolka det budskap som 

kroppen bär på kan dans också bli en resa till personlig utveckling. 

 

Nyckelord: basal kroppskännedom, dans, dansterapi, kroppsmedvetenhet, 

självuppfattning 
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1 Bakgrund 

1.1 Fysioterapi, kroppsmedvetenhet och fysisk aktivitet  

 

Kunskapsområdet sjukgymnastik/fysioterapi kännetecknas av synen på människan som 

fysisk, psykisk, social och extensiell helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum för 

kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och 

resurser för förändring och att dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk 

interaktion. Genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse kan människan även 

själv påverka sin hälsa. Rörelse är också grund för hela människans funktion och som 

ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen. (LSR, 2009, s.6)  

 

Med ökat medvetande får klienten kunskap om sitt sätt att fungera och hur hen kan använda 

sina resurser på ett ändamålsenligt sätt. Genom att ha förtroende för sin kropp och att vara 

medveten om kroppen och dess signaler kan en person uppleva sig som sammanhängande och 

hel (LSR, 2009). En ökad kroppsmedvetenhet leder till en ökad förståelse för egna känslor 

och behov, dvs. en ökad kontakt med sig själv som person (Biguet, G., Keskinen-Rosenqvist, 

R. & Levy Berg, A., 2012). Forskning visar på att med god kroppsmedvetenhet, som hos 

Vipassana meditations (Vipanassa är en form av mindfullness baserad meditation) utövare 

och dansare, ökar sambandet mellan den subjektiva känsloupplevelsen och den faktiska 

fysiska reaktionen. Detta talar för att vid hög kroppsmedvetenhet stämmer den upplevda 

känslan mer överens med den fysiska reaktionen (Sze, J. A., Gyurak, A., Yuan, J. W., & 

Levenson, R. W., 2010). Definitionen av medvetande beror på vilka ”teoretiska glasögon” 

man väljer att se genom. Kroppsmedvenhet har dess grund inom psykologin och psykiatrin 

och är ett komplext begrepp som har flera dimensioner (Hedlund & Olofsson, 2013). 

Definitionerna av kroppsmedvetenhet grundar sig ofta på fenomenologisk forskning och med 

referens till Merleau-Pontys beskrivning om ”den levda kroppen” där kropp och själ är en 

helhet (Biguet m.fl., 2012). Kroppsmedvetande och kroppskännedom används ofta synonymt 

i litteraturen där den engelska termen är ”body awareness” och kan översättas med båda 

begreppen d.v. s kroppsmedvenhet eller kroppskännedom (Gyllensten & Gard, 2008). Den 

fysioterapeutiska förståelsen av begreppet kroppsmedvetande är till stor del 

erfarenhetsbaserad och det har gjorts försök att förklara dess innebörd. Det gemensamma för 

olika metoder och kroppsterapier är att begreppet kroppsmedvetenhet representerar en 

förståelse av att kropp, psyke och själ är oskiljaktiga och kan beskrivas som den 

förkroppsligade identiteten/ självet eller den kroppsliga aspekten av det totala medvetandet 
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(Hedlund & Olofsson, 2013). I denna studie använder författaren begreppet 

kroppsmedvetenhet. 

 

Fysioterapeuter fokuserar på kroppsmedvetande genom kroppsterapier som bl.a. 

Basal kroppskännedom, Feldenkrais, Psykomotorisk behandling (Biguet 

m.fl. 2012). Begreppet kroppsmedvetenhet introducerades inom fysioterapi av sjukgymnasten 

Gertrud Roxendal på 70-talet (Biguet m.fl., 2012; Roxendahl, 2002). Roxendahl kallade sin 

metod för Basal kroppskännedom. Basal kroppskännedom (BK) bygger på taichi-övningar 

och zenmeditation som introducerade av Jack Dropsy i Sverige på 1970-talet och 

vidareutvecklades av Gertrud Roxendahl. Dropsy hämtade inspiration från övningar som 

tillämpades inom teater och modern dans. Det är en ”lågmäld” träningsform som lockar fram 

möjligheten till att upptäcka självläkande krafter och kreativitet. Övningar utförs mjukt och i 

rytmiskt flyt och stimulerar inre kroppsliga processer, som andning, blodcirkulation och 

hormonproduktion. Övningarna har ett fysiskt och ett mentalt syfte, dvs. att finna det mest 

harmoniska och effektiva sättet att röra sin kropp och ge frihet och styrka i leder och muskler 

respektive övning i mental närvaro och koncentration. Med övningarna kan man integrera 

medvetet agerande med omedvetna processer i kroppen. När det medvetna handlandet 

appliceras i vardagen leder det i sin tur till ökad förmåga att förhålla sig till omgivningen, att 

relatera med andra människor och inte sällan till bättre hälsa. Genom att öva Basal 

kroppskännedom ökar förmågan till att dansa och följa yttre rytmer (Roxendal, 2002). 

Målet med behandlingen är att integrera kroppen i den totala identitetsupplevelsen vilket 

innebär att man strävar efter en helhetskänsla som brukar uttryckas: Jag är – jag är hel, i min 

kropp. Detta medför ökad självkänsla och ökat självförtroende (Roxendal, 1987). Ytterligare 

är målet med behandlingen att utveckla rörelsekvalité,  tilltro till sig själv, känsla av identitet 

och förmåga att vara närvarande i mötet med sig själv och andra.  

 

Kroppen kan upplevas som ett objekt, den kognitiva aspekten av kroppsmedvetande, som t.ex. 

kontroll av motorik, kondition och uthållighet. Kroppen är samtidigt en del av en persons 

subjektiva själv (Biguet m.fl., 2012) där kroppen också har central betydelse för självkänsla, 

självuppfattning och självets funktion(Lindwall, M., 2011). Forskare menar att självet är ett 

komplext system av olika konstruktioner (Biddle, S. J., Fox, K., & Boutcher, S., 2003; 

Lindwall, M., 2011). Roxendal (2002) menar att i självet ingår bland annat de föreställningar 

och grundläggande antaganden som individen har om den egna personen.  
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I denna litteraturstudie användes begreppet självuppfattning för Roxendals definition av 

självet d.v.s de föreställningar och grundläggande antaganden som individen har om den egna 

personen. I definition finns också olika självbegrepp representerade t.ex. självkänsla där 

självuppfattning kan ses som det övergripande begreppet. 

 

Generellt mår kropp och själ bra av fysisk aktivitet i olika former (Statens 

folkhälsoinstitutYrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). Regelbunden fysisk aktivitet 

förbättrar stämningsläge och en del kognitiva funktioner. Fysisk aktivitet är ett kraftfullt sätt 

att förbättra fysisk och psykisk funktionsförmåga och den allmänna livskvaliteten (Sundberg 

& Henriksson, 2008). Fysisk aktivitet kan vara en distraktion från stimuli som skapar stress, 

där fokus flyttas till aktiviteten (Bahrke, M. S., & Morgan, W. P., 1978). När känsla av att ha 

lyckats infinner sig vid fysisk aktivitet leder det till att man känner sig intresserad av att delta 

igen och självkänslan ökar (Sonstroem, 1978). Forskning visar på att fysisk inaktivitet är ett 

stort hälsoproblem över hela världen (Lee et al., 2012) och att fysisk inaktivitet är fjärde 

ledande riskfaktorn för global mortalitet vilket har uppmärksammats av WHO som 

sammanställt riktlinjer för fysisk aktivitet i olika åldersgrupper (WHO, 2010). I FYSS, Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, som är en informationbank för 

personal verksamma inom hälso- och sjukvården menar man att en ökning av den fysiska 

aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets 

hälsa(Statens folkhälsoinstitutYrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). 

1.2 Dans som fysisk aktivitet och dansens terapeutiska verkan 

För den som inte är motiverad av traditionell motion kan dans vara ett alternativ (Ward, 

2008). Dans är en fysisk aktivitet som ställer krav på flera komponenter av fysisk kapacitet, 

till exempel koordination, balans, rörlighet, kondition och muskelstyrka. Vid flera diagnoser 

bl.a. diabetes mellitus-typ 1 och 2, stroke, artros, klimakteriebesvär rekommenderas dans som 

fysisk aktivitet på recept. Det finns en rad olika dansformer, exempelvis salsa, cheerleading, 

linedance, sport-dans, streetjazz/funk, country, folkdans, gammeldans och sällskapsdans som 

oftast utförs till musik eller någon annan from av rytmackompanjemang (Statens 

folkhälsoinstitutYrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). Dans kan vara strukturerad och 

följa specifika dansmönster som t.ex. i balett och folkdans men kan också vara improviserad 

och utan förutbestämda steg som i Creative dance (Hanna, 1995) och i dansterapi (Grönlund, 

1996).  
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Fysisk aktivitet i form av dans och rytmträning kan användas av fysioterapeuter för att 

förbättra patienternas kroppsmedvetande, för att de ska känna sig hela, uttrycka sig via 

kroppen och hitta smidighet i rörelse. Dans och rörelse till rytmer och musik hjälper patient 

att hitta rörelseglädjen och att uttrycka olika känslor och inre upplevelser (Fysioterapeuterna, 

2016). Dans är ett effektivt sätt att konfrontera och handskas med både smärta och stress. Via 

dansen kan en person få bättre självbild, kroppsuppfattning, självkänsla och självförtroende 

(Hanna, 1995). Dans kan vara en hjälp till att förbättra kroppskännedom och 

kroppsuppfattning vilket i sin tur kan påverka självkänslan (Dishman, 2006). Dansens goda 

effekter är många bl.a. fysisk ansträngande, med de goda effekter det har på välbefinnande, 

bättre kondition, kroppsuppfattning och hållning samt är en bra metod för att få människor att 

vara här och nu. Dansen försätter oss i olika sinnesstämningar och känslor väcks. Acceptans 

av känslor och tankar kan ge upphov till lindring av psykosomatiska besvär som oro, smärta 

och spänningar. När man använder sig av kroppen som uttrycksmedel lär man sig att lita på 

den vilket stärker självkänslan (Vivanco, 2009).  

 

I en studie där dans användes som intervention för tonårsflickor med psykosomatiska besvär, 

upplevd stress och nedstämdhet visades att de efter att ha dansat två gånger i veckan i åtta 

månader visade förbättringar i självskattad hälsa. Studien visar på vikten av en glädjefylld 

social fysisk aktivitet för att påverka hälsan positivt, att dans kan medverka till en varaktig ny 

hälsovana (Duberg, 2012) och vara kostnadseffektiv (Philipsson et al, 2013). Forskning visar 

att Grounding, som är en typ av fysisk aktivitet baserad på  rörelser från afrikansk dans där 

andningen är en central del av utförandet, minskade hyperventilation hos patienter med 

utmattningsdiagnos (Ristiniemi Heli, 2013).  

 

Dansterapi är en konstnärlig terapiform där rörelse i syfte att öka kroppsmedvetenhet, stärka 

självkänslan, reducera stress och minska ångest används (SBU, 2014). Dansterapeuten har 

psykologisk och psykoterapeutisk kompetens och förhållningssättet kan vara 

psykoterapeutiskt men också pedagogiskt (Grönlund, 1996; Engberg, 2004). Dansterapi kan 

användas inom många olika områden som i rehabilitering efter utmattningsdepression, 

psykosomatiska besvär och inom friskvård för att förebygga trötthet och stress (Engberg, 

2004). Dansterapi kan vara en värdefull intervention för äldres hälsa och för personer med 

kroniska sjukdomar i avseende att förbättra livskvalitet (Strassel, 2011). I ett 

forskningsprojekt behandlades fibromyalgipatienter med dansterapi en gång i veckan i sex 

månader. Resultaten visade på förbättrad rörlighet, minskad rörelsesmärta, förbättrad balans 
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av stresshormonerna, ökat självförtroende och självuppfattning och högre livsenergi jämfört 

med kontrollgruppen (Bojner Horwitz, 2004). Även hos studenter med tenta-ångest kan 

dansterapi vara en möjlig behandling (Erwin-Grabner et al, 1999).  

 

All dans kan dock vara terapeutisk om dansledaren är specialist eller terapeut och använder 

rörelsebeteende i ett terapeutiskt kontext (Strassel, 2011). Dansen i sig väcker kontakt och 

dansens kreativa process har terapeutisk verkan (Grönlund,1996). Dans kombinerar konst 

med fysisk aktivitet och den kombinationen kan ge en bättre effekt på psykologiskt 

välmående än hos annan idrottsaktivitet vilket kan bero på att en dansare fokuserar på det 

expressiva, kreativa och estetiska aspekten av den fysiska aktiviteten, jämfört med idrott som 

fokuserar på målorienterade och tävlingsinriktade aspekter (Gurly et al, 1984). Andra 

författare menar att dans vanligtvis är njutbar, upplyftande och mer engagerande än andra 

typer av träning (Strassel, 2011). Vidare föreslås att dans är mer effektiv att reducera smärta 

än andra fysiska aktiviteter vilket kan bero på att dansen når individen på fler nivåer: 

emotionellt, multisensoriskt, kognitivt och kroppsligt (Hanna, 1995). En annan förklaring till 

varför dans kan påverka vår hälsa är att dans kan stärka både autonoma, immuna och 

hormonella system i kroppen, som kallas psykoneuroimmunologi, vilket förklarar hur mentala 

processer påverkar våra kroppar.(Bojner Horwitz, 2013). 

Dans har funnits i alla tider och kulturer och används fortfarande i rituella och sociala 

sammanhang (Konarski, K. & Theorell, T., 1998). Sedan tidig historia har dansen varit ett 

verktyg för människor att handskas med stress och sjukdom (Hanna, 1995). Den har fått stå 

som symbol för det som varit svårt att förstå eller greppa och fyller därför en viktig 

meningsbärande funktion (Bojner Horwitz, 2013). 

1.3 Problemformulering 

Dansen bär på möjligheter. Hanna (1995) uttrycker det så här:  

Perhaps dance should be viewed as a potentially powerful yet underused and 

underresearched modality in the effort to contribute to human well-being by 

preventing illness and promoting healing. 

Denna studie ämnar var en del av detta utforskande. BK är en kroppsbaserad terapi som 

används vid bl.a. stress, smärta och psykisk ohälsa. Med BK kan personen få bättre 

kroppsmedvetenhet, självkänsla, upplevd känsla av att vara hel, att var ett med sin kropp. 

Dans är en form av fysisk aktivitet och har visat sig ha egenskaper som berör en persons 

kroppsmedvetenhet och aspekter av självet. Det resonemanget gör att dansen eventuellt skulle 
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kunna vara ett komplement till BK och annan fysioterapi men också som utökad möjlighet till 

fysisk aktivitet på recept för personer med stress och smärtproblematik samt för andra grupper 

som tex äldre. Därav skulle det vara intressant att sammanställa aktuell forskning inom ämnet 

dans, kroppsmedvetenhet och självuppfattning.  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur dansens inverkan på kroppsmedvetenhet och 

självuppfattning beskrivs i litteraturen.  

2.1 Frågeställningar  

 Hur tydligt är dansinterventionens innehåll beskrivet? 

 Vad har dansledaren för profession och bakgrund? 

 Vilken effekt har olika dansformer på kroppsmedvetenhet respektive självuppfattning?  

 Vad i dansen har effekt på kroppsmedvetenhet och självuppfattning?  

3 Metod 

3.1 Studiedesign 

Studiedesignen som valdes för detta projekt var en sammanställande litteraturstudie. Med en 

litteraturstudie skapar man en översikt av befintlig data och forskning inom ett område och 

därmed  ökar kunskapen inom forskningsområdet (Friberg, 2012). En litteraturstudie är ett 

sätt att också utveckla förmågan att kritiskt granska forskning. 

3.2 Sökstrategi 

Initialt i processen gjordes en vidare sökning för att få ett helikopterperspektiv inom ämnet 

dans som hälsofrämjande intervention. Sökning gjordes i PubMed och Cinahl inom dans och 

dansterapi. En mängd abstrakt och titlar lästes igenom för att få en överblick. Då ämnet dans 

som hälsofrämjande intervention visade sig vara ett stort och brett område, valdes ett smalare 

forskningsområde; nämligen kroppsmedvetenhet och självkänsla. En översiktlig granskning 

gjordes av titlar och abstrakt. Sökning på selfconcept gav endast två artiklar för självkänsla. 

Då kroppsmedvetenhet och behandling av patient ses till helheten av personen, en persons 

identitet och själv (Biguet, 2012) och i självet ingår bland annat de föreställningar och 

grundläggande antaganden som individen har om den egna personen (Roxendal, 2002) 

inkluderades även artiklar med aspekter relaterade till självuppfattning. Ingen ny sökning 

gjordes då Meshterm och Subject term för självuppfattning var samma som för självkänsla 

dvs. selfconcept.  

Databaser som användes var PubMed och Cinahl eftersom de inriktar sig på hälsovetenskap 

och medicin. I PubMed används ”Meshtermer” och i Cinahl används ”Subject terms”. 
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Meshtermer och Subject terms var i det här fallet samma, dvs. dancing, dancetherapy, 

selfconcept och bodyimage. Därtill gjordes en kompletterande fritextsökning med ”body 

awareness”. Relevant Meshterms och Subject terms som stod för s kroppsmedvetenhet och 

självuppfattning var selfconcept respektive bodyimage. Innan huvudsökningen rådfrågades en 

bibliotekarie på universitetets sökverkstad kring valet om sökord och MeSH-termer för 

respektive databas. Sökningar gav följande träffar: 134 i PubMed och 48 i Cinahl. Sökning 

gjordes först i PubMed och därefter i Cinahl med funktionen ”exclude medline” för att 

utesluta dubletter. Sökordskombinationerna som användes var: 

(Dance OR Dancetherapy) AND (Bodyimage OR Selfconcept OR “Bodyawareness”) 

Nitton artiklar valdes ut för heltextgranskning och togs fram eller beställdes. Efter 

genomläsning uteslöts sex av dessa p.g.a. att de inte var relevanta för studiens syfte eller föll 

inom exklusionskriterierna. Slutligen inkluderades totalt 13 artiklar i denna litteraturöversikt. 

Resultat överfördes till tabeller för att få en hanterbar överblick och grupperades utifrån 

återkommande teman och specifika fynd som var värdefullt ur ett fysioterapeutiskt perspektiv 

förtydligades. 

3.3 Exklusionskriterier  

 Artiklar utan tillgängligt abstrakt 

 Språk utöver svenska och engelska 

 Reviews med artiklar som redan inkluderats i studien 

 Studier med urvalsgrupp med ”sever mental illness” 

 Studier gjorda på bodyimage i relation till ätstörning, bodyimage och selfconcept i 

relation till professionella dansare 

 Studier gjorda med okänd dans för forskaren/kulturbunden dans ej allmänt känd 

 Studier som har danstillfällen som överstiger 3 ggr/v 

 Studier tidigare än 1995 

3.4 Kvalitetsgranskning av artiklar 

Kvalitetsgranskning gjordes med PEDro scale (PEDro, 2016) och Fribergs kvalitetsanalys 

(Friberg, 2015). PEDro scale användes för RCT studier och studier med kontrollgrupper. 

Friberg användes vid övriga studier, kvalitativa och kvantitativa studier utan kontrollgrupp. 

Samtliga 13 inkluderade artiklar granskades av författaren. PEDro skalan innehåller elva olika 
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kriterier varav 10 av 11 användes. Totalt ger skalan således 10 poäng. Ju högre poäng desto 

bättre kvalitet. Frågorna är konstruerade så att det önskvärda svaret på respektive fråga är 

”ja”. Varje punkt i skalan finns beskrivet i text där det står beskrivet vad som ska finnas med i 

artikeln för att kriteriet ska anses vara uppfyllt. Fribergs kvalitetsanalys bygger på olika 

kriterier som ska uppfyllas. Dessa kriterier modifierades till frågor för att passa en ja/nej 

modell. Det ursprungliga antal kriterier var 14, som efter modifiering blev 15 frågor (Bilaga 

2). Totalen bestod enbart utav antalet ”ja”. Ju högre total desto högre kvalité på artikeln. 
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4 Resultat 

4.1 Studie design och kvalitet, studiedeltagare, interventionens duration och frekvens 

och dansform (se vidare i tabell 1a och 1b.) 

Studiedesign och studiekvalitet 

Av de totalt 13 inkluderade studierna var fyra stycken randomiserade kontrollerade studier 

(Hülya, 2000;Sandel et al., 2005; Baptista et al., 2012; Marmeleira et al., 2009), två studier 

var kvantitativa studier med kontrollgrupp (Lewis, 1995; Fonseca et al., 2014), tre stycken var 

kvantitativa och kvalitativa studier utan kontrollgrupp (Quin et al., 2007; Sjöström, 2004; 

Muller-Pinget, 2012) och fyra stycken var kvalitativa studier utan kontrollgrupp (Picard, 

2000; Connor, 2000; Goodwind et al., 2004; Thornberg et al., 2012).  

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med PEDro scale för RCT studier och studier med 

kontrollgrupp. Fribergs kvalitetsanalys möjliggjorde en bedömning av kvalitetsaspekter även 

av kvalitativa och kvantitativa studier utan kontrollgrupp. Av de sex sammanställda studierna 

som granskades med PEDro fick en 9/10 poäng. Resterande var enligt följande: en studie 

6/10, två studier 5/10, en studie 3/10 och slutligen en studie 2/10. De sju studier som 

granskades enligt Friberg, hade en studie 13/15, en studie 12/15, tre studier 11/15 och 

resterande hade 10/15 respektive 9/15.  

 

Studiedeltagare 

Antalet studiedeltagare varierade mellan 5-348 personer och ålder varierade mellan 6-89 år. 

Fem studier hade bara kvinnliga studiedeltagare (Picard, 2000; Connor, 2000; Sandel et al., 

2005; Lewis, 1995; Baptista et al., 2012). Sex studier hade både män och kvinnor (Quin et al., 

2007; Hülya, 2000; Goodwind et al., 2004; Sjöström, 2004; Thornberg et al., 2012; 

Marmeleira et al., 2009) och två studier gick ej att utläsa om det var blandat eller endast 

kvinnor respektive män (Fonseca et al., 2014; Muller-Pinget, 2012). Åtta studier hade ”friska” 

deltagare (Picard, 2000; Quin et al., 2007; Hülya, 2000; Connor, 2000; Thornberg et al., 2012; 

Lewis, 1995; Fonseca et al., 2014; Marmeleira et al., 2009), resterande fem studier hade 

deltagare enligt följande; deltagare med diagnosen fibromyalgi (Baptista et al., 2012), 

deltagare kronisk smärta (Sjöström, 2004), deltagare med övervikt (Muller-Pinget, 2012), 

deltagarna beroende av rullstol p.g.a spina bifida/ryggmärgsbråck (Goodwind et al., 2004) och 

en studie hade studiedeltagare överlevt bröstcancer (Sandel et al., 2005).   
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Interventionens duration, frekvens och dansform 

Interventionerna utfördes en till tre gånger i veckan, 50 minuter till två timmar per gång och 

pågick från enstaka workshoptillfälle till 3 år.  Creative dance användes i sex studier (Picard, 

2000; Quin et al., 2007; Goodwind et al., 2004; Thornberg et al., 2012; Lewis, 1995; 

Marmeleira et al., 2009), dansterapi i två studier (Sjöström, 2004; Muller-Pinget, 2012), en 

studie hade folkdans (Connor, 2000), en studie hade step dance (Hülya, 2000), en studie hade 

ballroom dance (Fonseca et al., 2014), en studie hade bellydance (Baptista et al., 2012) och 

slutligen The Lebed Method (Sandel et al., 2005), ett dans och rörelseprogram för personer 

som behandlats för bröstcancer. 

4.2 Dansinterventionernas beskrivning av innehåll och upplägg 

Sex studier hade ingen eller mycket begränsad beskrivning av innehåll och upplägg (Picard, 

2000; Quin et al., 2007; Hülya, 2000; Lewis, 1995; Connor, 2000; Thornberg et al., 2012). 

Fyra studier hade en övergripande beskrivning (Sjöström, 2004; Baptista et al., 2012; Fonseca 

et al., 2014; Marmeleira et al., 2009). Två studie hade mer ingående beskrivning av innehåll 

och upplägg av dansinterventionen (Goodwind et al., 2004; Muller-Pinget, 2012). En studie 

hade utförlig beskrivning av innehåll, upplägg och tider på de olika delarna i 

dansinterventionen (Sandel et al., 2005). 

4.3 Dansledaren 

I fyra studier var det otydligt eller framkom ej vem dansledaren var eller vad dansledaren 

hade för kunskaper i dans (Picard, 2000; Hülya, 2000; Sjöström, 2004; Muller-Pinget, 2012 ). 

I åtta studier hade dansledaren hög utbildning; danslärare (Lewis, 1995; Fonseca et al., 2014), 

koreograf (Goodwind et al., 2004; Thornberg et al., 2012) dansterapeut (Sandel et al., 2005), 

sjukgymnast med danskompetens (Baptista et al., 2012), arbetsterapeut med danskompetens 

(Connor, 2000) och idrottslärare med utbildning i Creative dans (Marmeleira et al., 2009). I 

en studie var dansledarna dansartister som tränats och fått guidning i hur dansklass skulle 

genomföras (Quin et al., 2007). 

4.4 Dansens inverkan avseende aspekter som relaterar till kroppsmedvetenhet och 

självuppfattning (se vidare i tabell 1a och 1b) 

Sex studier visade positiva effekter  på aspekter som relaterar till självuppfattning (Picard, 

2000; Quin et al., 2007; Hülya, 20004; Connor, 2000; Sjöström, 2004; Thornberg et al., 
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2012). En studie av de sex studierna nämner också positiva effekter på bland annat balans och 

koordination (Connor, 2000). En studie visade ingen signifikant förbättring av självkänsla 

(Muller-Pinget, 2012). Fem studier hade positiv effekt på aspekter som relaterar till 

kroppsmedvetenhet; proprioception (Marmeleira et al., 2009), bodyawareness (Fonseca et al., 

2014), och bodyimage (Lewis, 1995; Baptista et al., 2012; Muller-Pinget, 2012). En studie 

visade positiv förändring av bodyimage vilket också uppstod i kontrollgruppen, därav ”no 

training effect” (Sandel et al., 2005) 

4.5  Möjliga förklaringar till dansens inverkan på kroppsmedvetenhet och 

självuppfattning och därtill relaterade aspekter/begrepp ( se vidare tabell 1a och 

1b) 

4.5.1 Dansform 

Sex studier med Creative dance hade förklaringar för effekter på självuppfattning enligt 

följande; använda rörelser för självuttryck (Picard, 2000),  improviserade rörelser som 

uttryckte känslor som i sin tur väckte minnen (Thornberg et al., 2012), fokus på samband 

mellan kropp, psyke och rörelse istället för på det mekaniska i en rörelse (Goodwind et al., 

2004),  icke tävlingsinriktad(Quin et al., 2007), fokus på kreativitet (Quin et al., 2007; 

Goodwind et al., 2004). Följande studier gav förklaring till effekten på kroppsmedvetenhet; 

betoning på medvetenhet av kroppspositioner och rörelse (Marmeleira et al., 2009), rörelser 

där rörelseomfånget förlängs och inga satta rutiner eller steg (Lewis, 1995). 

En studie i Folkdans (Connor, 2000) hade följande förklaringar till effekter på bland annat 

kroppsmedvetenhet och självuppfattning; dansen fångar jämfört med repetitiva tränings 

rutiner deltagarnas fantasi genom dess symboliska värden och når deltagaren både på ett 

intellektuellt och emotionellt plan. Generella parametrar för folkdansens effekter är också 

rytm och musik, beröring och fysiskt utmanande. 

Två studier i Dansterapin gav förklaringar till dansens inverkan på kroppsmedvetenhet 

respektive självuppfattning; snabba rörelser som distraktion från att hinna tänka om vad som 

ska göras, övningar med kroppshållning, andnings och avspänningstekniker, body-mind 

tekniker som improviserad dans för att öka förståelsen för samband kropp och psyke, glädje 

och positiva känslor (Muller-Pinget, 2012), medveten närvaro, samband kropp och psyke gav 

tillgång till intuition, uttrycka metaforer och inre bilder via rörelser och fria rörelser öppnar 

upp för egna autentiska rörelser (Sjöström, 2004). 
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I studien med Stepdans (Hülya, 2000) visade resultatet på större förbättring av mäns personal 

self och physical self än kvinnors vilket kunde bero på att stepdans ansågs vara en kvinnlig 

aktivitet med koordinerade rörelser till musik varpå hade männen en lägre förväntning på 

framgång. När de så gjorde framsteg blev deras skattning högre. Förklaring till kvinnors lägre 

resultat kunde bero på ”the selfobjective theory” och att kvinnor försökte anpassa sig till en 

idealbild där man är smal. Män och kvinnor deltog i samma grupp vilket också kan ha 

påverkat kvinnors skattning av sig själva. 

I studien med Ballroom dance (Fonseca et al., 2014) var det rytmiska rörelser till musik som 

bidrog till sensimotor integration och stimulerade känslor. Uppmärksamheten på kroppen som 

krävdes för att lära något nytt kan ha bidragit till förbättrad kroppsmedvetenhet. I artikeln 

refererade man också till andra artiklar för att ge förklaring till effekterna på 

kroppsuppfattning; experimentera med rörelser skapar bilden och formen av kroppen, 

segmenterade rörelser aktiverar proprioceptorer och hållningskänsligheten samt att  fria 

rörelser genom flödande, fortgående och emotional bodywork ger djup association till kropp, 

mental perception och medvetenhet. 

I studien med Belly dance (Baptista et al., 2012) refereras till andra artiklar som förklaring till 

de effekter som uppstod. Rytmisk aktivitet får muskler att vara i arbete respektive i 

avslappning. Detta genom variation av intensitet, hastighet och varaktighet av rörelser. Detta 

möjliggör kroppskontroll i olika segment av höft , bål och kroppsdelar. Belly dance gjorde det 

möjligt för patienterna att ägna mer uppmärksamhet åt sitt utseende , vilket ledde till 

förbättringar i självbild och självkänsla . 

 The Lebed Method (Sandel et al., 2005) användes i en studie med kvinnor som behandlats 

för bröstcancer. Sannolikt var att grupp processen påverkat resultatet, i övrigt nämns inte vad i 

dansen som kan ha påverkat resultaten. Författaren ställer dock frågor om vad som kunde ha 

påverkat resultatet; var det interventionen eller på grund av att vara med och tron på att må 

bättre, var det känslan av att vara med eller de aktuelle rörelserna, vilken effekt hade musiken, 

hur viktiga var de aktuella diskussionerna som uppstod efter klass? 

4.5.2 Utmärkande fynd  

De effektvariablar i dansen som utmärker sig mest är fria rörelser(Picard, 2000; Connor, 

2000; Goodwind et al., 2004; Sjöström, 2004; Thornberg et al., 2012; Lewis, 1995; Fonseca et 

al.,2014; Muller-Pinget, 2012). De effektvariablar som uppkom i två eller fler studier är enligt 

följande: fokus på kreativitet(Quin et al., 2007; Goodwind et al., 2004), rytmiska och 
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segmenterade rörelser (Fonseca et al., 2014; Baptista et al., 2012) och samband 

kropp/själ/psyke (Goodwind et al., 2004; Sjöström, 2004; Muller-Pinget, 2012). 

Vidare lyfter artiklarna fram andra fynd värdefulla för studiernas resultat. Dessa fynd är 

upplevelse av trygghet och acceptans (Picard, 2000; Connor, 2000; Goodwind et al., 2004; 

Lewis, 1995), betydelsen av att tillhöra en grupp(Picard, 2000; Connor, 2000; Goodwind et 

al., 2004; Sjöström, 2004; Thornberg et al., 2012; Sandel et al., 2005; Muller-Pinget, 2012) 

och symboliska värden och metaforer samt betydelsen av att använda ord, bild och film 

(Picard, 2000; Connor, 2000; Sjöström, 2004; Muller-Pinget, 2012). Gruppens betydelse och 

acceptans/trygghet återfanns i större grad i studierna rörande aspekter av självuppfattning än 

studier på kroppsmedvetenhet. 



13 

 

4.6 Tabell 1a. Sammanställning av artiklar gällande kroppsmedvetenhet. 

Författare 

Titel 

År 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/week 

Deltagare 

 

Effekt-

mått 

Mätmetod Resultat Konklusion Möjliga förklaringar till 

dansens inverkan på 

fr.a. kroppsmedvetenhet 

Kval. 

bedöm. 

Design 

J. F. 

Marmeleira, et 

al. 

2009 

Creative dance 

can enhance 

proprioception 

in older adults. 

To investigate 

the effects of 

a creative 

dance 

program on 

propriocep-

tion of older 

adults 

Creative 

dance 

90 

min/3ggr/v 

12 veckor 

 

Män och 

kvinnor  

37 deltagare 

55-80 år 

Knäledens 

rörelse-

känsla och 

positions-

känsla  

Armposition 

JPS och datorrörelse-

dynamometer,Biodex 

sytem 2 

 

 

Linear movement 

device 
(Model 31202, Lafayette 

Instrument, Lafayette, 

IN) 

Mättes för och efter 

studien. 

Signifikat 

förbättring av 

proprioception av 

äldre vuxna, i arm 

position, knä JPS 

och knä kinestesi i 

flexion. Knä 

kinestesi i extension 

no signifikant 

skillnad men 

framsteg. 

Creative 

dansprogram med 

fokus på 

kroppskännedom  
och kommunikation 

via rörelser kan 

förbättra 

proprioceptionen 
hos äldre vuxna. 

Betoning på medvetenhet 

av kroppsposition och 

rörelse 

 

PEDro 

5/10 

RCT 

Christian 

Costa Fonseca 

and Bianca E. 

Thurm 

2014 

Ballroom dance 
and bodysize 

perception. 

  

To assess 

influence of 

dancing on 

body size 

perception 

(bodyschema 

of ballroom 

dancers) 

Ballroom 

dance 

90min/ 

1ggr/v 

12 veckor 

Kontroll-

grupp 2 tim 

lektion i 

body 

perception. 

30 deltagare 

21-60 år 

M=35,9 resp 

38,9 år 

Friska 

Nybörjare i 

Ballroom 

dance 

15 delt i 

intervention 

grupp och 15 

delt i 

kontrollgrupp 

Body 

awareness-

perception 

of bodysize 

BodyImage  

Assement 

Image marking 

procedure 

Data analyserades 

med Body Perception 

Index och oBPI. 

Mättes före och efter 

intervention. 

Ballroom gruppen gick 

från hyperschematic to 

40% ökning  
av deltagarantal som 

hade korrekt 

kroppsuppfattning. 

 
Kontrollgruppen gick 

från korrekt 

kroppsuppfattning till 
22% minskning av 

antal deltagare som 

hade korrekt 
kroppsuppfattning. De 

gick från korrekt till 

hyposchematic 
perception. 

Ballroom dans som 

en 

fritidssysselsättning,  

kan ge fördelaktiga 

resultat på 

bodyperception . 

 

Rytmiska rörelser påverkar 

sensimotor integration och 

stimulerar känslor. 
(artikel ref. till andra 

artiklar). Genom att 

exprimetera  med rörelser 

skapar individen bilden och 

formen av kroppen,  

segmenterade rörelser 

aktiverar proprioceptiva 

receptorer och  

hållningskänsligheten, fria 

rörelser ger djup association 

till kropp och mental 

perception och medvetenhet 

via flödande, fortgående och 

emotional bodywork, 

uppmärksamhet på 

kroppen när man ska lära 

nytt 

PEDro: 

2/10 

Kvantitativ  

Kontroll-

grupp 

 

 



14 

 

Författare 

År 

Titel 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/week 

Deltagare 

 

Effekt-

mått 
Mätmetod Resultat Konklusion Möjliga förklaringar till 

dansens inverkan på fr.a 

kroppsmedvetenhet 

Kval. 

bedöm. 

Design 

Solange 

Muller-Pinget 

et al. 

2012 

Dance therapy 

improves self-

body image 

among obese 

patients. 

 

 

To assess the 

influence of a 

dancetherapy 

program on 

the evolution  

of mental 

representation 

linked to body 

image among 

obese patients. 

Dance-

therapy  

2 tim/v,  

36 veckor 

18 detagare 

Överviktiga 

patienter 

Medelålder 

44,6 år 

Changes in 

BodyImage 

Fyra 

parameterar:

-fysisk 

-psykisk 

-kognitiv 

-social 

 

 

Frågeformulär kring 

livskvalite, QOL- The 

impact of  weight on 

qol(IWQOL). 

Sensomotorisk 

perception/kroppsmed

-vetenhet och mental 

representations linked 

to bodyschema and 

selfbodyimage mättes 

med Laban movement 

analyses och 

Development 

movement pattern 

from Cohen. 

Mättes i start och slut 

av interventionen 

Signifikat 

förbättring i QOL 

(med avseende på 

physical functions 

och total poäng), 

body consciousness 
och mental 

representation 

kopplad  till 

selfbodyimage. 

Ingen significant 

förbättring av self-

esteem. 

Dantherapy tillät 

överviktiga 

patienter att 

återställa både den 

kroppsliga och 

mentala 

medvetenheten 

associerad till 

kroppsbild. 

Även, psyko-sociala 

aspekter av deras 

personlighet 

förbättrades. 

Snabba rörelser-inget tid att 

tänka om deras kroppar 
istället fokus på kroppslig 

förnimmelse. 

Kroppshållning i sittande 
stående och i gång.  

Andning och 

avspänningsteniker. 

 

Tekniker som stärkte 

förståelsen för samband 

kropp och  psyke t ex 

improviserad dans .Glädje 

och positiva känslor att 
utföra aktivitet. 

Känsla att tillhöra en grupp 

Verbala summeringar och 
teckningar för att utrycka 

erfareheter av dansen 

Friberg 

11/15 

Kvantitativ 

och kval-
itativ 

Ingen 

kontroll-

grupp 

Susan L. 

Sandel,et al. 

2005 

Dance 

Movement 

Program 

Improves 

quality of life 

measures in 

breastcancer 

survivors. 

Determine if a 

movement and 

dance program 

that was 
designed to 

address the 

challanges 
faced by 

breastcancer 

survivors would 
improve quality 

of life, body 

image and 
shoulder 
function. 

The Lebed 

Method-

Focus on 

healing 

through 

movement 

and dance. 

 

60min/2ggr/

veckan i 6 

veckor. 

Därefter 

1ggr/veckan 

7-12 veckor. 

Kvinnor 35 år 

Medelålder: 

61 år 

Två grupper 

Kontrollgrupp 

startade v.14-

25. 

Interventiongr

upp startade 

 v.1-12 

Livskvalite´ 

 

 

 

Axelrörlig-

het 

 

BodyImage 

Breast Cancer Quality 

of Life(FACT-B, 

version 3) 

General health-related 

quality-of-life mättes 

med SF-36 

Shoulder range of 

motion( mättes av 

fysioterapeut) 

Body Image Scale 

Signifikant förbättring 

I FACT-B 

SF-36, ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 
Övergripande 

tidseffekten var 

signifikant bättre v.14-
25 

För stor variabilitet i 

ROM –ingen 

signifikant skillnad 
 

Positiv förändring 

men No training 

order effekt 

Dansprogram som har 

fokus på det fysiska 

och emotionella 

behoven för kvinnor 
efter behandling av 

bröstcancer 

förbättrade 

väsentligen en 

bröstcancer-specifik 

livskvalite test.  

Studien visar på 
tillräcklig evidens för 

att rättfärdiga större 

studier av denna terapi 

som en del av fortsatt 

behandling av 

bröstcancer 
överlevare. 

Frågan om vad som 

gjorde resultatet finns inte 

klart svar på dock ställs 

frågan: 

Vad förbättrade resultat? 

Var det p.g.a av att vara 

med i interventionen,  

tron på att kunna må 

bättre? Berodde det på 

känslan av att vara med 

versus de aktuella 

rörelserna? Vilken effekt 

hade musiken? Hur 

viktiga var de 

diskussioner som uppstod 

efter klass?  

PEDro: 

6/10 

RCT 
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Författare 

År 

Titel 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/week 

Deltagare 

 

Effekt-

mått 
Mätmetod Resultat Konklusion Möjliga förklaringar till 

dansens inverkan på fr.a 

kroppsmedvetenhet 

Kval. 

bedöm. 

Design 

Raymond N. 

Lewis and 

Evelyn D. 

Scannell 

1995 

Relationship of 

BodyImage and 

Creative Dance 

movement 

 

 

The hypothesis 

of this study 

was that there 
would be a 

difference 

between less 
experienced and 

experienced 

female 
participants in 

creative dance 

movement in 
satisfaction with 

their physical 

appearance, 
fitness, and 

bodyparts. 

Creative 

dance 

movement. 

Deltagare 

indelade i 

två grupper: 

en med 

mindre än 

fem års 

erfarenhet 

och en med 

mer än fem 

års 

erfaenhet av 

creative 

dance 

Kvinnor. 

Mindre 

erfarna: 

M=34,5 år 

Mer erfarna: 

M=40.6 år 

Självattityd 

aspekter av 

kroppsupp-

fattning 

Vikt, läng 

och antal 

gånger per 

vecka som 

delatagre 

var fysisk 

aktiv 

förrutom 

dansen. 

Multidimensional 

Body-Self Relations 

Questionnaire 

 

Självrapporterad 

Mer erfarna 

deltagare i Creative 

dance klassade 

utseende, 

kondition, hälsa 

och kroppsdelar 

mer positivt än 

deltagare med 

mindre erfarenhet. 

Studien har visat 

samband mellan Creative 

dance och upplevd 

tillfredsställelse med 

utseende, kondition och 

kroppsdelar vilket kan 
vara klinisk tillämpling 

för människor med  

negativa kroppsbild och 
för dem med hög risk för 

förvrängd kroppsbild.  

Det kan ta lång tid inna 

förändringar blir 
uppenbara.  

Creative dance ger möjlighet 

att utvidga rörelseomfång och 

till fler rörelser som når många 
kroppsdelar vilket kan ge 

tillfredsställelse av diskreta 

kroppsområden som tex ansikte 
och bål. 

Dans utan satta rutiner och steg 

och fokus på kreativitet gjorde 

att deltagare kunde njuta av 
kroppens möjligheter till 

uttryck., att dansa utifrån sin 

egen kapacitet.  

Ickekritiseradne eller dömande 
attityd i Creative dance kan 

vara en viktig faktor för  hur 

kroppen värderas. 

PEDro: 

3/10 

Kvanti-

tativ 

Kontroll-

grupp 

 

A.S Baptista, et 

al. 

2012 

Effectiveness of 

dance in 

patients with 

fibromyalgia: a 

randomized, 

single-blind, 

controlled study 

Access the 

effectiveness 

of belly dance 

as a treatment 

option for 

patients with 

fibromyalgia 

Belly dance 

2 ggr/v, 16 

veckor 

8 personer 

max per 

grupp 

Kvinnor 

med diagnos 

fibromyalgi 

80 deltagare 

18-85 år 

40 deltagare 

/grupp 

Smärta 

 

Funktion  

 

Quality of 

life  

Depression 

Anxiety 

Self-image 

Samtliga test 
gjordes vid 

start, efter 

16 v. och 32 
veckor. 

Visual analog 
scale(VAS) 

6min walk test 

Fibromyalgia Impact 

Questionnaire 

(FIQ)Quality of life, 

short form  

(SF-36)State-Trait 
Anxiety 

Inventory(STAI) 

Body Dysmorphic 

Disorder 
Examination(BDDE) 

Dansgruppen visade 

på signifikant 

förbättrning VAS 

för smärta, 6 min gå 

test, 

BDDE/kroppsupp-

fattningsstörning-

ar, samt mental 

hälsa(SF-36). 

Av kontrollgruppen 

so valde att forstätta 

med magdans 

visade förbättning 

på SF-36 och VAS. 

Belly dance kan 

användas i behandling 

av fibromyalgi för att 

minska smärta och 

förbättra funktionell 

kapacitet, livskvalitet 

och self-image/body 

image. 

Det är hög 

patientadherence. 

Belly dance är en 

säker och effektiv 

terepeutisk strategi för 

kvinnor med 

fibromyalgi. 

Genom rytmisk aktivitet 

får muskler vara i arbeta 

respektive i 

avslappning. Detta 

genom variation av 

intensiteten , hastigheten 

och varaktigheten av 

rörelser. Detta möjliggör 

kroppskontroll i olika 

segment av höft , bål 

och kroppsdelar.  

Magdans gjorde det 

möjligt för patienterna 

att ägna mer 

uppmärksamhet åt sitt 

utseende , vilket ledde 

till förbättringar i 

självbild och självkänsla 
 

PEDro: 

9/10  

RCT 
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4.7 Tabell 1b. Sammanställning av artiklar gällande självuppfattning 

Författare 

År  

Titel 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/week 

Deltagare 

 

Effektmått Mätmetod Resultat Konklusion Möjliga förklaringar 

till dansens inverkan 

på fr.a 

självuppfattning  

Kval. 

bedöm. 

Design 

Edel Quin et al. 

2007 

The effects of an 
eight-week creative 

dance program on 

the physiological 
and psykological 

status of 11-14 year 

old adolescents: An 
experimental study 

 

Att öka 

medveten-

het och 

kunskap om 

dans, 

samtidigt 

fastställa de 

psykiska 

och fysiska 

effekter av 

att delta i 

dans. 

Creative 

Dance 

 

10 veckor 

 

 

11-14 years 

old school- 

children, 

pojkar och 

flickor 

 

348 st 

Psychological 

fitness:  

Self-esteem 
Intrinsic 

Motivation 

Attitude towards 

dance 

Physiological 

fitness: 

Lungcapacity 

Flexibility 

Aerobic Capacity 

SelfEsteem 

Scale(SES). 
Intrinsic Motivation 

Inventory(IMI). 

Kvalitativt 

frågeformulär 

 

Lungspirometer(LS) 

SitandReach(SR)box 

20 meter 

ShuttleRunTest 

Ökad själv känsla 
hos män och kvinnor 

dock ej signifikant 
förbättring. 

Signifikant skillnad i 

motivation hos 

kvinnor. 

Statistisk 

förbättrning hos 

kvinnor i 

lungkapacitet, 

rörlighet och aerob 

kapacitet. 

Creative dans ger möjlighet 

till personlig utveckling och 

psykiskt välbefinnande. 
kan vara ett alternativ till 

sport för att få hälso och 

fitnessfördelar, kan vara ett 
alternativ för tjejer som 

annars ej skulle medverka i 

fysisk aktivitet. 
 

Icke tävlingsinriktad 

och fokus på 

kreativitet 

Friberg: 

12/15 

Kvan-

tiativ 
studie m. 

kvali-

tativt 
fråge-

formulär 

Ingen 

kontroll-
grupp 

Margaret 

Connor 

2000 

Recreational folk 

dance: A 

multicultural 

exercise 

component in 

healthy ageing 

 

To discuss 

the use of a 

folk dance 

program as 

a form of 

exercise for 

woman aged 

50-80 years 

Folkdance 

 

1gg/v 

Kvinnor 

 

50-80 år 

Frågor rörande 

-varför man valde 

folkdans 

-vilka fördelar 

som vunnits 

-upfattning av 

familj och vänner 

-andra former av 

aktivitet som 

deltagaren gjorde 

-hälsofördelar 

 

Frågor skrivna och 
muntliga svar.  

 

Hälsofördelar som 

vunnits: 

-viktminskning,, 

förbättrad 

koordination,rörl- 

ighet, balans, 

minnesförbättring, 

känsla att tillhöra en 

grupp 

 

-generellt ökade 

deltagarna 

oberoendehet, 

motivation , self-

esteem, 

socialization m.m 

Folkdans fördelaktiga 
effekter både interpersonal 

och intrapersonal. 

Veckovis, gruppbaserad 
folkdance har stärkt 

deltagarna både 

individuellt och kollektivt. 
För vissa äldre människor är 

det en attraktiv träning som 
medför stark lojalitet och 

engagemang. 

Jämförelsevis med repetitiva 
träningsrutiner, är folkdans 

en attraktiv källa av 

rörelse. 

Folkdans en källa för att växa 
i fantasin och i kunskap och 

fysiskt välmående. En 

aktivitet som är upplyftande 

för självet. 

Genrella parametrar för 
folkdansens effekter: 

-Att vara i grupp, rytm 

&musik, berörng, 

inkännande men också 

utmanande och 

kunskapsvidgande, 

man kan komma som 

man är. 
 

Fördelarna folkdans 

jämfört med repetitiva 
tränings-rutiner:  

Folkdans fångar 

människors fantasi, då 

folkdans har 

symboliska värden.  

Folkdans informs the 

intellect and appeals at 
an emotional level. 

Friberg: 
9/15 

Kvali-

tativ 

studie  

Ingen 
kontroll-

grupp 
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Författare 

År 

Titel 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/Week 

Deltagare Effektmått Mät-

metod 

Resultat Konklusion Möjliga förklaringar till 

dansens inverkan på fr.a 

självuppfattning 

Kval. 

bedöm. 

Design 

Charlotte 

Sjöström 

2004 

Creative arts 

therapy in the 

rehabilitation of 

chronic pain; 

movement and 

metaphor- 

Reflections by 

clients and 

therapist 

 

Present experiences 

from a 3-year  
program using creative 

arts therapy modalities 

in the medical 
rehabilitation of 

chronic pain. 

“ Form and Freedom” 

program as a tool for 

self-realization  and 

to encourage clients to 

actively explore new 
ways of reclaiming 

their bodies and 

participate in their 
own recovery despite 

the experienced pain. 

“Form and 

Freedom” 

innehåller 

psykosoma-

tisk 

fysioterapi  

och dansterapi 

i kombintion 

med rörelser 

och konst. 

 
2 delar: 
Del 1. 9v,  

2 tim 1 g/v 

Del 2. 2 tim 
1g/v, upp till 3 

terminer 

Mestadels kvinnor (sex 

män vararv två 

fullföljde första delen, 

en man fortsatte en 

termin) 

26-70 år 

Medelålder: 45 

Långvarig smärt-

problematik 

Del.1  

153 delt. 

Del 2.  

61 delt. 

Uppfattning 

av 

kroppsjaget 

Rörelse 

erfarenhet, 

metaforer 

uttryckta i 

rörelse 

Individual 

assessment 

scale(ISK) 

Före och 

efter 9 v. 

I cirkel, med 

hela 

gruppen 

uttrycka, 

förtydliga 

det man 

upplevt i 

dansen med 

bild och ord 

Deltagare 

började efter 

flera månader 

“acess their 

bodies nearer 

to self “, 

“standing 

one´s 

ground”,  

“feeling the 

earth” 

Ökad tillgång 

till ego 

funktioner 

När egofunktioner blev 

mer tillgängliga, kunde 
deltagare ta mer kontroll 

över deras liv trots 

smärta. 

Metaforer blev ett 
viktigt verktyg  i 

terapiprocessen och ett 

sätt att förstå medvetna 
och omedvetna precesser 

i de individuella 

erfarenheterna av 
smärrta. 

Genom att grunda kroppen 

först, finna medveten 

närvaro, få förståelse/insikt 

för sambandet kropp/psyke 

blev intuitionen tillgänglig. 
Genom att uttrycka inre 

bilder och metaforer via 

rörelser, bild, ord och tolka 
dess subjektiva innehåll 

uppnåddes insikt om kropp 

och själv.Att vara i grupp-
att dela med sig av sin 

historia och höra andra 

berätta ger känsla av 
igenkännande. Fria rörelser 

inga ”how to do it” öppnar 

upp för egna autentiska 
rörelser. 

Friberg: 

11/15 

Kvalit-
tativ, 

med ett 

kvantita-
tivt test.  

Ingen 

kontroll-

grupp. 

 

Donna L 

Goodwind et al. 

2004 

Beyond the 

wheelchair: The 

Experience of 

Dance 

To understand the 

lived body 

experiences of 

children who dance 

from wheelchairs 

 

Creative/ 

modern dance 

med rullstol  

4 flickor och 

en pojke 

1g/v, sept-maj 

Innehåll: 

Rörlighet, 

teknik, 

koreografi, 

och egen dans 

samt en 

föreställning. 

Barn 6-16 år med 

spinabefida och 

använde rullstol för 

mobilitet. 

 

Barnens och 

föräldrars 

upplevelse 

och erfarenhet 

av att vara 

med i 

dansprogram. 

-hur 

dansaren 

upplevde sin 

kropp 

-erfarenheten 

av att dansa 

och vara 

dansare 

-Intervjuer 

med och 

föräldrar 

-Journaler/ 

Dagbokan-

teckningar 

-Visuella 

dokument/ 

teckningar 

-Fieldnotes 

av forskaren 

 

Teman: 

-total 

acceptans 

-en dröm som 

gick i 

uppfyllelse 

-bortom 

rullstolen, 

användes för 

att uttrycka 

sig 

-a stronger 

self/ett 

starkare . 

Encouraging and 

celebrating choice of 

movement expression 

may facilitate the 

voices of the 

participants being 

heard thereby 

resulting in an 

increased 

understanding of the 

minded body. 

Dansen var på deltagarnas 

villkor, efter deras 
förutsättningar, fokus på 

kreativitet och eget 

skapande. Sammanhang 

där man är accepterad och 

värdefull som man är. Fokus 

sambandet body/mind och 

rörelse och inte det 

mekaniska i en rörelse. 

Stronger self: Att klara av, 
att känna oberoende gav 

självförtroende, att få vara 

rolemodel för ngn, 

normaliserad erfarenhet att 

dansa, stärkt 

kroppsmedvetenhet och 
fysisk starkare, teknisk 

kontroll av rullstol, spegla 

och lära av andra. 

Friberg:

11/15 

Kvalitat-
iv.  

Ingen 

kontroll-

grupp 

Få delta-
gare. 
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Författare 

År 

Titel 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/week 

Deltagare Effektmått Mätmetod Resultat Konklusion Möjliga förklaringar 

till dansens inverkan 

på fr.a 

självuppfattning  

Kval. 

bedöm. 

Design 

Carol Picard 

2000 

Pattern of 

Expanding 

conciousness in 

the Narrative as 

Modes of 

Expression 

 

To examine 

the meaning 

of health for 

midlife 

woman by 

uncovering 

pattern in 

narrative and 

creative 

movement 

modes of 

expression. 

The study 

examined 

patterns of 

expanding 

consiousness 

using two 

modes of 

expression : 

-creative 

movement 

workshop 3,5 

tim 

-intervjuer  

2 st , en före 

och en efter 

workshop 

Kvinnor 

17 delt. 

40-65 år 

Medelvär

de=50 år 

 

Ingen 

tidigare 

erfarenhet  

Vad som var  

mest 

meningsfullt i 

deras liv och 

uttrycka det i 

rörelse. 

Upplevelse av 

att uttrycka 

berättelse i 

rörelse och att 

uttrycka sig via 

rörelse. 

Intervjuer 

Videofilmning av 

worskhop 

Expanding 

consciousness at 

midlife, with patterns 

of meaning identified 

in relationships with 

others, self, and spirit 

as well as challanges 

of loss, illness and 

threats to 

relationships.  

 

Creative movement 

supported self-

awareness  

Trygghet: 
grupptillhörighet, ej stor 

grupp, trust excercises, bli 
trygg med rummet, 

möjlighet att stå över en 

övning, icke dömmande 
och en accepterande 

presentation av forskaren, 

att bli sedd, möjlighet till 
eget självuttryck. Att med 

Rörelser öppnade upp 

nytt sätt att reflektera 

över meningsfullhet. Fler 

medel till att uttrycka sig, 
(rörelse, ord & se 
videofilmning) 

kan ge en rikare förståelse 

av mönster och stödja 
föränding och utveckling. 

Friberg:

10/15 

Kvalit-

ativ  

Ingen 

kontroll -
grupp 

Kerstin 

Thornberg et 

al. 

2012 

Experiences of 

healthy elderly 

participating in 

a creative dance 

workshop. 

 

 

To develop 

knowledge of 

elderly 

persons 

experiences of 

participating 

in a dance 

workshop. 

 

Creative 

dance 

workshop 

-physical 

activity in the 

form of 

creative 

improvisional 

dancing. 

1-2 klass/v 

7 st publik-

föreställningar 

Kvinnor 

och män 

13 delt 

61-89 år 

 

Deltagares 

upplevelse av 

att vara med i 

creative dance 

Kvalitativ öppen 

intervju 

DVD inspelning av  

dansen, gruppdisk-

ussioner och 

föreställningen 

 

Två teman: 

En överraskande 

medvetenhet om 

sambandet mellan 

kropp och 

psyke(body and 

mind) 

Deltagande ledde till 

personlig 

utveckling/personal 

growth. Det var av 

speciell vikt att 

deltagarnas self-

awareness 

/själmedvetenhet 

oväntat utvecklades.  

Att delta i en fysisk 

aktivitet som creative 

improvisional dance ledde 
till förstärkt medvetande 

om sambandet mellan 

kropp och psyke, till 

personlig 

utveckling/personal 

growth och upplevd 
livsvalité. 

 

Dans som fysisk aktivitet 

för äldre människor kan 
vara en fysioterapeutisk 

intervention för att främja 

god hälsa. 

Att vara i grupp 

Förståelse för BodyMind 

samband påverkades av: 

 

Improviserade rörelser 

som uttryckte olika 

känslor och i sin tur 

väckte minnen och sedan 

uttrycktes i rörelse. Det 
ledde till nya insikter om 

sig själv och sin kropp. 

Att använda en berättelse 
för att  minnas rörelser. 

Creative dans var nytt för 

deltagarna, gjorde att 
deltagrana blev medvetna 

om sig själv  och deras 

person på ett nytt sätt. 

Friberg:

13/15 

Kval-

itativ 

Ingen 

kontroll-
grupp  
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Författare 

År 

Titel 

Syfte Dance, 

Duration, 

Times/week 

Deltagare 

 

Effektmått Mätmetod Resultat Konklusion Möjliga förklaringar 

till dansens inverkan 

på fr.a. 

självuppfattning 

Kval. 

bedöm. 

Design 

F. Hülya Asci 

2000 

Sex differences 

in psychological 

effects of 

exercise. 

To investigate 

sex 

differences in 

psychological 

effects of 

exercise on 

university 

students 

Stepdans 

50 min 

3dgr/veckan 

10 veckor 

Universitets 

studenter, 

friska  

73 kvinnor 

65 män 

Healthy 

with no 

regular 

exercise or 

experience 

in stepdance 

Self-concept 

 

Belief in 

external control 

 

Trait anxiety 

Tennessee Self Concept 

Scale 

Rotter International 

External Locus of Control 

Scale 

Spielberger State-Trait 

Anxiety Inventory(STAI) 

Mättes före och efter 

studien 

Signifikant 

förbättring i 

physical self och 

identity self 

Less belief in 

external control 

Ingen signifikant 

skillnad i trait 

anxiety. 

Kvinnor verus män: 

Män förbättrade sin 

personal self och 

physical self mer än 

kvinnorna. 

Fysisk träning kan 

förbättra vissa 

aspekter av psykisk 

hälsa , såsom mer 

intern locus of control 

och begreppet 

physical self och 

identity self , även 

om effekterna är små 

Det förbättade 

reslutatet av mäns 

personal self physical 

self kan bero på att 

dom hade lägre 

förväntningar på 

framgång och 

uppnådde kunskap i 

kvinnlig aktivitet. 

Kvinnors lägre 

resultat i physical self  

och personal self  

kan bero på ”the 

selfobjective theory” 

och att män och 

kvinnor var i samma 

grupp. 

PEDro: 

5/10 

RCT 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur dansens effekter på kroppsmedvetenhet och 

självuppfattning beskrivs i litteraturen. Litteraturstudiens resultat visar på att dans kan 

påverka flera aspekter av självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Det styrks av hur tidigare 

litteratur beskrivit dansens positiva effekter . Hanna (2009) beskriver att via dansen kan en 

person få bättre självbild, kroppsuppfattning, självkänsla, självförtroende. Att 

kroppsuppfattning och kroppskännedom kan förbättras med hjälp av dansen bekräftas också 

av Dishman (2006). Likt Basal kroppskännedom kan dansen således påverka en persons 

identitetsutveckling via rörelse och upplevelsen av kroppen och självet. Resultaten visar på att 

dans kan vara en aktivitet för både ung, vuxen, äldre. Det stryks av Wards beskrivning av 

dansen som en aktivitet som kan njutas av genom hela livet (Ward, 2008). 

5.1.1 Dans som alternativ till traditionell fysisk aktivitet 

I två studier av de sammanställda studierna nämns att dansen kan vara ett alternativ till sport 

respektive repetitiva träningsrutiner (Quin et al., 2007, Connor, 2000). Det styrks av Ward 

(2008) som menar att dansen kan vara en möjlighet för den som inte är intresserad av 

traditionell motion. Detta argument öppnar upp många möjligheter för dansen som fysisk 

aktivitet på recept. Dansen skulle kunna vara en aktivitet som gör att fler människor finner 

motivation till fysisk aktivitet och att fortsätta vara aktiv. Duberg (2012) visar i en studie att 

dans kan medverka till en ny hälsovana. I FYSS (2008) menar man att en ökning av den 

fysiska aktiviteten tillhör till de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på 

svenska folkets hälsa. Tre av de sammanställande studierna (Sandel et al., 2005; Baptista et 

al., 2012; Muller-Pinget, 2012) visar på sekundära resultatmått som ökad livskvalité. Biguet 

(2012) menar att fysisk aktivitet som varit källa till glädje och självutveckling åter kan ge 

möjlighet till att hitta ut ur misströstan och inaktivitet och stimulera till en positiv utveckling. 

Författaren till den här litteraturstudien tror på möjligheten att skapa fysisk aktivitets grupper, 

innehållande dans, som inte tillhör vården och inte heller tillhör fitness anläggningars 

verksamhet, vilket skulle kunna avlasta verksamhet inom vården. 

5.1.2 Creative dance och fria rörelser 

 Sju danser var representerade i de olika studierna. Varav en, Creative dance,  utmärkte sig då 

den återkommer i 6 av de 13 studierna, varav fyra studier med effekt på självuppfattning och 
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två studier med effekt på kroppsmedvetenhet. Dansterapi återkom i två studier (Sjöström, 

2004; Muller-Pinget, 2012), den ena med effekt på självuppfattning och den andra med effekt 

på kroppsmedvetenhet. Övriga danser var representerade en gång. Efter att författaren gjorde 

en definitionssökning på Creative dans (se bilaga 3) tolkar denna att det kan ses som om 

Creative dance och Basalkroppskännedom har flera gemensamma drag, vilket i sig är 

intressant för fortsatt forskning inom ämnet. En annan intressant upptäckt var att åtta av de 13 

sammanställda studierna visar på fria rörelser som en betydelsefull effektvariabel och fyra av 

de åtta studierna var baserade på Creative dance.  

I en studie med Creative dance var innehållet i dansen fokuserat på medvetenhet och 

kroppsposition i rörelse (Marmeleira, 2009) då syftet med interventionen var att mäta 

effekterna av proprioception. I en annan studie med samma dansmetod, Creative dance, där 

syftet var att undersöka ”the lived body experience”, var fokus på sambandet mellan 

kropp/psyke och rörelse (Picard, 2000). Samma dansmetod kan således ha olika innehåll 

beroende på vad man vill mäta eller ha för effekt. Creative dans och hypotetiskt sett skulle all 

dans kunna anpassas efter behov och mål vilket gör den både flexibel och månganvänd. Det 

ställer dock krav på ledarens kunskap om dansernas olika teknik och specifika egenskaper. 

5.1.3 Acceptans , trygghet och grupptillhörighet 

Flera studier nämner betydelsen av acceptans/trygghet (Picard, 2000; Connor, 2000; 

Goodwind et al., 2004; Lewis, 1995) och betydelsen av att tillhöra en grupp (Picard, 2000; 

Connor, 2000; Goodwind et al., 2004; Sjöström, 2004; Thornberg et al., 2012; Sandel et al., 

2005; Muller-Pinget, 2012). Gyllensten menar att det är viktigt att fysioterapeuten finns där, 

ser och bekräftar patientens svårigheter och resurser på ett accepterande och prestationslöst 

sätt (Biguet, 2012). Roxendal (1987) menar att det finns många skäl till att ge 

rörelsebehandling i grupp. Vidare ges betydelse till ett tillitsfullt klimat för då vågar deltagare 

ge efter på försvar och låsningar och utan att vara rädda för överkrav eller kritik uttryck sig 

själva och öka självkännedom. 

5.1.4 Symboliska, metaforer, ord, bild och film 

I flera studier användes ord, bild och filmning vilket förklarades som följande: att använda 

fler medel till att uttrycka sig kan ge rikare förståelse av mönster och vara stödjande av 

förändring och utveckling (Picard, 2000), verbala summeringar och teckningar är ett stöd för 

deltagare att utrycka erfarenhet av dansen (Muller-Pinget, 2012). Genom att uttrycka inre 

bilder och metaforer via ord och bild och tolka dess subjektiva innehåll uppnås insikt om 
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kropp och själv (Sjöström, 2004). Ovan resonemang kan jämföras med Basal 

kroppskännedom där behandling ofta avslutas med att sätta ord på det som upplevts (Biguet, 

2012). 

5.1.5 Dans och fysioterapi 

I sammanställningen redovisade en studie att glädje uppstod och liksom andra positiva 

känslor till att utföra dansaktivitet (Muller-Pinget et al, 2012). Det kan vidare förklaras med 

att när känsla av att ha lyckats infinner sig vid fysisk aktivitet ”uppstår en god cirkel”, man 

känner sig intresserad av att delta igen och självkänslan ökar (Sonstroem, 1978). Andra 

författare menar att dans vanligtvis är njutbar, upplyftande och mer engagerande än andra 

typer av träning (Strassel, 2011). I sammanställningen fann två studier att dansen hade effekt 

på motivation (Quin, 2007; Connor, 2000). Det är allmänt känt att fysioterapeuten med 

kunskap i kropp och psyke möter patient där hen är just nu, ser hens behov och med respekt 

och hänsyn till klientens val och önskemål utforma adekvat insats, behandling för  

möjligheten till ett liv med upplevd hälsa. Motivation och intresse hos klienten har därav 

betydelse för hur hen kommer mottaga behandling och för hur hen kommer implementera nytt 

beteende efter avslutat behandling.  

Dansen skulle kunna vara ett komplement till redan befintliga sjukgymnastiska metoder. I en 

av de sammanställda studierna fick barn 6-16 år dansa Creative dance med rullstol (Goodwind 

mfl, 2004). Med dansen fick barnen bland annat uppleva drömmen om att dansa och 

utvecklade ett starkare jag. Genom att upptäcka okända förmågor hos sig själv så ökar tron på 

att man har resurser och inte bara funktionsnedsättningar (Roxendal, 1987). Författaren ser 

också andra aktuella områden där dans skulle kunna vara ett komplement till fysioterapeutisk 

behandling: vid stress- och smärtproblematik, ungdomar/barn med stress och inaktivitet, den 

växande äldre generationen och nykomna svenskar. 

De sammanställda studierna visar på att dansen kan användas på flera nivåer: proprioception, 

uppfattning av kroppen och identitetsutveckling, vilket också liknar Basal kroppskännedom. 

Basal kroppskännedom och ”danskännedom” skulle kunna komplettera varandra. Roxendal 

menar att kroppskännedomträning kan ta övningar från bland annat dans (Roxendal, 1987). 

Övningar i rytmkänsla används inom Basal kroppskännedom vilken kan byggas upp via en 

personlig rytm som tex andningen varvid rörelsen anpassas till eller via en yttre rytm som 

rörelse anpassas till, som i dans (Roxendal, 1987). Dansen är ett stort och brett 

kunskapsområde och kan och bör såklart anpassas till deltagarna likt all annan behandling 
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inom fysioterapi. En kombination av dans och Basal kroppskännedom skulle kunna bredda 

möjligheterna inom psykosomatisk fysioterapi. Basal kroppskännedom kan användas för att 

öka en persons förmåga till att dansa och följa yttre rytmer (Roxendal, 2002) och dansen 

skulle med dess olika kvalitéer kunna ge variation och möjligheter till behandling med Basal 

kroppskännedom.  

5.1.6 Terapeutens betydelse 

I övervägande del av studierna hade dansledaren hög kunskap inom dans. Dans som 

proffession är ett ämne som likt fysioterapi och Basalkroppskännedomsterapeut (Roxendal, 

1987) kräver år av erfarenhet. All dans kan dock vara terapeutisk om dansledaren är specialist 

eller terapeut och använder rörelsebeteende i ett terapeutiskt kontext (Strassel, 2011). 

Roxendal och Gyllensten påpekar att det är av vikt att som basalkroppsterapeut träna själv, att 

skaffa sig erfarenhet, är viktig för behandlingen (Roxendal, 1987; Biguet, 2012). Författaren  

till den här litteraturstudien menar att likväl gäller det för dansen och att fysioterapeuter med 

egen erfarenhet av dans skulle kunna använda dansen. Med en fysioterapeutisk grund och 

möjlighet i samarbete med danskunnig finns också möjligheter att utforma program och 

övningar som kan ge variation och vara ett komplement till redan befintlig fysioterapi. 

I en av de sammanställda studierna (Picard, 2000) förberedde sig ledaren under hela 

interventionsperioden genom att praktisera medveten närvaro. Gyllensten menar att det är 

oerhört centralt fysioterapeutens egna mentala närvaro i mötet med patient. Grunden för att få 

någon annan att möta sig själv och därmed kunna stärka upplevelsen av den ”kroppsliga 

identiteten”, är att ha mött sig själv (Biguet, 2012). 

Inskriptionen på Apollons tempel i Delfi, "känn dig själv", var enligt Sokrates en 

uppmaning att utforska egna begränsningar och egen förmåga i olika avseenden, 

så att man som människa verkligen vet vad man går för och med fullt ansvar kan 

gripa sig an att göra och syssla med. Detta är i enlighet med den etik som gäller för 

alla som arbetar professionellt och speciellt yrkesgrupper som kommer sina 

klienter nära och vilkas hälsa och välgång kan vara helt beroende av att den 

professionella inte går utöver sin verkliga kompetens. Självkännedom är därför ett 

väsentligt mål för utbildningen av psykologer, läkare, sjuksköterskor, 

socialarbetare, psykoterapeuter med flera.(Psykologiguiden, 2016) 

Den belastning som vården har idag ställer i allra högsta grad krav på att terapeuten känner 

sig själv, för att klara av att handskas med den stressade arbetsmiljön. Genom att känna sig 

själv kan man sätta gränser och man vet vad man behöver för att fylla på med ny energi. I en 

av de sammanställda artiklarna (Picard,1995) beskrevs vikten av att som personal inom 
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omvårdnad vara centrerad, likt dansaren, och att ge näring till kropp, själ, tankar och känslor 

via kreativa uttryck som dansen. Forskning har visat att konstnärliga terapier med kvinnor, 

med stress- och utmattningsproblem, ger positiv effekt på deras hälsa men man såg också att 

personalen påverkades positivt (Viding mfl., 2015). Som svar på hur man kan bli en god 

terapeut citeras Dropsy :”Terapeuten måste ha förstått sin egen utveckling på ett djupare plan 

än man kan hjälpa andra”(Roxendahl, 1987, s.154). Det förutsätter att terapeuten själv 

utvecklas både som person och i sin profession och har tillgång till sina resurser.  

5.1.7 Dansinterventioners innehåll och fortsatt forskning 

Det är bara en studie av totalt 13 stycken som ger en så pass beskrivande bild av själva 

dansinterventionen att man med kunskap i dans skulle kunna efterlikna dansintervention. Att 

inte ha en utförligt och ingående beskrivning av dansinterventionerna som sådan menar 

författaren är en brist i studierna då det skulle vara svårt att efterlikna i t.ex. klinisk 

verksamhet eller i nya studier. Väl strukturerade och planerade dansinterventioner i klinisk 

verksamhet, som dokumenteras och följs upp, och i fortsatt forskning inom området är av 

värde för vidareutveckling och förståelse för dansens möjligheter. Roxendal menar att 

deskriptiva studier behövs innan man kan studera eventuella effekter av en behandling 

(Roxendal, 1987). Vidare ger detta möjlighet till att skapa metoder, program som skulle 

kunna användas som fysisk aktivitet på recept och till riktade patientgrupper. Möjligheterna 

för dans inom fysioterapi är många. Genom att fortsätta analysera och kartlägga dans utifrån 

ett fysioterapeutiskt vetenskapligt perspektiv, finns möjligheter på längre sikt att skapa 

kunskapsbanker om dans, som kan användas av dansintresserade fysioterapeuter vid 

ämnesfördjupning och/eller vidareutbildning, vilket också skulle möjliggöra och tillgänglig 

göra för ett breddat utbud av dans som behandlingsform.  

Sammanfattningsvis uppmanar de sammanställda studierna till fortsatt forskning med 

förslagsvis studier längre än 3 månader, större studier, stort antal deltagare, kontrollgrupper 

som är olik det man vill undersöka och med ledare som är lika i sin roll att leda, olika 

åldersgrupper, olika kulturella bakgrund hos deltagare, könsspecifika effekter. En studie 

efterfrågar studier i Creative dance och Body Image med personer med störd 

kroppsuppfattning. I Roxendahls bok efterfrågas utformning av processinriktade studier med 

fokus på kroppsupplevande och rörelsefunktioner som har betydelse för bland annat 

självkänsla (Roxendal, 1987). Författaren till denna studie anser det värdefullt dels att fortsatt 

forskning inom ämnet använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga 
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viktiga aspekter av hela människan och att en fortsatt forskning skulle kunna fokusera inom 

kroppsmedvetenhet och självet i relation till creative dance och fria rörelser. 

5.2 Konklusion 

Förväntad betydelse av studien var att få en ökad förståelse och kunskap för dans, 

kroppsmedvetenhet och självuppfattning. Dansen har positiva effekter på kroppsmedvetenhet, 

självuppfattning och närliggande aspekter. Det som framkommit är ett styrkt resonemang 

kring sambandet kropp och psyke och att dans kan vara en värdefull aktivitet till att lära känna 

sig själv och sin kropp i olika åldrar. Om terapeuten ger individen möjlighet att tolka det 

budskap som kroppen bär på kan fysisk aktivitet som dans också bli en resa till personlig 

utveckling. Likväl som behandling inom BK bör dansen planeras och anpassas efter en 

persons eller grupps specifika behov. Av vikt är också att gruppen och terapeutens egna 

begränsningar, resurser, utbildning och erfarenhet har betydelse för behandlingen. 

5.3 Metoddiskussion 

Materialet användes till denna studie är redan publicerat och öppen för allmänheten.  

Värdering av risk eller nytta av studien är övervägande nytta, inga försökspersoner var  med i 

studien utan endast forskning som redan har bedrivits och publicerats. Forskaren behandlade 

och sammanställde material på ett sådant sätt att det ämnar redovisa för den faktiska forskning 

som gjorts. Resultat har redovisats med en objektiv framförhållning genom att inte vinkla 

resultat det vill säga forskaren har ej vägt in egna värderingar i resultat och data och har ej 

varit selektiv av litteratur för att påverka resultat.  

 

Sökning gjordes i PubMed och Cinahl. Antal träffar var totalt 182, vilket inte kan ses som en 

stor mängd. Vilket kan visa på att ämnet ej forskats på i stor utsträckning eller att sökning ej 

var bred nog för att täcka in ämnesområdet. En studie som författaren funnit via andra 

referenslistor och används i bakgrunden, visade effekt på självuppfattning, men den studien 

fanns ej med bland sökträffar. Detta talar för att sökning inte var mättad. Valet av två 

sökbaserna, PubMed och Cinahl baseras att de främst rekomenderas inom hälsovetenskap och 

medicin av bibliotekarie i sökverkstad, på Luleå Tekniska Universitet och förväntas användas 

i examensuppsats i fysioterapi på kandidatnivå enligt studiehandledning. Det var också de två 

sökbaserna som forskaren lärde sig att söka i inom tidsramen för denna studie. En utökad 

sökning med fler sökord och fri text hade kunnat ge mer specifika resultat rörande självkänsla, 

självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Fler sökbaser hade också kunnat påverka antal 
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träffar. Författaren anser dock att trots få sökbaser och begränsad val av sökord ger denna 

studie en värdefull om än dock begränsad kunskapsläge och beskrivning av valt 

forskningsområde, dans, kroppsmedvetenhet och självuppfattning.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med PEDro scale för RCT studier och studier med 

kontrollgrupp. Fribergs kvalitetsanalys möjliggjorde en bedömning av kvalitetsaspekter även 

av kvalitativa och kvantitativa studier utan kontrollgrupp. Resultatet av en kvalitetsanalys 

påverkar den slutgiltiga analysen i en studie (Friberg, 2012). Artiklarna var av varierande 

kvalitet (Tabell 1a och 1b), vilket begränsar litteraturstudiens forskningsvärde. Av de sex 

sammanställda studierna som granskades med PEDro fick endast en 9/10 poäng. Resterande 

hade lägre poäng enligt följande: en studie 6/10, två studier 5/10, en studie3/10 och slutligen 

en studie 2/10. De sju studier som granskades enligt Friberg, hade en studie 13/15, en studie 

12/15, tre studier 11/15 och resterande hade 10/15 respektive 9/15. I efterhand kan 

förafattaren se att ett kvalitetsverktyg hade varit önskvärt för då hade studierna lättare kunnat 

jämföras med varandra. 

 

Studien och kvalitetsbedömning av artiklar gjordes av författaren själv, en person. 

Kvalitetsgranskningen är en subjektiv bedömning av författaren och poängsättningen skulle 

kunnat sett annorlunda ut om någon annan hade utfört granskningen eller om man varit två 

personer. Fördelen med att vara två eller fler är att man kan diskutera med varandra och 

kritiskt granska varandras och det gemensamma arbetet med text, de val man står inför och 

granskning av kvalité av artiklar. Författaren saknade tidigare erfarenhet av 

litteratursammanställningar vilket påverkat genomförandet av studien och dess resultat. Om 

en ny studie hade genomförts idag hade författaren haft mer kunskap i sökstrategier och hur 

man gör en litteratursammanställning. Den sammanställande litteraturstudien innehåller dock 

värdefull information för vidare forskning inom området. 

 

Det kliniska värdet skulle kunna vara att studien kan vara en källa till idéer för fysioterapeuter 

som har intresse av att använda dans. Författaren hoppas på att studien kan ge inspiration till 

fortsatt forskning inom området för dans och fysioterapi men även för rörelsers betydelse för 

en individs välmående. 
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Bilaga 1. Frågemodell baserad på Fribergs kvalitetsanalys. 

 

1. Finns det ett tydligt och avgränsat problem? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns någon vetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Är syftet klart formulerat? 

5. Beskrivs metoden tydligt? 

6. Beskrivs hur urvalet gjorts? (denna fråga var i Fribergs original version sammanslagen 

med fråga nr.15) 

7. Verkar data ha analyserats korrekt? 

8. Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Är resultatet välformulerat? 

10. Har författarna tolkat resultatet på ett tydligt sätt? 

11. Förs det fram bra argument? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? 

14. Sker koppling till teoretiska antaganden? 

15. Är undersökningspersoner beskrivna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2. Creative dance 

(Författaren har markerat det i texten som har likheter med Basalkroppskännedom) 

The creative dance curriculum incorporates the movement education concepts of Rudolf Von 

Laban, who stressed the educational benefits of dance as an aesthetic, social, and 

communicative form. A problem solving, non-competitive learning approach is used to 

enhance the students’ awareness of their motor, cognitive, and expressive abilities. 

Combining dance technique with the art of expression gives students the necessary tools to 

express their feelings through movement. Students develop dance skills, through traditional 

modern and ballet exercises, providing them with a strong foundation in dance technique. 

They develop creative skills as they are encouraged to explore the different qualities of 

movement in relation to space, time, force, and flow. As they explore, they become aware of 

their different body parts and how they can move them, discover new ways of moving, create 

designs, and express feelings. Yoga postures and stories and relaxation techniques are 

integrated into the class to connect body, mind, and spirit. 

The creative arts help students to:  

 gain confidence and a positive self-esteem 

 learn problem solving skills  

 make discoveries about themselves, their friends, and the world around them  

 learn cooperation by working together as a group 

 learn to respect each other’s unique style 

 learn spontaneity, leadership, and self-control  

 develop creativity  

 gain physical strength, flexibility, and stamina  

 develop good posture, balance, and coordination through dance exercises and yoga 

postures  

(hämtat den 2016-05-06 från http://www.creative-dance.com/whatiscreativedance.html) 

 


