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Den levda kroppen 

• I det dagliga livet är människan ofta inte 
medveten om kroppen utan uppmärksamheten 
riktas från kroppen till aktiviteten som utförs.  
Filosofen Merleau-Ponty (1997) menar att 
kunskapen sitter i kroppen, dvs. det är med 
hela kroppen saker begrips och därmed förstår 
människan hur saker ska göras. 

• ”Vi har inte bara våra kroppar, vi är våra 
kroppar” Sartre (filosof). 



Basal Kroppskännedom 

• Basal Kroppskännedom™ (BK) handlar om  att 
bli medveten om och förändra 
hållningsmönster, rörelsemönster och 
andningsmönster som i sin tur påverkar och 
påverkas av tanke och beteende mönster. 
Övandet kan leda till det mest harmoniska och 
effektiva sättet att röra kroppen med full 
uppmärksamhet, vilket samtidigt blir en övning 
i medveten närvaro och koncentration. 



Kroppsjaget 

• Kroppsjaget är ett centralt begrepp i BK, vilket 
markerar den odelbara enheten kropp och själ, 
den kroppsliga aspekten av 
identitetsupplevelsen. 

• Med ett dåligt fungerande kroppsjag är det 
svårt att vara kreativ. Att ha ett fungerande 
kroppsjag innebär att ha nära till sina känslor 
och upplevelser genom kroppen. Kroppen blir 
inte ett hinder utan ett redskap för att utföra 
aktiviteter i livet. 

 



Meningsfulla aktiviteter 

• Att patienten kan överföra utförd behandling till 
för hen meningsfulla dagliga aktiviteter är en 
grundsten inom arbetsterapi. Då kan träning i 
aktivitet vara det som blir den avgörande 
faktorn för patientens möjlighet att uppleva 
bemästrandet i vardagssituationer och skapa 
ökad möjlighet till delaktighet och aktivitet i 
samhället.  

 



Metod 

• Kvalitativ metod med intervjuer utifrån ett 
strategiskt urval.  

• 11 arbetsterapeuter intervjuades. De hade 
utbildning i BK och använde det i sin praktiska 
vardag. 

• Informanterna arbetade främst inom 
primärvård eller smärtrehabilitering på 
specialistnivå.  



Mervärde 

• BK-principerna används för att stärka 
arbetsterapeuters möjlighet att se patientens 
rörelsekvaliteter, integrera rörelsen i aktiviteten 
och därmed främja ett optimalt 
aktivitetsutförande.  

• Denna ytterligare dimension som 
informanterna uttrycker att BK-principerna ger 
är möjligheten både att se, förstå och känna in 
patienten – att vara där patienten är. 

 



Att använda sig själv som 
instrument 
• Informanterna beskriver att med hjälp av BK-

principerna stärks möjligheten att använda sig 
själv som instrument. Att utgå från sig själv är 
en förutsättning för att både vara i aktiviteten 
och i kontakten med patienten. 

•  Att vara grundad i sig själv beskrivs som en 
förutsättning för att lära ut, vilket också stärker 
möjligheten att ha tålamod med att vara just 
där patienten befinner sig. Den egna 
processen och övandet ger ändå mer och 
djupare förståelse för patienternas processer. 

 



Den mänskliga 
utvecklingsprocessen 

• Resultatet påvisar en tydlig koppling mellan 
informanternas personliga integrering av BK-
principerna och möjligheten att hjälpa 
patienterna till djup i deras processer. “Vi kan 
inte ta någon annan längre än vi kommit själva” 
(I 10). 

 



Terapeutisk allians 
• Den terapeutiska alliansen syftar på interaktionen mellan 

terapeut och klient (Gunnarsson 2008) och påverkas då av 
terapeutens möjligheter och tillgång till sig själv.  

• Englund (2004) anser för att hjälpa hela människan krävs en 
viss självkännedom.  

• Enligt Maslows behovs-trappa är den trygghetsskapande 
funktionen en av de viktigaste aspekterna att tillfredsställa. För 
att öka klientens känsla av trygghet behöver behandlaren ha 
förmågan att förstå sitt eget behov av trygghet.  

• Jansson & Gunnarsson (2010) menar att terapeutens egen 
förmåga till självkännedom och egen inre utvecklingsprocess 
behöver ges stöd via handledning. 

 



Aktivitet som centralt verktyg 

• Det är viktigt för arbetsterapeuter att använda 
professionens unika kunskap påtalas av 
informanter. Det här arbetssättet stärker den 
möjligheten,  att arbeta konkret i aktivitet 
tillsammans med patienterna. 

• “Jag hade inte kunnat prata mig fram till det, då 
hade jag inte nått fram, utan vi övade det 
praktiskt.” (I 8). 



• En informant påtalar att arbetsterapeuter 
fokuserar mycket på meningsfulla aktiviteter. 
Däremot påtalar  hen att det finns en brist på 
kunskap hur sambandet mellan användandet 
av kroppen på ett optimalt sätt för individen och 
utförandet av aktiviteten fungerar.  Informanten 
menar att BK-principerna ger möjlighet att 
fördjupa detta. 

 

• Många av informanterna beskriver att patienten 
uttrycker mindre smärta i sitt aktivitetsutförande 
när de hittar rörelsen och lär känna sin kropp 
mer. 

 



Konklusion 
• Studiens resultat visar att informanterna är 

övervägande positiva till användandet av BK-
principerna i arbetsterapeutiskt behandlingsarbete.  

• Resultatet visar att den största skillnaden i att jobba 
med BK-principerna mot tidigare arbetssätt handlar om 
att kunna se och åtgärda de funktionsbrister som 
framkommer vid patientens aktivitetsutförande.  

• Det ger informanterna en tydlig pusselbit gentemot 
ergonomi, då de hjälper patienterna att jobba med 
upplevelsen i kroppen, för att nå ett mer skonsamt 
arbetssätt. 

• När patienten får möjlighet att förstå vad det är de ska 
hitta och känna i sin egen kropp kan de sen 
generalisera det till alla vardagens aktiviteter, 
oberoende patientens diagnos.  

 



 
 
 

  

 

Kursen Basal Kroppskännedom i Aktivitet 

21-25 september - Rosenlunds gård, Helsingborg. 

 

I denna kurs övar arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
tillsammans, i övningsrummet och i Aktiviteter. Vi övar oss 
att vara närvarande i rörelse och i vila. Dagarna varvas 
med Aktiviteter som att baka och kratta löv med basala 
grundfunktioner som att gå, stå, sitta och ligga i närvaro. 
Detta med syfte att öka resurser i närvaro, postural 
stabilitet, förankring, frihet i andningen, hållning och i 
balans. 
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